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ПРЕДГОВОР
Опитите за подобряване на положението на ромите – най-голямото и най-
маргинализираното малцинство в Европа – буксуват. Десетилетието на ромското 
включване, на което бяха възложени надежди да доведе до осезаема промяна в 
живота на общността, не оправда очакванията. Рамката на Европейския съюз за 
национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. даде нови надежди за 
осезаемо подобрение на живота на ромите, но националните правителства са или 
бавни, или нямат воля, или не могат да постигнат видимо подобрение. Вярно е, че 
има напредък в много сфери, но той като цяло е недостатъчен. Подходи и добри 
практиките се обсъждат и представят в доклади и  на конференции, но за момента 
нищо не е довело до качествена промяна и подкрепа на социалното включване на 
ромите.

Проектът ROMA-UP взима за стартова точка разбирането, че социалното включване на 
ромите няма да се случи преди и без ромското овластяване. Разработихме модела 
ROMA-UP с ясната идея, че общността трябва да стане по-активна в търсенето на 
промяна от управляващите и постоянно да следи за спазване на поетите ангажименти. 
Ромските общности трябва да изградят собствена власт и когато гласът им е силен, 
устойчив и ясен, можем да очакваме ефективно изпълнение на политики и мерки. 
Открихме и подход, който може да ни помогне в този процес – организирането на 
общността. Заемайки концепции и методи от този подход, ние си представихме един 
работещ подход, който може да даде положително нова перспектива за това как да 
структурираме нашата работа за подобряване на живота на ромската общност.

Тази публикация е съчетание от теория, практика и нашия път напред. В първата си 
част правим преглед на нашия модел, поставяйки силен акцент върху теоретичната 
основа на организирането на общности, разработен и прилаган в Съединените 
щати. Правим това с убеждението, че повече ромски организации и групи трябва 
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да имат достъп до синтезирана информация за този подход. Но този преглед на 
организирането на общности служи също като рамка, през която анализираме 
нашия собствен практически опит, който е описан подробно в глава 2. Главата започва 
с кратко въведение в проекта ROMA-UP и след това се фокусира върху дейностите 
и анализа на четири кампании, които планирахме и реализирахме въз основа на 
модела ROMA-UP, заемайки важни методи от организирането на общности. Всяка от 
четирите кампании е представена в три аспекта: 1) План – където даваме контекста, 
описваме проблема и първоначалния план на кампаниите; 2) Изпълнение – където 
даваме подробности за предприетите дейности, развитието и промените в рамките 
на кампаниите; 3) Анализ и поуки – където изтъкваме успехите, формулираме поуки 
за бъдещи дейности и разсъждаваме от призмата на организирането на общности.

Тази публикация е предназначена за местни и национални ромски и про-ромски 
организации в цяла Европа, които търсят нови подходи за изграждане на власт в 
ромската общност и насърчаване нейното социално приобщаване. Тя има за 
цел да даде както теоретично, така и практическо познание за модела, който сме 
проектирали, тествали и който планираме да използваме в бъдеще.

Изданието е подготвено от екип на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ (София) 
с безценния принос на останалите три партньора в проекта ROMA-UP, които 
извършиха реалната работа по тестването на модела ROMA-UP: Сдружение 
Л.И.Д.Е.Р. (Благоевград), Младежки клуб Рома-Столипиново (Пловдив) и Фондация 
Рома-Лом (Лом).
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ТЕОРЕТИЧНА

ОСНОВА

Преглед на модела 
ROMA-UP

ROMA-UP е теоретичен модел, разработен от група ромски и про-ромски 
организации в България като подход за изграждане на власт в рамките на ромската 
общност и по този начин за подсилването на ефективни политики за нейното социално 
включване. Моделът е същността на проекта ROMA-UP (вж. Преглед на проекта в 
глава “Практическо приложение“) и е тестван на практика в неговите рамки.

Моделът ROMA-UP е процес отдолу-нагоре, основан на убеждението, че са необходими 
междусекторни и междуобщностни усилия за социалното включване на ромите, но 
че тези процеси следва да бъдат ръководени от добре подготвени представители на 
общността. Моделът ROMA-UP има следните основни характеристики:

1) Ангажира ромската общност във всяка стъпка (идентифициране на проблеми, 
планиране и предприемане на действия) и винаги отчита изграждането на власт 
в общността, както и запазването й;
2) Процесът се води от обучени ромски лидери, обучени с необходимите 
компетенции и инструменти;
3) Включва външни за общността заинтересовани страни, социални и 
професионални групи с потенциален интерес;
4) Опитва се да идентифицира личния интерес на тези групи и да ги ангажира в 
коалиция около този техен интерес;
5) Насочен е към решаването на важни въпроси (малки или големи), които 
се опират на изпълнението на на съществуващата политическа рамка или 
допълнения към нея;
6) Споява силни местни коалиции, които искат от местните власти да решат 
съответния проблем.

Моделът ROMA-UP намира своите корени в теорията за организирането на общности, 
въпреки че е ревизиран и адаптиран за специфичните нужди на нашия европейски 
контекст и ромското движение. Като подход организирането на общности идва от 
САЩ и е създаден в много различен контекст, както по отношение на културата, 
така и по отношение на времевия период. Ще разгледаме обаче основите на 
класическата теория за организиране на общности, която ще ни помогне да 
анализираме практическия опит, генериран в рамките на проекта ROMA-UP.
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Основи
Организирането на общности е подход, създаден от Сол Алински през 30-те години 
на миналия век в САЩ като част от работата му в квартала “Back to the Yard” в Чикаго 
– част от града, населявана предимно от имигранти от работническата класа и 
изправена пред редица социални проблеми. Работата на Алински в района води 
до изграждането на мрежа от жизнени общностни организации, които повеждат 
и печелят много битки за квартала. Този успех служи на Алински в оформянето, 
популяризирането и разширяването на концепцията за организиране на общности, 
която бързо се превръща във водещ подход за прогресивните сили в САЩ и е такава 
до ден днешен. Организирането на общности е изцяло или частично използвана 
в борбата за расово равенство (Движението за граждански права), антивоенни, 
феминистки и ЛГБТИ движения. Алински описва модела в две важни книги, които 
ще реферираме многократно по-долу: Reveille for Radicals (1946) и Rules for Radicals 
(1972).

Организиране на общности
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Виждането на Аллински е, че обществото се състои от три основни групи: Имащите, 
Нямащите и Имащите-Малко-Искащи-Повече. Имащите са на върха на обществото 
и имат достъп до сигурност, власт, пари и лукс. Те са най-малката група по брой, но 
са най-силни по отношение на власт. Тъй като живеят много комфортно, основната 
им грижа е да запазят статуквото и да се противопоставят на опитите за промяна. 
Нямащите са в дъното на социалната йерархия. “Те са свързани заедно от общата 
си бедност, лоши жилища, болести, невежество, политическа импотентност и 
отчаяние; когато работят, заплатите им са най-ниски и те страдат от лишения във 
всички основни области за човешкия растеж. Затворници на цвета си, физиологичен 
или политически, на тях им е отказана възможността да представят себе си в 
политиката на живота.“ (Ainsky, 1971:18). Тяхната единствена сила е в техния брой, тъй 
като те са много, както и в потенциалното им (но не винаги мобилизирано) желание 
да получат повече (тъй като трудно могат да получат по-малко). По този начин те са 
в конфликт с Имащите, или ако използваме думите на Алински: “[Т]е ненавиждат 
естаблишмънта на Имащите с арогантно богатство, полиция, съдилища и църкви” 
(пак там). И накрая, третата група е групата на Имащите-Малко-Искащи-Повече, 
които Алински приравнява със средната класа, а а части от нея нарича Нищо-
Правещите. Средната класа е в шизофренна ситуация, тъй като и едновременно 
искат да получат повече (сила, ресурси), но също така се страхуват от промяна, 
за да не загубят и това, което вече имат. Тази трудна ситуация обикновено води до 
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съчувствие към битките на Нямащите, но не и до пълно ангажиране в тях (оттам и 
Нищо-Правещите). Но Алински признава, че тази средна група има много творчески 
потенциал и е важен съюзник.

Есенцията на организирането на общности е свързването на хора със споделен 
личен интерес, за да могат да предприемат колективни действия и да отбележат 
победи по проблеми, пред които са изправени. Организирането на общности е 
свързано с изграждането на власт в общности, които като цяло са безсилни и страдат 
от несправедлива система (Нямащи). Тази власт се изгражда чрез изграждане на 
взаимоотношения с и между хората със споделен интерес и предприемане на 
колективни действия, които в крайна сметка донасят победи в полза на общността, 
т.е. задоволяващи личния интерес на нейните членове. Победа е отбелязана, когато 
човек в положение на власт (обикновено от групата на Имащите) се съгласи да 
отговори на исканията на общността. Това може да е резултат от различни тактики, 
които често включват изграждане на съюзи (напр. с групата на Имащите-Малко-
Искащи-Повече) и директни действия като протести, блокиране на работа, стачки и 
много други. Поради тази причина организирането на общности често се критикува 
като твърде конфронтационна (особено от европейска гледна точка), въпреки че по 
правило е  ненасилствена1. Социалната промяна означава движение, казва той, а 
движението означава триене. В неговата теория социалната промяна не може да 
бъде постигната без конфликт.

Алински предлага организирането на общности като неидеологическа концепция, 
но тази негова заявка не издържа. Идеологическите му позиции (а оттам и идеологията, 
първоначално свързана с организирането на общности) са най-добре илюстрирани 
в начина, по който той описва термина “радикал”, с който той сам се идентифицира:

Какво иска радикалът? Той иска свят, в който да се признае стойността на 
индивида. Той иска създаването на един вид общество, в което да се реализират 
всички човешки потенциали; свят, в който човек може да живее в достойнство, 
сигурност, щастие и мир - свят, основан на морала на човечеството. [...]

Радикалът вярва, че всички народи трябва да имат висок стандарт на храна, 
жилище и здраве. Радикалът не понася говорене за “затварянето на границите” 
или “края на границите”. Той мисли само по отношение на човешки граници, 
които са неограничени като хоризонта. [...]

Радикалът поставя човешките права далеч над правото на собственост. Той е 
за универсално, безплатно обществено образование и разпознава това като 
фундамент за демократичния начин на живот. [...]

