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The Council of Europe is the continent’s leading 
human rights organisation. It comprises 47 member 
states, 28 of which are members of the European 
Union. All Council of Europe member states have 
signed up to the European Convention on Human 
Rights, a treaty designed to protect human rights, 
democracy and the rule of law.  The European Court 
of Human Rights oversees the implementation 
of the Convention in the member states.
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A ROMED2-vel kapcsolatos friss hírek  
teljességét megtalálja a  
http://coe-romed.org weboldalon,  
vagy írjon nekünk erre az  
e-mail címre: romed@coe.int

Demokratikus 
kormányzás és 

közösségi részvétel 
meDiáció útján



A ROMED-től A ROMED2-ig

a ROMED Program 2011-től 2013-ig 22 európai országban fektette le a minőségi mediáció 
alapjait. Több mint 1300 kiképzett mediátorral a Program biztosította, hogy a roma 
közösségek1 és a közintézmények közötti mediáció2 méltányos módon valósuljon meg, 

elkerülve a két oldal között meglévő összetett kapcsolatból adódó csapdákat és buktatókat. A 
Programnak ez a fázisa jelenleg is folyamatban van, amelyhez új ország is csatlakozott (Litvánia), 
a meglévők közül pedig többen (Bosznia-Hercegovina, Románia, Ukrajna stb.) meghosszabbí-
tották a végrehajtás idejét, jellegzetes szükségleteik érdekében. 

■ A ROMED első két éve után új kérdések merültek fel az Európa Tanács és az Európai Unió 
szervezeti és intézményi, illetve a végrehajtásban részt vevő partnerek részéről, nevezetesen: 
hogyan lehet a közösségekben beindítani a demokratikus részvételt? Hogyan tudjuk biztosítani, 
hogy a közintézmények együttműködjenek, és aktív érdekeltté váljanak a folyamatban? Először 
és mindenekelőtt, hogyan tudunk még több mélyebbre ható intézkedést tenni annak érdekében, 
hogy valós és érdemi változást érhessünk el a közösségek életében a mediáción keresztül?

■ Ezekből a kérdésekből és az első fázisban lefektetett alapokból nőtt ki a ROMED2 koncepciója 
azzal a céllal, hogy az intézkedések hatását elmélyítsék azokon a helyeken, ahol már működik 
mediáció, ahol a mediátorokat a ROMED égisze alatt képezték ki, és ahol nagyobb valószínűséggel 
lehet változást elérni a romák demokratikus részvételét illetően.  

Ki Áll A FOlYAMAt KÖZÉPPONtJÁBAN?

a ROMED2 Oktatási Tervét egy nemzetközi szakértői csapat dolgozta ki, a ROMED2 Nemzeti 
Támogató Csoportok segítségével, és úgy korrigálta, hogy illeszkedjen a realitásokhoz és 
a konkrét kontextusokhoz az adott területen. 

■ Modulokat és képzési erőforrásokat tartalmaz egyebek között olyan témákról, mint a 
vezetés, a hatáskörök, résztvevői és bevonásos döntéshozatal, konfliktuskezelés, interkulturális 
kompetenciák kidolgozása és a sokszínűség kezelése. .

■ Egy csapat tréner/facilitátor képzése történt meg, arra vonatkozóan, hogy hogyan 
alkalmazzák a ROMED2 Oktatási tervet a gyakorlatban.

■ A munkát minden országban a Nemzeti Támogató Csoport vezeti, amelyben helyet kap a 
Nemzeti Projekt Koordinátor, egy Nemzeti Fókuszpont az előző fázisból, Trénerek/Facilitátorok, 
Mediátorok és Szakértők, a koordinációt pedig az Európa Tanács végzi. 

■ A folyamat szívében a ROMED2 a Közösségi Akciócsoportot helyezi - vagyis magukat a 
roma polgárokat -, ezáltal egyrészről mobilizálja részvételi képességüket, másrészről pedig a 
közintézményektől megköveteli, hogy saját képességeik használatával reflektáljanak. 

