RARE –Промяна на дискурса, промяна на практиките:

Ромите като човешки ресурс

Ромите като
ресурс -RARE
Какъв е проблемът?
Имате ли работници от
ромски произход?

Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа. Приблизително 10-12
милиона в цяла Европа, като повечето от
тях са граждани на ЕС. Много роми в ЕС са
жертви на предразсъдъци и социално
изключване, въпреки факта, че страните от
ЕС са забранили дискриминацията.
Ромите са най-голямото етническо
малцинство в Европа. Приблизително 10-12
милиона в цяла Европа, като повечето от тях
са граждани на ЕС. Много роми в ЕС са жертви
на предразсъдъци и социално изключване,
въпреки факта, че страните от ЕС са
забранили дискриминацията.
Мартин Лутър Кинг, младши

Повечето от 5,2 милиона роми, населяващи
региона на река Дунав, все още са
изправени пред нетолерантност,
дискриминация и изключване от пазара на
труда. Европейските страни губят ежегодно
стотици милиони евро в производителността и в данъчните вноски за
правителствата.
Вярваме, че можем да разчупим леда и
да хвърлим камък в тихата вода.
Проектът RARE има за цел да повиши
капацитета и сътрудничеството между
участниците на пазара на труда. Нашето
послание е, че ромите са икономически
потенциал за Европа. 21 организации от 8
държави работят заедно, за да променят
практиките и дискурсите.

508 милиона души
6 милиона роми

Икономически полезна интеграция - нашите общи проблеми, нашето бъдеще

"Делът на ромите сред населението в трудоспособна възраст ще се увеличи, докато
мнозинството от населението в Източна и Централна Европа застарява бързо.
Равнопоставеното участие на ромите на пазара на труда е от съществено значение за
покриване на нарастващите национални разходи за пенсии, здравеопазване и други такива,
свързани със застаряването на населението ".
Икономически загуби от изключването на ромите, Световна банка, 2010 г.
Мобилизирането, комплексната стратегия за развитие и защитените от транзита работни места
са също толкова важни, колкото и сенсибилизирането и борбата срещу дискриминацията на
пазара на труда. Проектът отговаря категорично и ясно на равните възможности и
недискриминацията на ромите чрез укрепване и преплитане на обществените услуги за
интеграция на ромите на пазар на труда.
RARE ще доведе до осигуряване на партньорски институции на нови възможности за
синергии и иновации, за да се реши ефективно включването на ромите в региона на река
Дунав на пазара на труда. В същото време проектът ще наблюдава ефективността на
интервенциите.
Партньорите по RARE ще дефинират предпоставките за ефективно институционално
сътрудничество, разработват и тестват иновативни модели на интервенция за включване
на пазара на труда и ще развиват убедителна икономическа аргументация за тези
интервенции.

Цели и приоритети на проекта:


Подобряване на институционалното сътрудничество между
доставчиците на обществени услуги;



Изграждане на приобщаващо отношение за равенство на
ромите;



Създаване на мрежи за иновации за активиране на пазара на
труда за роми;



Организиране на международни кампании и пилони проекти.

Заедно можем!
Проектът RARE подхожда към интеграцията на
ромския пазар на труда с многостранно
стратегическо партньорство за постигане на своята
цел и възможно най-голямо въздействие върху
региона на река Дунав.
Партньорството в RARE включва смесица от
държави, компетенции, роли и видове заинтересовани страни, които са взаимно допълващи се
на ниво проект и ще позволят съвместното
развитие на институционалния капацитет и
тестването на инструменти за сътрудничество и
модели по ефективен и примерен начин.

Колко разнообразно е Вашето
работно място?

Обликът на ромската общност е пълен с предразсъдъци почти навсякъде. Медиите често показват
фалшив образ на ромите, медиите ги представляват
като: бедни, мързеливи и проблемни хора.
Неразделна част от проекта са местните кампании,
насочени към повишаване на чувствителността към
ромските въпроси. Кампаниите ще демонстрират
разнообразието на едно работно място и в същото
време ще дадат чест и достойнство на ромите.

"Използвайки други оценки на ромското население
(ПРООН, 2006 г.), икономическите загуби за четирите
страни (Чехия, България, Румъния и Сърбия) са в
общразмер на 5,7 милиарда евро годишно, а
фискалните загуби - 2 милиарда евро годишно.
Икономически разходи за изключване на ромите,
Световна банка, 2010 г.
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