1 Алински не казва това в прав текст. В книгата си Rules for Radicals той подробно изследва въпроса за средствата и целта, 
като поддържа тезата, че по време на Движението за граждански права „[п]асивната съпротива беше избрана по същата 
прагматична причина, по която се избират всички тактики” (Alinsky, 1971: 45). Той предлага няколко правила как можем 
да разглеждаме и разрешаваме проблема със средствата и целите. Дебело подчертаваме обаче, че в практиката на 
организирането на общности в САЩ, ненасилието остава неоспорим принцип
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Радикалът вярва напълно в истински равенство на възможностите за всички хора, 
независимо от расата, цвета или вероизповеданието. Той настоява за пълна 
заетост за икономическа сигурност, но също така вярва, че работата на човека 
не само трябва да осигурява икономическата му сигурност, но и да бъде такава, 
че да задоволява творческите желания на всички хора. Радикалът смята, че 
важността на дадена работа е не само в нейната индивидуална икономическа 
възвращаемост, но и в нейната обща социална значимост. Радикалът знае, че 
човекът не е само икономически човек. Завършеният човек е този, който оказва 
определен принос към общото социално благосъстояние и който е жизненоважна 
част от тази общност от интереси, ценности и цели, които правят живота и хората 
смислени. [...]

Американският радикал ще се бори с привилегията и властта, независимо 
дали те са наследени или присовени от някаква малка група, независимо 
дали е политическа или финансова (…) Той ще се бори с консерваторите, 
независимо дали са бизнес или работнически лидери. Той ще се бори срещу 
всяка концентрация на власт, враждебна към широка демокрация на хората, 
независимо дали тази конентраиция е във финансовите среди или в политиката.

Радикалът разбира, че постоянното несъгласие и конфликт са били и в момента 
са огънят под котела на демокрацията. (Alinsky, 1946: 23-25)

Анализирането на тези текстове, както и начина, по който Алински вижда 
стратификацията на обществото и начина, по който трябва да се постигне промяна, 
твърдо го поставя в левия политически спектър. В стремежа си да изгражда власт сред 
безвластните, организирането на общности е по дизайн концепция в сферата на 
лявата идея за социална справедливост.

Един от начините да разберем по-добре организирането на общности е да го 
разграничим от други подходи, които биха могли да бъдат използвани за социална 
промяна. Списъкът по-долу е адаптиран от онлайн курса „Въведение в организирането 
на общности: Да се научиш да мислиш като организатор“ (Shutz, 2007).

Организирането на общности не е активизъм. Активистите и организаторите на 
общности споделят някои тактики на действие (напр. маршове и протести), но за 
организаторите на общности това са само възможни стратегии и може да не се 
използват в зависимост от контекста на всяка конкретна борба. Изграждането и 
поддържането на база (виж по-долу) обикновено не е част от стратегията на активистите, 
а е от съществено значение за организираторите. Shutz казва, че “при липсата на 
последователна стратегия, последователна цел, процес за поддържане на борба за 
продължителен период от време и институционална структура за събиране на хора 
и мобилизирането им в големи количества, те [активистите] обикновено не постигат 
много.“
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Организирането на общности не е мобилизация. Както при активизма, 
мобилизацията има своите общи черти с организирането, главно по отношение 
на обединяването на хората и решаването на проблем. Организирането обаче 
е много по-голямо от мобилизацията, която обикновено е резултат от краткотраен 
изблик на недоволство по конкретен проблем, който не се превръща в дългосрочен 
процес на изграждане на власт в общността. За да илюстрира това, Шуц дава 
следния пример:

Един добър пример се случи в Милуоки, когато нашият окръжен директор прокара 
ужасно правило за изплащане на пенсиите, което щеше да струва на окръга 
огромна сума пари. Хората се надигнага. Те се обединиха, за да “изхвърлят 
измамниците” (директорът и надзорниците, които гласуваха за промяната) и 
успешно се отърваха от някои от тях. Проблемът е, че по много въпроси окръжния 
дикретор и надзорните органи бяха доста прогресивни. И не беше обмислено кой 
точно ще ги замени. Това, което се случи, е, че в един доминиран от демократите 
окръг бяха избрани изключително консервативни ръководител и надзорници. А 
групите, които “изхвърлиха измамниците”, се разпаднаха. Не беше създадена 
дългосрочна структура, чрез която независима група от организирани граждани 
би могла да попречи на подобно бедствие да се случи отново в бъдеще. Цялата 
тази енергия беше изгорена и потенциалът на този гняв се загуби (Schutz, 2007).О
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Накратко, мобилизацията може да се счита като част от организирането на 
общности, но не я изчерпва. Организаторите мобилизират собствената си база като 
част от непрекъснатите усилия за изграждане на власт в общността и дългосрочна 
визия за какво ще се използва тази власт.

Организирането на общности не е директно предоставяне на услуги. Общностите 
в неравностойно положение често имат спешни нужди - било то информация, 
консултации, здравеопазване, и т.н. Има много организации, които се опитват да 
отговорят на тези нужди, като ги предоставят пряко на общността. Макар че тази 
работа е важна, тя не е организиране на общности, тъй като не изгражда власт 
в общността. Напротив, според някои организатори директното предоставяне 
на услуги може да обезсили общността, създавайки положение на зависимост. 
Организирането на общности и директните услуги обаче не се изключват 
взаимно. Много организации от общността използват по-сложен подход, при който 
едновременно предоставят услуги и организират. Предоставянето на услуги в тази 
ситуация има многофункционална цел - докато отговаря на преките нужди на 
общността, тя също така използва предоставянето на услуги като точка за достъп до 
членове на общността. Чрез услугите се създават отношения и се увеличава базата 
на организацията, т.е. услугите са и стратегия за набиране на членове.

Организирането на общности не е развитие на общността. За разлика от 
организирането на общности, усилията за развитие на общността не се фокусират 
върху взимането на власт от силните. При развитието на общността често се създават 
взаимоотношения на сътрудничество (често с Имащите) за подобряване на живота на 
общността. Това, което разграничава организирането от развитието на общностите, 
е призмата, през която гледаме общностите в неравностойно положение. Проектите 
за развитие на общността са склонни да гледат на необлагодетелстваните общности 
като такива, които трябва да бъдат “поправени“, вместо да признаят, че това, което 
се нуждае от поправяне, е системата, която ги държи в неравностойно положение. 
Развитието на общността често включва предоставяне на директни услуги на лица и 
семейства като храна, жилищно консултиране и медицинска помощ. В по-широк 
план, развитието на общността включва усилия за изграждане на нови жилища, 
разкрасяване на опустошени райони, създаване на бизнес инкубатори, наемане на 
повече полицаи и други подобни проекти. Очакването често е, че тези структурирани 
трябва да бъдат създадени и поддържани съвместно с общността, което понякога 
поставя твърде голяма тежест върху общността, отново подсказвайки, че те са 
отговорни за своето положение. Един пример от България може да илюстрира този 
проблем. Една (външна) организация получава финансиране за възстановяване и 
поддържане на читалище с библиотека в ромски квартал. За да изгради чувство на 
собственост в общността, организацията прави опит да включи хора от ромската 
общност като доброволци в обновяването на сградата. Това обаче рядко се случва 
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в проектите за обновяване в неромските общности, което означава, че ромите са 
смятани за отговорни за услугите и структурите в своята общност, докато не-ромите 
не са. Необходимо е обаче да се отбележи, че организирани общности често се 
борят за проекти за развитие на общността. Те обаче правят това, като оказват начин 
върху хората на власт да направят това, което е тяхна отговорност.

Организирането на общности не е застъпничество. Застъпничеството често 
включва относително привилегировани професионалисти, говорещи от името на 
маргинализирани групи. Те обикновено се консултират с тези, от името на които 
говорят, но в крайна сметка те са тези, които вземат окончателните решения за това 
какво трябва да се направи и какво трябва да се каже. Това не винаги е проблематично, 
тъй като може да е съвсем ясно какво трябва да се каже и да се направи или когато 
застъпниците са добре позиционирани, за да наложат определени промени. 
Застъпничеството обаче може да повдигне въпроса до каква степен се потиска 
или заменя автентичния глас на хората. В някои случаи като застъпници се изявяват 
лидери, които представят гледната си точка като такава на цялата общност. Хората 
на власт често избират такива удобни „представители“ за свои съюзници, като по 
този начин се опитват да дадат легитимност на свои действия или бездейство. Често 
е трудно да се начертаят ясни линии между това кой е застъпник и кой „автентично“ 
представлява група хора.

Организирането на общности не е водене на съдебни дела. Разликата изглежда 
очевидна. Воденето на дела, включително стратегически дела, би могло да бъде 
много важен инструмент за социална промяна, но то почти никога не дава власт 
на общността, което е същността на организирането на общности. Нещо повече, 
забатачването в съдебни процедури, които понякога отнемат години, всъщност би 
могло обезсили общността, която ще чака съдебно решение и по този начин ще се 
въздържа от други действия. Шуц илюстрира:

Моят щат, Уисконсин, е добър пример. От много години насам голям съдебен 
процес минава през различни съдебни инстанции в опит да принуди държавата 
да осигури по-равностойно финансиране за бедните училища. През това време 
организирането на други действия около темата на образованието до голяма 
степен отслабва. В момента, в който в крайна сметка загубихме делото в 
щатския върховен съд, беше създадена много малка инфраструктура за борба 
на политическо ниво в сферата на образованието. Трябваше да започнем до 
голяма степен от нулата (Schutz, 2007).

Няма да влизаме по-дълбоко в процеса и тактиките на организирането на общности. 
Въпреки това ще обърнем повече внимание на някои критични елементи на подхода, 
които са важни за по-доброто разбиране на концепцията.
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Власт
Както вече беше споменато, властта е ключова концепция за организирането на 
общности, това в крайна сметка е ключовата цел на една общностна организация – 
да се променят отношенията на власт, да се преразпредели тя така, така че групите 
в неравностойно положение да имат повече от нея и по този начин да подобрят 
положението си. Д-р Мартин Лутър Кинг описва властта в една от изказванията си, 
както следва:

Плантацията и гетото са създадени от онези, които имат власт, за да ограничат 
онези, които нямат власт и да поддържат безсилието им. Следователно проблемът 
с промяната на гетото е проблем за властта, конфронтация между силите на 
властта, изискващи промяна, и силите на властта, отдадени на запазването на 
статуквото. Сега, правилно разбраната власт не е нищо друго освен способността 
да се постигне дадена цел. Това е необходимата сила за постигане на социални, 
политически и икономически промени (King, 1967).

Алински е наясно, че думата “власт” носи много негативни конотации, но настоява, 
че нейното използване не бива да се поставя под въпрос. Стремейки се да избегнем 
силата и простотата на думата „власт“, рискуваме да се възпротивим на мислене с 
енергични, прости и честни изрази (Alinski, 1971: 51). Според него, замяната на думата 
„власт“ с по-деликатна дума променя смисъла, но също така прави по-приемливо 
настоящото разпределение на властта. Той признава, че властта често се свързва 
с корупция, което добавя към отрицателните конотации на думата. Отговорът му е 
кратък и прост: “Корумпирането на властта не е проблем на властта, а на самите 
нас” (пак там, 52).

Но как действа взимането на власт на практика? В организирането на общности 
това се случва чрез ... организиране на хора и ресурси. Общността трябва да има 
своите общностни организации, които обединяват хора и пари и чрез които се правят 
искания от името на общността. Силата е в числата. Според Аллински всяка общност 
има власт (защото е многочислена), но тя е организирана или неорганизирана. 
Организирането на общности е начинът да се организира неорганизирана власт и 
да се променят отношенията на власт. Основният елемент на това е да се привлекат 
хора, т.е. да се изгради база. По думите на Алински, промяната идва от властта, а 
властта идва от организиранет. За да действат, хората трябва да се съберат заедно.
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База
Изграждането на база означава набирането и задържането на хора като част от 
една организация. Изграждането на база се състои в създаване на връзки с и между 
хората от общността и поддържане на тези взаимоотношения по смислен начин, 
който може да се превърне в колективно действие. Изграждането на база е първата 
стъпка в организирането на общности и няма смисъл да се предприемат действия, 
докато това не бъде направено. На този етап, по думите на Алински, “[в]секи ход 
на организатора се върти около една централна точка: колко хора ще влязат в 
организацията, независимо дали чрез местни организации, църкви, професионални 
групи, синдикати, улични групи или като индивиди. Единственият въпрос е как това 
ще увеличи силата на организацията. Ако чрез загуба на определена битка, в 
организацията биха се включили повече хора, отколкото чрез победа, тогава победата 
е в загубата и организаторът ще загуби” (Alinski, 1971: 144).

Изграждането на база е до голяма степен равносилно на изграждане на власт. 
Една общност може да получи това, от което се нуждае, ако може да покаже, че 
тя е обединена зад исканията си и / или да убеди тези, които са на власт, че стои 
заедно зад тях. Базата дава легитимност на организацията да говори и да пита от 
името на общността. Това е идентифицирано като основна слабост на ромските 
организации в България и в други части на Европа. Общностните организации в САЩ 
често се представят чрез броя на хората, които имат като членове. Тази практика 
– която показва както обхвата на даден проблем, така и броя хора, които са 
потенциално готови да се изправят срещу него – е слабо разпространена в Европа, 
особено сред ромските и други организации на изключени групи. Една от причините 
за това е, че члеснките организаци не са толкова често срещани – те обикновено 
се регистрират с минимума от законно необходими хора (например в България 
- 7 души за сдружение) и рядко полагат усилия формално да включат повече 
членовете. Това обаче има голямо значение: “Ние от организацията ХХХ, която има 
7000 членове от ромския квартал, искаме незабавни мерки” е много различно от 
“Ние от организацията ХХХ [със 7 членове] искаме незабавни мерки”. То е различно 
както в очите на управляващите, чието действие искаме да предизвикаме, така и в 
очите на хората около нашата организация. По този начин липсата на силна база 
отслабва гласа на организацията както в общността, така и в очите на тези, които 
взимат решения.

Това, което е еднакво важно – когато организацията има база, това й позволява 
непрекъснато да идентифицира проблемите, пред които е изправена общността, 
чрез процес, който в организирането на общности се нарича “слушане” на 
общността. Поддържането на връзки с членовете на общността позволява на екипа 
и лидерите в организацията да идентифицират неотложните нужди, споделените 
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интереси и хората, които желаят да се заемат с тях.
Как да изградим база тогава? Това зависи от общността и капацитета на всяка 
организация, както и компетенциите и стила на работа на всеки организатор. Тук 
представяме четири класически техники с някои насочващи въпроси, представени 
от Drew Series от Organizing Change:

• Изграждайте взаимоотношения с хора от общността с чистосърдечен 
интерес - как можете да проявявате интерес към всеки човек като индивид и към 
постиженията му (например не просто да се опитате да ги накарате да идват на 
срещи, но да им покажете, че се интересуват от техните нужди)? Как можете да 
отличавате нови и стари членове?
• Поддържайте връзка с хората - можете да се обадите или да се срещнете 
с някого, за да му покажете колко важно е тяхното участие в организацията. Но 
помислете какви начини работят най-добре за групата точно сега?
• Ходете „от врата до врата“ - това може да отнема време, но дори обикалянето 
на няколко пресечки и разговорите с хора могат да бъдат чудесен начин за 
увеличаване на участието.
• Давайте на хората реални роли, за да изградят ангажираност и  за да знаят, че 
са важни за успеха на организацията (Series, n.d.)

И накрая трябва да се подчертае, че изграждането на база не е еднократна стъпка, 
а процес, който трябва да се наблюдава и управлява през цялото съществуване на 
организацията.
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Лидерство
Паралелно с изграждането на база на организацията, организаторът на общности 
също има решаващата задача да идентифицира и изгради лидери. Лидерите в 
една организация са хора от общността, които са добре познати, уважавани и са 
показали ангажимент към проблема, върху който организацията се е концентирала. 
Въпреки че организаторите на общности12, не е необходимо да бъдат част от 
общността, принадлежността на лидерите към общността е задължителна. Алински 
представя това чрез метафора с дървета, в която хората от общността са почвата, а 
лидерите са корените на дървото, които носят енергията нагоре. Лидерите трябва да 
вдъхновяват, мотивират, активизират, ангажират и да привеждат хората в действие. 
Лидерите на общността имат двойна роля в рамките на организацията, като от една 
страна дават гласност на нуждите и проблемите на общността в организацията; 
от друга страна, те ангажират членовета на общността за действия, предприети от 
организацията.

По отношение на лидерите има две важни задачи пред организацията – да ги 
идентифицира и да изгражда техния капацитет. И двата процеса са непрекъснати и 
никога не свършват, тъй като организацията се очаква да нараства непрекъснато в 
своя брой членове и своята власт, но и защото някои лидери вероятно ще се оттеглят 
по една или друга причина. Идентифицирането на лидерите върви ръка за ръка с 
изграждането на база и можем да се позовем на тактиките за изграждане на база, 
посочени по-горе. По отношение на изграждането на капацитет на идентифицирани 
лидери, препращаме обратно към Алински:

Една от най-важните задачи на организатора, в допълнение към идентифицирането 
на тези естествени лидери и работата с тях, е да работи за тяхното развитие, така 
че те да станат признати от техните последователи като лидери в повече от една 
ограничена сфера. Това разширяване на лидерството от частично към по-пълно 
е естествено развитие, което върви ръка за ръка с растежа на организацията 
(Alinski, 1971: 96).

Различните общностни организации имат различни подходи по отношение на 
изграждането на лидери. Някои организатори правят специфични обучения за 
лидери, използват индивидуален коучинг и/или изграждат лидери “в движение”, т.е. 
като ги включват в действителни кампании. В последния случай кампанията трябва да 
бъде планирана по начин, който еднакво служи на целта за решаване на конкретен 
проблем на общността и за укрепване на лидерите. По-интересното е, че в някои 

2  Във визията на Алински, организаторите са външни за общността, която организират, което им позволява важен критичен 
поглед върху проблемите и начините, по които могат да се разрешат. Това виждане по-късно става въпрос на дебат. Както 
казва един организатор: “Това създава странна динамика, в която често бели, добре образовани и добре платени по-млади 
хора отиват в общности, от които не са част и получават заплата, за да организират хората от общността, от които се очаква 
да се обучат и да свършат по-голямата част от работата“ (Horvath, 2018).  
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случаи последният елемент може да надделее - изграждането на лидери означава 
изграждане на власт за общността и това би могло да бъде приоритет за постигане 
на победа за конкретен въпрос. Или да го кажем с други думи - кампаниите трябва 
да бъдат планирани по начин, който винаги взима предвид разширяването на властта 
на общността. Ако дадена кампания може да доведе до победа по даден въпрос, но 
не допринася за овластяването на общността, това не е организиране на общности. 
Ще илюстрираме това с пример от Алински:

Имаме един пример от ранните дни в работата ми в Back of the Yards, първата 
общност, която се опитах да организирам. Този квартал беше напълно 
деморализиран. Хората нямаха доверие в себе си, в съседите си или в тяхната 
кауза. Така че ние инсценирахме една много лесна за спечелване борба. Един от 
най-големите проблеми в Back of the Yards в онези дни беше извънредно високата 
степен на детска смъртност. Преди години в квартала е имало медицински клиники 
на Обществото за детско благоденствие. Но около десет или петнадесет години 
преди да дойда в квартала, Обществото за детско благоденствие е било изгонено 
от квартала заради слухове, че неговият персонал разпространява информация за 
контрацепция. Затова църквите изгонили тези „агенти на греха“. Но скоро след това 
хората вече отчаяно се нуждаеха от медицински услуги за децата. Бяха забравили, 
че самите те са изгонили Обществото за детско благоденствие.

След като проверих, разбрах, че всичко, което трябва да направим, за да върнем 
медицинските услуги на Обществото за детско благоденствие обратно в квартала, 
е да поискаме това от тях. Но аз запазих тази информация за себе си. Обадихме 
се за спешна среща, като уредихме с комитет от общността да отидем в офиса 
на Общество, за да поискаме медицински услуги. Нашата стратегия беше да не 
допуснем на служителите да кажат нищо; да тропаме по масата и да настояваме 
да получим услугите, като не им позволяваме да ни прекъсват, или да правят 
изявления. (…) [Н]ахлухме в Обществото за благоденствие на деца, представихме 
се и започнахме една тирада, съставена от войнствени искания, отказвайки да им 
позволим да кажат нещо. През цялото време бедната жена отчаяно се опитваше да 
каже: “Защо, разбира се, можете да ги имате, веднага ще започнем.” Но тя нямаше 
възможност да каже нищо, докато накрая не избухнахме с “И няма да приемем 
„не“ за отговор!”. В този момент тя каза: “Е, аз се опитвах да ви кажа ...”. Аз обаче я 
прекъснах, настоявайки: “Да, или не?”. Тя каза „Разбира се, че да”. Казах: “Това е 
всичко, което искахме да разберем”. И си тръгнахме. (Alinsky, 1971: 114-116).

Този пример повдига някои етични въпроси и Алински е наясно с това. Но той служи 
за илюстриране на това как изграждането на власт се съотнася с решаването на 
проблем. В този случай организаторът можеше лесно да реши проблема и по този 
начин да отговори на непосредствените нужди на общността, което би спестило време 
и усилия. Но това не би допринесло за изграждането на лидери в общността.
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Личен интерес
Като подход организирането на общности използва концепцията за личен интерес 
и чрез нея обяснява как мотивираме и движим хората. Презумпцията е, че човек 
би предприел действие за социална промяна, когато разбере как това е в негов 
личен интерес. Тази концепция често е критикувана и особено в Европа, където, 
поне на теория, солидарността е основна идея на нашите общества. Алински е 
наясно с отрицателните конотации на личния интерес и признава, че “[з]а мнозина 
синоним на личния интерес е егоизмът. Думата е свързана с отрицателен сбор от 
пороци, сред които ограниченост, самодоволство и егоцентричност, всичко, което 
е противоположно на добродетели като алтруизма и самоотвержеността“ (Alinski, 
1971: 54). Но личният интерес не е равен на егоизма. Личният интерес е полето, в 
което се пресичат основните ценности на даден човек и колективните демократични 
ценности на равенството, справедливостта и свободата. Личният интерес трябва да 
се има предвид най-малко в три аспекта на организирането на общности.

На първо място, идентифицирането на личен интерес сред лидерите и членовета на 
общността позволява да се работите върху кампании, които са важни за тях и биха 
могли да ги раздвижат. Ето защо “слушането” на общността - директно или чрез 
лидерите (вж. предходната сеция) - е от решаващо значение и е отправна точка за 
избиране на проблеми и планиране на кампании. Ако се насочим към проблеми 
и кампании, които не резонират с личния интерес на общността, рискуваме да 
не можем да я мобилизираме, което не изгражда власт и вероятно ще доведе до 
неуспех на кампанията.

На следващо място, личният интерес е основата, върху която изграждаме 
взаимоотношения, а както вече споменахме, чрез взаимоотношенията с общността 
изграждаме базата си и властта на общността:

Ако можеш да назовеш личния си интерес, можеш по-ефективно да работиш 
с другите, като идентифицираш пресичането на техния личен интерес с твоя 
собствен, като по този начин създадете конструктивно пространство, за да 
работите един с друг. Без да разберете кои сте, в какво вярвате и заради какво 
бихте станали непопулярни, не е възможно да създавате взаимоотношения с 
другите (…) Без дълбоко разбиране за това, което ни мотивира, става много по-
лесно да си тръгнем или да изгорим. (CCESL, 2014).

Но личният интерес е важен не само за създаването на споделено пространство 
на разбирателство между членовете на една общност. Той е също от решаващо 
значение за откриване на пресечни пространства между интересите на различни 
общности със свързани интереси. Тези пресечени пространства са основите за 
изграждане на съюзи.
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Съюзи 
Понякога наричани общностни коалиции (Whitely, 2003), съюзите са важен инструмент 
за общностните кампании и най-вече за спечелването на техните кампании. Съюзът 
е краткосрочно или дългосрочно партньорство между различни участници и / или 
социални групи, обединени от обща цел, обикновено около конкретен въпрос. 
Предимствата на съюзите изглеждат очевидни, тъй като ю умножават ресурсите, 
увеличават експертния опит и по-важното – броя хора (а както вече споменахме, 
по-голям брой хора означава повече власт). Но за маргинализираните общности 
съюзите с други социални групи също носят допълнителен, символичен елемент – той 
изпраща послание до онези, които са на власт и обществото като цяло, че проблемите 
на общностите в неравностойно положение имат по-широки социални последици и 
че повече социални групи биха застанали зад тях. Това е особено валидно за ромите 
в Централна и Източна Европа, чиито искания винаги са посрещани отрицателно 
от мнозинството, поради изключително негативния образ на ромите. Поради това 
междуобщностните съюзи са изключително важни за ромските организации, тъй като 
те дават легитимност на техните искания в очите на мнозинството. Едновременно с 
това, исканията стават по-сериозни за тези, които са на власт. Това е важен елемент 
на модела ROMA-UP.

Има редица правила и съвети за изграждане на съюзи и няма да се впускаме в 
този въпрос. Но един от аспектите, на който силно трябва да наблегнем, в процеса 
на изграждане на съюз, е правилното идентифициране на личния интерес между 
различните групи и действащи лица, които участват в него. Ако това е направено 
правилно, то естествено ще очертае линиите на сътрудничество - напр. ще стане 
ясно по кои въпроси участниците около масата ще работят съвместно и по кои няма 
да действат заедно (защото те биха могли да имат пресичащи се интереси по някои 
въпроси, но противоположни интереси по други). Изграждането и поддържането на 
съюз не е лесно - отнема време, търпение и още по-важно, често изисква компромис. 
За Алински “компромис” е друга дума, която често се смята за противоречива:

Но за организатора „компромис“ е ключова и красива дума. Тя винаги присъства 
в прагматиката на една операция. С компромис се сключва сделката, той дава 
това жизненоважно вдишване, обикновено на победата. Ако започнете с нищо, 
поискате 100%, после направите компромис за 30%, вие пак сте с 30% напред 
(Alinski, 1971: 60).

Един от основните въпроси по отношение на правенето на компромиси при 
изграждането на съюзи е с кого можем да си сътрудничим и с кого не можем. Трябва 
ли да изградим съюз с организация или група, която има фундаментално различни 
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ценности от нашите, ако имаме припокриване на интереси около конкретен 
въпрос? Тук няма златно правило, а Алински вероятно би се позовал на своите 
правила за средствата и целите (Alinsky, 1971) и анализа, свързан с тях. Въпреки това, 
повечето организатори са склонни да бъдат гъвкави в правенето на съюзи. Ако един 
потенциален съюзник ще увеличи силата на общността, ще укрепи лидерството и ще 
увеличи шансовете на дадена кампания, вероятно ще бъде изградено партньорство, 
дори ако този потенциален съюзник има противоречиви позиции в други аспекти на 
своята работа.

Освен това една общностна организация не трябва задължително да прегръща 
изцяло своите съюзници, нито пък да си сътрудничи с тях в дългосрочен план. Анализът 
на властта и анализът на заинтересованите страни се провеждат за всеки проблем, 
който организацията планира да адресира. След като този проблем се реши, 
или се признае поражение, съюзът няма нужда да се поддържа, ако от него вече 
няма смисъл. В тази връзка, съюзите не са непременно съредчни прегръдки между 
съюзниците, а ясно ангажиране по въпроси, които са от общ интерес. Практиката 
познава примери за организации и групи, които са били съюзници по един въпрос 
и врагове в друг. “Красотата” на правенето на компромиси се крие в правилото, че 
съюзите са ограничени от напаснатия и пресичащ се личен интерес на съюзниците 
и няма очакване да се простира отвъд него по време и обхват.
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Прилагане на 
съществуващи политики

В рамките на проекта ROMA-UP партньорство от местни ромски организации 
адаптира модела за организиране на общности, описан в предишната глава, за 
да е по-приложим за контекста в България, който е много подобен и в други страни 
от Централна и Източна Европа. Един от основните елементи на тази адаптация е 
напасването на на нуждите на общността с политиките за интеграция на ромите, 
които вече съществуват. Както е описано по-горе, в класическия модел на 
организацирането на общности, общностните организации биха идентифицирали 
неотложен проблем чрез “слушане” на общността и планиране на кампания въз 
основа на това, независимо от това дали властимащите са поели ангажименти по 
този проблем, или не. Това е и подходът, който партньорството ROMA-UP в общата 
си кампания за жилищните условия на ромите (вж. по-долу в “Споделена кампания 
за жилищни условия”). В други аспекти моделът ROMA-UP използва различен подход: 
анализира ангажиментите, които властимащите вече са поели по отношение на 
ромската общност, комуникира ги с общността и в този процес намира пресечните 
теми. Защо вярваме, че това може да бъде работещ подход в европейски контекст?
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През 2011 г. беше прието Заключения на Съвета, с който се създаде Рамката на ЕС 
за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г. Рамката има за цел да 
направи осезаема промяна в живота на ромите чрез намаляване на дистанцията 
между ромите и неромите в четири основни области: образование, заетост, 
здравеопазване и жилищни условия, както и искане за повече финансиране, 
ефективен мониторинг, недискриминация, национални центрове за контакт за 
ромите и за участие на организации на гражданското общество в процеса. Макар 
и критикувана от някои организации на гражданското общество от момента 
на нейното стартиране, самото съществуване на рамката на ЕС за ромите е 
постижение, тъй като то е най-изчерпателният политически документ за ромите, 
приет от ЕС (Mirga-Kruszelnicka, 2017).

Следвайки рамката на ЕС, на 01.03.2012 г. българският парламент приема 
Национална стратегия на Република България за приобщаване на ромите 
(2012-2020 г.) като стратегически документ, определящ насоките за прилагане 
на политиката за социална интеграция на ромите в страната. Националната 
стратегия е изготвена в съответствие с настоящите стратегически и оперативни 
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национални документи на отговорните институции и предвижда създаването 
на консултативни структури и механизми, включващи гражданското общество в 
държавните администрации, областните управители и местните власти. Тя обаче 
не обяснява как те ще бъдат финансирани. Едновременно с това стратегията не 
включва дейности по мониторинг и оценка, нито предвижда средства за такива. 
Стратегията предвижда всяка община в страната, заедно с представители на 
местната ромска общност, да приеме конкретни годишни планове за действие 
по приоритетите на стратегията. В България обаче активното участие на структурите 
на гражданското общество (и особено организациите на ромските общности) в 
подготовката както на националната рамка, така и на стратегиите и плановете за 
действие на регионално и общинско ниво, остава предизвикателство. В интерес на 
прозрачното и качествено изпълнение на националните (и местните) стратегически 
приоритети структурите на гражданското общество трябва да бъдат подготвени 
да взаимодействат активно с местните власти като техен партньор, носител на 
експертни знания и, не на последно място, коригиращ фактор. Това се случва 
рядко и се оказа още по-трудно, след като повечето активни ромски организации 
(включително и трите местни ромски партньори в проекта ROMA-UP) напуснаха 
Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси 
през май 2017 г., когато заместник-министър-председателя Валери Симеонов – 
известен с откритите си анти-ромски изсказвания - е назначен за председател на 
Съвета.

Регионите Благоевград, Монтана и Пловдив - където действат местните ромски 
организации в проекта ROMA-UP - имат регионални стратегически планове и 
общински планове за действие с конкретен ангажимент в сферата на ромската 
интеграция. Някои от тези планове са по-амбициозни от  другите13, но всички те имат 
положителни разпоредби, които биха подпомоганли местните ромски общности, 
ако са надлежно изпълнени и строго контролирани. Предвид тази политическа 
ситуация (която е сходна и в други държави-членки на ЕС, които също трябваше 
да се съобразят с рамката на ЕС), това бе възприет като добър подход при 
мобилизирането на ромската общност - по-активното й включване в изготвянето на 
плановете за действие на местно ниво и в оказване на натиск на местните власти 
(с помощта на съюзници) за тяхното прилагане.

3  Общинският план на община Пловдив е особено разочароващ, имайки предвид че Пловдив печели титлата Европейска 
столица на културата 2019 отчасти заради заявките си за етническо многообразие.  
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ПРАКТИЧЕСКО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

РОМИТЕ СЕ 

ИЗПРАВЯТ

Контекстът: проектът 
ROMA-UP 

“ROMA-UP: Местни политики и действия за включване на ромската общност” е 
18-месечна инициатива, изпълнявана през 2017 и 2018 в България с финансовата 
помощ на Програма “Права, равенството и гражданството“ на Европейския съюз.
Проектът е съвместно усилие на четири организации на гражданското общество (вж. 
Контакти в края на публикацията) и неговите действия са насочени към три области 
в България, в които са разположени и работят проектните партньори - областите 
Благоевград, Монтана и Пловдив. Проектът има за цел да подкрепи социалното 
включвае на ромите чрез изграждане на власт в ромската общност, коалиции с други 
социални групи и заинтересовани страни и да се застъпи пред местните и национални 
власти за ефективно прилагане на мерките и политиките в тази област.

В първата част на проекта местните партньори преразгледаха и анализираха 
съществуващата политическа рамка за социално включване на ромите във всеки от 
трите целеви области, която част завърши с обучения с представители на местните 
власти. Партньорите адресираха и ромската общност, като я информираха за 
съществуващата политическа рамка чрез срещи на общността и резюмиран вариант 
на съществуващия политически контекст.

Втората част на проекта беше посветена на подготовката на бъдещи лидери от 
ромската общност да инициират и тестват модела ROMA-UP. За тази цел бяха 
идентифицирани 24 млади потенциални ромски лидери (8 от всяка целева област) и 
обучени в три интензивни обучения, организирани от всеки от регионалните партньори. 
Този процес бе последван от международен семинар, който се състоя в София през 
ноември 2017 г. и който събра ромски лидери от трите региона и други европейски 
страни.

От есента на 2017 г. до пролетта на 2018 г. беше изпълнена основната интервенция на 
проекта. Местните партньори с водеща роля на обучените ромски лидери приложиха 
модела ROMA-UP, като се насочиха към заинтересовани страни, професионални и 
социални групи и създадоха местни съюзи за застъпничество. В нарочени семинари 
бяха изготвени конкретни планове за кампании, които след това се реализираха по 
конкретен проблем от значение за ромската общност. Тези кампании са разгледани 
подробно в останалата част от тази глава.

В допълнителна част от проекта бяха положени усилия опитът на проекта да бъде 
разпространен и да се популяризира моделът ROMA-UP. Сред тези училия баха 
разширена международна конференция за споделяне на резултатите от проекта 
(април 2018 г., София), последвана от национален семинар за застъпничество. Опитът 
от проекта – с акцент върху модела ROMA-UP и неговото прилагане – се разпространява 
на български и английски с настоящата публикация.
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План
Редица експертни проучвания, проведени през последните години, показат, че 
в България има сериозни жилищни проблеми, особено когато става въпрос за 
уязвими групи. Значителният процент на домове с неразрешен правен статут е 
предпоставка за задълбочаване на идентифицираните проблеми. Прегледът 
на свързаните с ромите политики показва, че не са изпълнени ангажиментите за 
ситуацията на ромите в няколко сфери. Една от тях е жилищните условия в ромските 
квартали. Действията, предприети от общините, са свързани главно с разрушаването 
на сгради с неразрешен правен статут, което не е трайно решение на проблема. 
Например, в района на Благоевград във всички ромски квартали има жилища с 
неразрешен правен статут. В някои райони съществуват цели ромски квартали извън 

Обща кампания за 
жилищни условия
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регулация, което означава и липса на регулиран достъп до вода, електроенергия и 
канализация. Пример за това е квартал Кремиковци, в Гърмен, където има общо 
102 незаконни сгради. През 2015 г. 14 къщи бяха принудително премахнати, а на 
засегнатите семейства не беше осигурено алтернативно настаняване и те останаха 
без дом. Въпреки значителния процент на сградите с неразрешен правен статут в 
цялата страна, принудителното премахване се извършва само в ромските квартали. 
Тези действия винаги са съпътствани от сериозно напрежение между различните 
етнически групи, напрежение с местните власти и институции, насаждане на омраза 
и анти-ромски действия в цялата страна.

Опитвайки се да се справят с този проблем, трите местни ромски партньори в 
проекта ROMA-UP: Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ в Благоевград, Фондация “Рома-Лом” в 
Монтана и Сдружение „Младежки клуб Рома-Столииново“ в Пловдив - инициираха 
съвместна кампания за привличане на граждански организации и мрежи и изпратиха 
ясен сигнал към централните и местните власти, че е налице спешна нужда от 
подобряване на жилищните условия на ромите. Кампанията включва мобилизиране 
и подкрепа от местните ромски общности и изграждане на коалиции на местно и 
национално ниво.
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Изпълнение
 Кампанията е ясно формулирана в програмен документ със следния текст:

Предлагаме да бъдат подкрепени съвместни действия на администрациите на 
централно и местни нива и експертните граждански организации, насочени към 
преодоляване на заплахата от бездомничество в спешен порядък:

1. В рамките на обща експертна група с участието на МРРБ, НСОРБ и експерти 
от граждански организации: Изработване на предложение за адекватна 
законодателна промяна, която да позволи узаконяването на конструктивно 
устойчиви сгради, предстваляващи единствено жилище и диференциране на 
правилата за третиране на незаконни сгради за жилищни и нежилищни нужди; 
и инкорпориране на международно-правните мерки за защита в случаи на 
принудителни евикции в националното законодателство с цел недопускане на 
премахвания на единствени домове без осигуряване на подходяща алтернатива 
за обитателите им.

2. Извършване на подробно картографиране по места за идентификация на 
сгради, които са конструктивно устойчиви и са единствени жилища за обитателите 
си. Същото е необходимо да се извърши координирано на местно ниво, в кратки 
предваритерно зададени срокове и във всичките 265 общини в страната.

3. Идентифициране на средства от страна на местните власти за изработване 
на регулация в нерегулираните зони, използвани за жилищно строителство, която 
да бъде максимално съобразена със съществуващото застрояване.

4. Определяне на общински терени за жилищни нужди, които да бъдет предложени 
на нуждаещи се лица за закупуване, като семействата бъдат подкрепени в 
процеса на изграждане на постройки, съобразени със строителните правила и 
норми.

5. В случай на идентифицирана необходимост след консултации с местните 
общности – изграждане на социален жилищен фонд.

 […]

Кампанията има огромен успех на няколко нива.

По отношение на изграждането на коалиции, организациите успяват да изградят 
силна мрежа от организации и групи около масата. Голям успех е участието 
на Постоянната ромска конференция – обща инициатива на редица ромски 
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организации в цялата страна. Постоянната ромска конференция действа като 
основен двигател на инициативата на национално равнище. Други национални 
организации също подкрепят инициативата по един или друг начин, сред които 
Националната мрежа на здравните медиатори, Институт “Отворено общество” 
София, Фондация С.Е.Г.А. и др. В същото време голям брой местни организации, 
групи, църкви и лидери са мобилизирани на местно ниво.

Местната мобилизация е вторият успех на кампанията. Трите местни партньора в 
проекта ROMA-UP успяват да съберат подписи от 14 108 граждани от трите целеви 
области Благоевград, Монтана и Пловдив, предимно от ромската общност. 
Благодарение на ромските лидери, обучени в рамките на проекта ROMA-UP, 
трите местни организации успяват да достигнат до огромни части от общността, 
включително чрез голям брой обществени срещи и ходене „от врата на врата“, за да 
могат да информират общността за кампанията и да събират подписи за подкрепа. 
Операция с този обхват, която се стреми да мобилизира ромската общност, не е 
извършена в страната и това е важна стъпка за изграждането на власт в общността.
И накрая, другият успех на кампанията се корени в привличането на вниманието 
на властимащите – местните и националните власти. Кулминацията на кампанията 
е национална конференция, която се провежда в София на 23 февруари 2018 г. 
Конференцията успява да привлече членове на парламента, заместник-министър-
председател, местни кметове, граждански организации. Заключенията от дискусията 
и резултатите от кампаниите са представени на пресконференция, която се радва 
на добро медийно отразяване. Конференцията служи за предаване на исканията 
на кампанията на националните институции и парламента.

Общата кампания е избрана за флагман на проекта ROMA-UP и намира своето 
продължение по време на  международната конференция на проекта, която се 
провежда през април 2018 г. в София. Партньорите използват конференцията за 
представяне на европейски програмен документ за жилищните условия на ромите, 
който оттогава е подписан от 231 организации и групи в цяла Европа. Текстът на 
декларацията е приложен в края на настоящата публикация.
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Анализ и поуки
Кампанията постигна огромни успехи, както бяха описани по-горе. Тя заема важно 
място сред ромските инициативи в страната поради голямата подкрепа, която 
получава от самата общност и която е безпрецедентна. По-активното ангажиране 
на общността е полезно упражнение за местните ромски организации (както 
партньорите в проекта ROMA-UP, така и членовете на голямата национална 
коалиция) и служи като тест за връзката между организациите на общността и 
техните общности. Тестът е успешен. От гледна точка на процеса на мобилизиране 
на общността, изграждането на коалиции и привличането на властите да слушат, 
кампанията е най-голямото постижение на проекта ROMA-UP. От гледна точка на 
организирането на общности обаче, са идентифицирани няколко поуки.

Изискванията на кампанията, макар и важни, остават много на брой и широки като 
обхват. Това позволява на местните власти да бъдат уклончиви в ангажиментите, 
които поемат. Докато ромското движение подчертава важността на въпроса за 
жилищните условия на ромите пред националните и местните власти, те – поне до 
този момент – не поемат конкретен ангажимент, че ще изпълнят всички или някои от 
исканията. От гледна точка на организирането на общности може да се каже, че 
проблемът не е бил изцяло фокусиран (на английски: cut the issue). Партньорството 
признава, че за бъдещи кампании може да се помисли за формулирането на по-
малък брой и по-конкретни искания, за да стане ясно, както за общността, така 
и за управляващите, каква е конкретната очаквана промяна. Да се спечели една 
кампания е по-вероятно, когато се правят ясни и конкретни искания (пример от 
САЩ е „Борба за $15”, което е много конкретно изискване за минимална работна 
заплата от 15 долара на час). В случая на анализираната кампания заглавието е 
чудесна стъпка в тази посока: “Дом и сигурност за всеки”.

По-важното е, че практическите последствия от кампанията за местните ромски 
общности към този момент са несигурни. Докато в дългосрочен план кампанията 
може да доведе до политическа промяна с практическо въздействие върху живота 
на местната общност, това ще отнеме време. Рискът е, че членовете на общността 
не виждат веднага конкретен резултат от кампанията, която са подкрепили, и така 
могат да бъдат обезкуражени да се включват в кампании в бъдеще. Поддържането 
на вярване в общността за нейната собствена власт следва да се разглежда по-
добре в бъдещите инициативи. Членовете на общността трябва да могат да видят 
резултата от участието си.
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План
В директната си с ромската общност в Благоевград, местната ромска организация 
„Л.И.Д.Е.Р.“ установява, че в малките местности на региона с ромско население има 
тревожна тенденция. Има много случаи на конфликт и дори насилие срещу ромите, 
както и редица социални проблеми, пред които е изправена ромската общност. 
Това се дължи на липсата на ефективни мерки за социално приобщаване на 
ромите, особено такива, които осигуряват пряка работа в общността. Институциите 
не работят успешно на терен с ромите. Социалните работници често се приемат 
с недоверие, когато отиват в ромските квартали. Когато става дума за случаи на 
домашно насилие или други практики сред ромите, провалът на социалните 
работници е почти сто процента. Недоверието към външни лица обикновено води и 
до провал на превантивните мерки. Така стана ясно, че повече хора от общността 
трябва да работят с общността си като социални и здравни работници - роми, които 
са добре приети от други роми и не са прекъснали връзките си с общността.

Местна кампания в 
Благоевград
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Кампанията, която Л.И.Д.Е.Р. предлага, има за цел да повлияе на процеса на вземане 
на решения на местните власти за прилагане на общинските политики за интеграция 
на ромите, като се фокусира върху работата на терен с ромската общност. Двигателят 
на тези процеси са обучените млади ромски ромски лидери в региона.

Кампанията е насочена към администрацията на четири общини в Благоевград - 
Петрич, Сандански, Разлог и Сватовча. Това са общини с висок процент ромско 
население и недостатъчен напредък в изпълнението на общинските планове за 
интеграция на ромите.

Първоначалният план на кампанията включва три основни области на действие. Първата 
е да привлече вниманието и да увеличи ангажираността на отговорните институции 
на местно ниво да прилагат политики за ефективна работа на терен в ромските 
общности. В рамките на тази област на действие Л.И.Д.Е.Р. цели да идентифицира 
потенциални съюзници, да организира срещи с тях, за да ги включи в кампанията, 
да организира индивидуални и групови срещи с местните ромски общности, за да 
ги ангажира в кампанията. Успоредно с това, организацията планира да представи 
успешни модели за работа на терен в общността. Добрите практики трябва да бъдат 
представени на срещите с общинските власти - по-конкретно, ресорните заместник-
кметовете. И накрая, организацията си поставя конкретна цел да привлече вниманието 
на местните медии върху този въпрос, за да информира обществеността за текущото 
положение и за кампанията; и да увеличи натиска върху местните власти за техните 
ангажименти.

Изпълнение
Кампанията е наречена “В сърцето на общността”, което име добре представя 
основното й искане, а именно повече роми да бъдат наети от местните власти, за 
да работят по социални и здравни въпроси на терен с ромската общност. В хода 
на изпълнението кампанията смалява обхвата си и свежда “социалните въпроси“ до 
здравеопазването, което я направи по-конкретно по отношение на съдържанието и по 
отношение на основното си искане – наемане на ромски здравни медиатори.

Трябва да се направи малка бележка за същността на ромските здравни медиатори. 
В България моделът “ромски здравен медиатор” стартира през 2001 г. от екипа на 
Фондация “Етнически малцинства”, като тогава са обучение и наети първите пет 
здравни медиатори. Здравните медиатори са хора от общността, които служат като 
връзка между ромската общности и здравните служби. Основната цел на модела 
на здравния медиатор е да се обърне внимание на установените негативни здравни 
тенденции сред ромските групи в страната, да се допринесе за преодоляване 
на културните бариери в комуникацията между ромските общности и местния 
медицински персонал и да се преодолеят възможните дискриминационни нагласи 
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при предоставянето на здравни услуги. От 2007 г. ромските здравни медиатори се 
припризнава като държавна политика, но въпреки това на общините е оставено да 
решават дали да я въведат и в какъв обхват.

Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ като водещ член на местната коалиция в четирите целеви 
общини се среща с местните власти и ги убеждава да започнат процедури за 
назначаване на здравни медиатори, които да обслужват на терен местните им ромски 
общности. Здравните медиатори са мярка, която е включена в приоритетната област 
“Здравеопазване” на местните планове за действие на общините, но до този момент 
тази мярка не е била изпълнявана. В резултат на работата на местните коалиции 
в две от целевите общини (Сандански и Петрич) процедурата за въвеждане на 
ромски здравни медиатори не само стартира, но е успешно завършена: обявяване, 
кандидатстване, избор на медиатор и назначаване. В резултат на това във всяка от 
двете общини е нает един ромски здравен медиатор. В община Разлог процедурата 
е започната, но е отменена поради неспазване на правилата от страна общинската 
администрация. Очаква се този административен проблем да бъде решен и в Разлог 
също ще бъде назначен здравен медиатор.

Анализ и поуки
Кампанията “В сърцето на общността” се оценява като успешна от две основни 
гледни точки. От една страна тя става много конкретна в процеса на изпълнение: това 
е преминаването от широкия термин “социални проблеми“ към здравеопазването 
и предлагането на много конкретния модел на ромските здравни медиатори. 
Освен това кампанията взема предвид политическите ангажименти на местните 
власти, тъй като като всички те имат обявени мерки в областта на здравеопазването 
в своите общински планове за социално приобщаване на ромите. Това дава силна 
застъпническа карта в ръцете на местните коалиции, което и един от основните 
елементи на модела ROMA-UP. От друга страна, кампанията води до ясни победи в 
две от целевите общини, което дава осезаеми и конкретни резултати в рамките на 
живота на самата кампания. Нещо повече, тези победи са много видими за ромските 
общности, тъй като ромските здравни медиатори ще работят в тази област със самата 
общност. Осезаеми и видими победи дават на общността увереност, че кампаниите 
могат да доведат до промяна.

Основната поука за местните коалиции в Благоевград е свързана с участието на 
самата ромска общност. Докато кампанията е ясно комуникирана с общността 
чрез индивидуални и групови срещи и разговори, членовете на ромската общност не 
са толкова ангажирани в “правенето” на кампанията. Това ще бъде преосмислено в 
бъдещите кампании за по-нататъшно укрепване на процеса на изграждане на власт 
в ромската общност.
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План
Сдружение “Младежки клуб Рома-Столипиново” работи директно с училищата в 
Пловдив в подкрепа на ромски деца и младежи. През ноември 2017 г. Министерството на 
образованието, науката и технологиите (MOНT) издава писмо (№ 9105-390 / 17.11.2017), 
което значително ограничава достъпа на граждански организации до училищата. 
Инструкцията изисква от училищата да позволяват на гражданските организации да 
работят с учениците само след изричното одобрение от министерството за всеки 
отделен случай. Изисква се и присъствието на училищния директор в срещи между 
граждански организации и ученици. Писмото е разпространено до регионалните 
управления по образованието и всички училища.

Предписаният режим би бил практически невъзможен, тъй като министерството 
няма административния капацитет да обработва всички потенциални искания на 
граждански организации в цялата страна, а директорите нямат физическото време 
да участват в ежедневните дейности на организациите в училищата. Освен това 
такъв централизиран режим на издаване на разрешения нарушава принципите 
на децентрализация на образованието и свободата на действие на гражданските 
организации. Промяната на партньорската политика на министерството с 
организациите на гражданското общество рискува да унищожи добрите практики 
и модели, разработени през годините.

Местна кампания в 
Пловдив
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Последиците от решението за Младежки клуб Рома-Столипиново биха били 
катастрофални, тъй като те блокират работата на организацията за подкрепа на 
ромските деца и младежи по училищата. Младежкият клуб Рома-Столипиново се 
присъединява към национална кампания за противопоставяне на инструкциите 
на министерството и за достъп до организациите на гражданското общество в 
училищата още в самото начало. Планира и конкретни действия в област Пловдив.

Целта на кампанията в Пловдив е да мобилизира местна коалиция от организации 
на гражданското общество и училища и по този начин да подкрепи националната 
кампания, целяща да даде достъп на организациите до училища. Кампанията също 
така цели да намали опасенията на директорите и учителите за партньорството 
им с организациите на гражданското общество. Кампанията планира действия 
в следните направления: 1) създаване на списък на потенциални партньорски 
организации в района на Пловдив, свързване и срещи с тях, за да ги привелкат в 
кампанията; 2) срещи с училищни директори, учители и родители за информиране 
за кампанията и търсене на подкрепа; 3) срещи с родители в ромската общност, 
информиране за кампанията и търсене на подкрепа; 4) среща с директора на 
Регионалното управление по образованието, за да се представи кампанията; 5) 
медийна активност, която да информира обществото за кампанията и да увеличи 
натиска върху институциите.

Изпълнение
Кампанията мобилизира подкрепата на 5 местни граждански организации и 3 
училища. По време на процеса на мобилизиране на подкрепа са обсъждани 
евентуалните последстви от писмото с местни учители, ученици, родители, 
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образователни институции. Направените от тях предложения и препоръки са включени 
в позицията, подкрепено от националната коалиция от граждански организации. В 
позицията се казва, че гражданското общество и училищата трябва да продължат 
да работят заедно в най-добрия интерес на детето и в съответствие със Закона за 
закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Поради 
натиска, оказан от гражданските организации, писмото на Министерството на 
образованието е отменено, съответно се възстановява достъп до организациите на 
гражданското общество в училищата.

Анализ и поуки
Успехът на местната кампания на Младежкия клуб Рома-Столипиново идва от факта, 
че тя трябва да бъде планирана и изпълнена много бързо. Тъй като това е реакционна 
кампания, която се нуждае от незабавни коалиции и незабавен отговор, няма много 
време да се инвестира в изграждането на партньорства и общуване с общността. 
Включването на пет местни организации и три училища може да не изглежда много, 
но всъщност не е малко, като се има предвид краткият прозорец за реакция. 
Поради подобни ситуации в теорията и практиката на организирането на общности 
се споделя виждането, че “мускулите” на общността трябва да се поддържат във 
форма, тъй като никога не е ясно кога може спешно да се наложи да се използват. 
Капацитетът за изграждане на светкавични коалиции е важен.

Проблемът, който кампанията засяга, е много конкретен и добре фокусиран. 
Кампанията има много специфично искане и оказва явно въздействие върху 
ромската общност, тъй като работата на ромските организации с млади роми 
(в рамките на процесите по десегрегация и други дейности) е жизненоважна за 
общността. От друга страна, въпросът има потенциал за изграждане на по-широки 
коалиции извън ромската общност, тъй като тази конкретна инструкция засяга голямо 
разнообразие от организации, които не работят с общността. Това позволява да има 
голяма пресечна площ на споделен личен интерес между различните участници. 
Поради кратките срокове на кампанията обаче този потенциал за широка коалиция 
не е напълно разгърнат. Конкретното искане получава конкретен отговор от страна 
на властите, което дава на коалициите и участващата общност усещане за победа, 
като по този начин се повдига увереността за силата на общността да постига 
промяна.

Подобно на кампанията в Благоевград, поуката от тази кампания се отнася до 
участието на самата ромска общност. Въпреки че кампанията е ясно комуникирана 
с общността чрез индивидуални и групови срещи и разговори, членовете на ромската 
общност не са сериозно включени в изпълнението й. Това трябва да се има предвид 
в бъдещите кампании за по-нататъшно укрепване на процеса на изграждане на 
власт в общността.
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Местна кампания в
Лом
План
Фондация Рома-Лом работи повече от 20 години с ромската общност в района 
на Монтана и има ясна представа за проблемите й. През годините организацията 
е положила много усилия да подкрепи образователната интеграция на ромските 
младежи в училищата и университетите. Тези усилия дават резултат, като се има 
предвид че ромските студенти от областта са по-висок процент, сравнено с други 
области. Усилията за насърчаване на университетското образование сред ромите 
в региона обаче идват изключително от организациите на гражданското общество 
и не са признати за политики от местните власти. Общините включват мерки за 
подпомагане на образователната интеграция в началните и средните училища 
и гимназиите, но не включват в своите планове за действие мерки за насърчаване 
на университетското образование сред ромската общност. Това е особено 
необходимо за ромските младежи, живеещи в по-малки населени места, които 
традиционно имат по-ограничен достъп до информация и мотивационни фактори, 
отколкото техните връстници от по-големите градове. Това е припознато като основна 
цел на местната кампания в района на Монтана.
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Планът за кампанията включва няколко взаимосвързани действия, сред които: 
тестване на модел за предоставяне на информация сред млади роми, учители 
и родители относно възможностите за университетско образование; изграждане 
на коалиция с представители на ромската общност, гражданското общество и 
образователните институции, които да настояват за превръщане на тествания и 
представен модел в устойчива политика на местните власти.

Изпълнение
Кампанията е наречена “Достъп до университетско образование” и е реализирана 
в област Монтана. Това включваше проучване и създаване на информационен 
материал, който дава кратка информация на младите роми за възможностите 
за продължаване на образованието им в университетите. Материалът е 
разпространен сред ромските младежи и родители в серия от 10 информационни 
събития в 10 различни населени места в област Монтана. Срещите служат както 
за популяризиране на възможностите за висше образование сред младите роми, 
така и за набиране на подкрепа за промяна на политиките в областта, които да 
подкрепят младите роми и тяхното висше образование. В резултат на тестовата 
фаза на кампанията 8 студенти от ромски произход се записват като студенти, 
което е голям успех и дава силен аргумент на местната коалиция да се застъпва 
за политически мерки, които да поддържат тази практика в бъдеще.

Тази пилотна инициатива е анализирана и описана като модел за подкрепа на 
ромските младежи по пътя им към университетското образование. Моделът 
включва два основни компонента. Информационният компонент предвижда 
изследване и контакт с университетите в България по отношение на изискванията 
им за прием и възможностите за записване; проучване и контакти с организации 
и институции, предоставящи подкрепа на ромски студенти чрез допълнителни 
часове за подготовка за приемни изпити, програми за наставничество, стипендии и 
други; и включване на събраната информация в информационен материал, който 
да бъде разпространен сред общността. Мотивационният компонент на модела 
включва: поддържане на контакт с ромски младежи, завършваща гимназия в 
областта; организиране на срещи на общността с потенциални ромски студенти, 
техните родители и ролеви модели - настоящи или завършили студенти, споделящи 
истории за предизвикателства и успехи; техническа подкрепа за потенциални 
ромски студенти, включително консултации, коучинг, посредничество при общуване 
с университети и други организации и др.

Искане за включване на модела в съществуващия общински план за действие 
за интеграция на ромите е представено на кмета на община Лом в рамките на 
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специално организирана за целта среща. На същата среща кметът се ангажира 
да превърне предложения модел в политика на общинската администрация. 
Подобни усилия ще бъдат направени и с други общини като последващи дейности.

Анализ и поуки
В сравнение с другите кампании в рамките на проекта ROMA-UP, тази се отличава 
с включването на тестова фаза на модела, която местната коалиция се опитва 
да превърне в публична политика. Властовият анализ, направен от коалицията, и 
предишният опит от работата с местните власти в областта, показа, че без този 
елемент успехът на кампанията би бил по-малко вероятно. Тестването на модела, 
преди официалния призив към местните власти да го припознае, както и неговите 
добри резултати (8 роми, записани в университет), дава силен аргумент за пред 
властимащите. По този начин кампанията има двойно въздействие - тя има незабавно 
положително въздействие върху общността, като същевременно постига своята 
политическа цел. Кампанията е добре фокусирана, конкретна в искането си и 
води до конкретен резултат.

Трябва да се отбележи обаче, че въпреки ангажимента на община Лом да превърне 
предложения модел в политика, тя не го е направила в рамките на проекта. Макар 
че подобни инициативи изискват административно време за институциите, трябва 
да се има предвид възможността те не винаги да изпълнят поет от тях ангажимент. 
Това е поука, че общността трябва винаги да остава бдителна и да държи органите 
отговорни за обещаното от тях. Поемане на ангажимент пред медиите или по-
голям брой членове на общността е тактика, която някои организатори използват, 
за да увеличат натиска върху властите да изпълнят докрай поет ангажимент.

Накрая, местните организации, които биха искали да следват стъпките на подобни 
кампании в своите региони, може да се наложи да обмислят включването на 
заинтересовани страни от по-високи нива в своите местни коалиции. Например 
организации, предоставящи стипендии за ромски студенти или дори университети, 
може да са заинтересовани да подкрепят или прегърнат местните усилия за 
увеличаване на записването на ромски студенти. Подобни потенциални участници 
трябва да се разглеждат в изграждането на коалиции въз основа на техния 
потенциален личен интерес.
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Наивно е да твърдим, че проектът ROMA-UP е направил огромна промяна в 
живота на ромската общност в България, тъй като е ограничен по обхват, време и 
ресурси. Това, което трябва да се отчете като изключително важно, е относително 
новият начин, по който се гледа на пътя за социалното включване на ромите - 
чрез изграждане на власт в общността и на коалиции извън нея. Разбира се, има 
различни аспекти, които трябва да бъдат осмислени в детайли и много уроци, 
които трябва да се научат за ефективно практическо прилагане в модела ROMA-
UP, но първите му практически приложения дават задоволителни резултати.

За много хора организирането на общности, което стои в основата на модела 
ROMA-UP, може да изглежда агресивно, неприложимо или неуместно за работа 
с ромската общност в Европа. Въпреки това партньорството от проекта ROMA-
UP доказва, че ключови негови концепции са изключително важни, за да се 
движим към промяна. Например, организирането на общности във визията на 
Алински има тенденция да разглежда властите като врагове, с които общността в 
неравностойно положение по подразбиране е в конфликт. В Европа традиционно 
се облагодетелства партньорството с местните власти. И все пак комбинацията от 
двете изглежда е възможна – местните ромски организации успяват да настояват за 
прилагане на политики и мерки с помощта на съюзниците и на самата общност, 
без да нарушават изцяло общия дух на сътрудничество с местните власти. Това 
е едно от най-критичните поуки от проекта и е важно послание за хората на 
властови позиции - общностите може да са склонни да си партнират и да си 
сътрудничат, но това не означава, че ще бездействат по повод на една система, 
която ги държи в неравностойно положение. Това е една парадигма, която трябва 
да бъде сериозно обмислена в бъдещата работа за интеграция на ромите.

Партньорството ROMA-UP ще продължи борбата си за достойнство, права и 
социално приобщаване на ромската общност. Местните ромски партньори 
ще използват и доизграждат властта и доверието, които кампаниите на ROMA-UP 
донесоха в местните ромски общности, както и натрупания опит за изграждане 
на краткотрайни или дългосрочни коалиции и съюзи.

Но въздействието на ROMA-UP надхвърля местното ниво. Всички партньори са 
свързани и ще продължат да работят с Постоянната ромска конференция - 
уникална инициатива, която частично се препокрива с проекта ROMA-UP и беше 
донякъде подхранвана от него (и обратното). Постоянната ромска конференция 
е платформа на над 100 ромски и про-ромски организации, работещи за 
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обединяване на позициите на общността и застъпничество за прилагане на 
политики. Използвайки успехите и опита на проекта ROMA-UP, Постоянната ромска 
конференция планира да започне мащабна дейност по изграждане на база в 
цялата страна, за да се увери, че е добре свързана с ромските общности и може 
ефективно да представлява нуждите им.

Изграждането на взаимоотношения и съюзи между общностите ще бъде 
продължено в рамките на друга инициатива в България, наречена Лигата на 
равнопоставеността. Тя има за цел да консолидира енергията и ресурсите на 
различни групи в неравностойно положение (с акцент върху ромите, ЛГБТИ и хората 
с увреждания), които да работят заедно по общи каузи и да се противопоставят 
на общи врагове. Общностите и активистите осъзнават все повече, че промяната 
идва с изграждане на власт и че властта е в броя хора.

Продължаваме напред!
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Приложение: Обща европейска позиция за 
жилищните условия на ромите
Контекст
В Европейския съюз (ЕС) повечето ромски общности се сблъскват с проблеми по 
по отношение на жилищните си условия. За много от тях ситуацията представлява 
извънредно положение: живеещи в нерегулирани терени и жилища с неразрешен 
статус, изложени на висок риск от насилствено изселване, с ограничен или 
несъществуващ достъп до обществени услуги и подлежащи на жилищна 
сегрегация. Изследванията в областта на жилищното настаняване от експерти и 
неправителствени организации показват, че повече от 1 милион граждани на ЕС от 
ромски произход живеят в опасни и несигурни условия с вероятност броят им да се 
увеличи, ако в близко бъдеще не се направи нищо. Въпреки приемането на рамката 
на ЕС за ромите през 2011 г., политиките на ЕС и националните политики не успяха 
да покажат конкретни подобрения в жилищните условия на ромите. Освен това 
Европейската комисия и правителствата на държавите-членки все още не успяват 
да отделят достатъчно средства за изпълнение на жилищните цели на националните 
стратегии за интеграция на ромите. Ето защо Европейската комисия и държавите-
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членки трябва да дадат приоритет на жилищните условия на ромите в следващата 
многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР) и кохезионната политика след 2020 г.

Начална експертиза
Ромските организации на гражданското общество и експертите по жилищни 
условия генерират на знания и експертен опит по жилищните проблеми на ромското 
население в Европа от години. Част от тези изследвания са подкрепени със средства от 
ЕС. За съжаление, Европейската комисия и държавите-членки не са капитализирали 
това натрупано ноу-хау, нито са проследили последващите политически и финансови 
препоръки. Предвид тази ситуация организациите, изброени тук, обединиха усилията 
си, за да съберат експертен опит, информация и анализ на жилищното положение 
на ромите. Общата позиция на европейските неправителствени организации за 
жилищата на ромите е резултат от това съвместно усилие.

Този документ представя основните изводи за жилищните условия на ромите 
от съществуващи проучвания, доклади и принос от експерти и организации на 
гражданското общество, които са готови да подкрепят Европейската комисия 
и държавите-членки в справането с извънредната ситуация, в което се намира 
ромското население в Европа.

Основни предизвикателстра
Анти-циганизмът е нарастващ феномен в цяла Европа. Средствата и програмите 
на ЕС са важен стимул за държавите-членки да инвестират в приобщаването на 
ромите и да обърнат тази тенденция. Въпреки че финансовата рамка на равнище 
ЕС позволява да се преодолеят някои от предизвикателствата, свързани с жилищните 
условия на ромите, държавите-членки не разполагат с интегрирани многофондови 
програми (т.е. съчетание на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския 
социален фонд, ЕФРР и ЕСФ) за преодоляване на недостатъците в сферата на 
жилищните условия, заетостта, образованието и здравеопазването чрез интегрирани 
проекти.

Наблюдава се неадекватно и неефективно насочване на съществуващите средства. 
Освен това липсата на политики за включване, ефективно законодателство и 
достатъчни ресурси, както и нарастващата дискриминация играят решаваща роля 
за блокирането на конкретни идеи за решения. Националните политики често не 
подкрепят включването на роми и други маргинализирани групи. Следователно 
липсата на политики в областта на жилищните условия на ромите и слабите социални 
политики възпрепятстват ефективното прилагане и устойчивостта на приобщаващите 
жилищни програми. Въпреки това основната пречка пред решаването на жилищния 
проблем на ромите в Европа остава липсата на политическа откритост и отчетност 
на държавите-членки за изпълнение на съществуващите политики.
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Вярваме, че Европейската комисия е решена да се заеме с жилищния проблем, 
като използва всички налични правни, политически и финансови инструменти. 
Подготовката на предстоящото предложение за МФР след 2020 г. е уникална 
възможност за Европейската комисия да продължи напред. По-долу сме подготвили 
редица ключови препоръки за справяне с жилищните предизвикателства пред 
ромите в Европа. Като първа стъпка, Европейската комисия трябва:

1) Да се създаде работна група по жилищното настаняване на ромите, състояща 
се от най-добре осведомени и легитимни експерти и ромски организации на 
гражданското общество; и

2) Изрично включване на ромите сред целевите групи на МФР след 2020 г.

Препоръки за справяне с жилищното изключване 
на ромите:
IЗа да се осигури достъп до подходящи и достъпни жилища за всички, включително 
ромите, в съответствие с принципите на Европейския социален стълб, Европейският 
съюз следва в рамките на МФР след 2020 г.:

1. Да разработи Политическа рамка за ромите за периода след 2020 г. и да изиска 
от държавите-членки да разработят свои национални политики за интеграция за 
новия период на МФР;

2. Да предвиди индикаторите и мерките за дискриминация, по-конкретно 
проблема с анти-циганизма, когато насърчават включването на маргинализирани 
ромски общности в рамката на европейските структурни фондове и 
инвестиционните фондове (ЕСФИ) в съответствие с изискванията на директивата 
за расова равнопоставеност 2000/43 / ЕО;

3. Да осигури целево финансиране за справяне с ромското жилищно изключване 
чрез специален фонд, който се занимава с крайната бедност. Като алтернатива, 
ако такъв фонд няма да бъде стартиран в МФР, Европейският съюз следва да 
гарантира наличието на значителни ресурси в националното програмиране за 
приобщаващи жилищни проекти, достъпни за ромите, в рамките на многофондови 
програми, съчетаващи ЕФРР и ЕСФ;

4. Да подсили използването на съществуващи средства като Фонда за 
европейска помощ за най-нуждаещите се лица за по-структурна подкрепа 
за ромите; да обмисли използването на финансови инструменти и фондове 
като Инвестиционния план за Европа, Банката за развитие на Съвета на Европа 
и Европейската инвестиционна банка, за да се гарантира, че инвестициите в 
жилища за маргинализирани общности са включени в следващата МФР;

5. В съответствие с предишните постижения на ЕС, допълнително да засили 
десегрегацията; да се адресира проблемът с жилищната сегрегация в 
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съответствие с разнообразието и сложността на жилищните предизвикателства 
на ромите в Европа, като се отчита специфичното положение на отделните 
семейства. Инвестициите не трябва да стимулират нови практики на сегрегация, 
а бъдещите средства на ЕС трябва да се съсредоточат върху качествени жилища 
и по-добри условия на живот за ромите;

6. Да се включи участието на ромските семейства в процеса на вземане на 
решения, проектиране и изпълнение на жилищни проекти като ключово условие 
за Европейската комисия и държавите-членки да одобряват разходването на 
средства;

7. Да се засили ролята на предварителните условия чрез: 1) изискване националното 
програмиране да бъде в съответствие с (актуализираните) национални стратегии 
за ромите; 2) наблюдение дали националните национални политики подкрепят 
(или поне не възпрепятстват) интеграцията на ромите; и 3) разработване на 
ефективни механизми за мониторинг и прилагане на националните и местни 
планове за действие за приобщаване на ромите;

8. Да гарантира, че националното програмиране позволява:
• дългосрочни, гъвкави местни действия в рамките на сложни и интегрирани 
проекти с участието на местните общности и осигуряване на методологическа 
подкрепа на местните участници и общини в планирането и изпълнението, 
включително подкрепа на правното консултиране на ромите за повишаване на 
информираността за правата им, свързани с жилищно настаняване;
• схеми за финансиране на малки общини;
• схеми за финансиране в подкрепа на регулирането на нередовни, но 
адекватни жилища (т.е. незаконно построени къщи) в Централна и Източна 
Европа;
• схеми за финансиране за предоставяне на алтернативни жилищни 
възможности за всички, живеещи в унизителни условия в цяла Европа (например 
бедняшки квартали, контейнери, неадекватни къщи), след консултации със 
засегнатото население и организации, които ги подкрепят;
• финансиране на различни видове сигурни и достъпни жилищни решения, 
включително обществени и социални жилища, т.е. чрез: а) използване на 
свободни къщи и свободни офиси; б) разработване на съвместни жилищни 
проекти; в) включване на задължителен процент на финансиране, който 
да бъде инвестиран в социални и обществени жилищни проекти за всеки 
нов проект за жилищно строителство, финансиран от ЕС; г) когато е налице 
достатъчно обезщетение за жилищно настаняване, като се създават социални 
агенции за наем и специални гаранционни фондове, които да се възползват от 
предлагането на частния пазар за отдаване под наем за социални жилищни 
цели.

Следва списък от 231 организации и групи
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