■ A Közösségi Akciócsoport a közösségekben élő polgárokból áll, férfiakból és nőkből, 
akik fokozatosan vonódnak be lakóhelyük demokratikus folyamatába. Ez valódi lehetőséget 
kínál nekik arra, hogy szervezett módon hallassák hangjukat- figyelembe véve nem csak a 

helyhatóságoknál rendelkezésére álló eszközöket, de saját polgári jogaikat és kötelezettségeiket 
is - azokban a kiemelt fontosságú kérdésekben, amelyeket a legsürgetőbbnek tartanak ahhoz, 
hogy fenntartható párbeszédet folytathassanak a helyhatóságokkal.

■ E folyamat során megkülönbözetett figyelem fordítódik arra, hogy általánossá váljék a 
roma nők részvétele (a Közösségi Akciócsoportokban, a Nemzeti Támogató Csoportokban és 
a várakozások szerint kialakuló közösségi felhatalmazásokban). 

■ A ROMED2 mediáció, a helyes irányítás alapelveit alkalmazza, és a közösségi szerveződést 
teszi szükségessé annak érdekében, hogy útnak indíthasson egy olyan folyamatot, amely mindenki 
számára igazságos és fenntartható. Külön figyelem szentelődik arra, hogy biztosítva legyen a 
nők és a fiatalok részvétele, és a folyamat során azok a prioritások is figyelembe kerüljenek, 
amelyek speciálisan ezekre a csoportokra vonatkoznak.

HOl tÖRtÉNiK A MEgVAlÓSÍtÁS?

a jelenlegi szakaszban a ROMED2 a következő tíz országra koncentrál: Belgium, Bosznia-
Hercegovina, Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, 
Szlovák Köztársaság és “Macedónia korábbi Jugoszláv Köztársaság”. Mindegyik országban 

átlagosan öt-hat önkormányzat választódott ki a megvalósítás teljesítésére.

■ A ROMED első szakaszában az egyik legnagyobb nehézség az volt, hogy a végrehajtás 
mérete nem tette lehetővé mélyebbre ható intézkedések megvalósulását, sem pedig a mediáció 
fokozottabb finomhangolását a helyi környezet figyelembe vételével; a ROMED2 azonban úgy 
került kialakításra, hogy leküzdje ezt a nehézséget. 

■ A tíz végrehajtási országból ötben (Bulgária, Magyarország, Olaszország, Románia és a 
Szlovák Köztársaság) a ROMED2-t a ROMACT programmal egyidőben vezetődik be, ez utóbbi egy 
új közös kezdeményezés az Európa Tanács és az Európai Unió között, melynek célja a hatósági 
szervek felkészítése a romák demokratikus részvételére. A ROMACT-tal kapcsolatos további 
információkért kérjük, látogasson el a www.coe-romact.org webhelyre. 

MiKOR tÖRtÉNiK A MEgVAlÓSÍtÁS?

a ROMED2 program a tíz végrehajtási országban indult el: Belgium, Bosznia-Hercegovina, 
Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovák Köztársaság 
és “Macedónia Korábbi Jugoszláv Köztársaság”. 

■ Bár a folyamatnak általánosságban ugyanazokat a lépéseket kell követnie a kiválasztott 
önkormányzatokban, a ROMED2 igazodik a különböző helyi környezetekhez és szükségletekhez, 
így maximális rugalmasságot tesz lehetővé ezeknek a lépéseknek a sorrendjében és időrendjében. 
Bár a tényleges végrehajtás tervezett határideje 2015 márciusa, a ROMED2 célja egy olyan 
fenntartható folyamat elindítása, amely jóval túlmutat ezen a határidőn. 

■ Valójában ez a folyamat kifejezetten hosszú távú, összetett és erőforrás-igényes: időt 
és személyes befektetést igényel a Közösségi Akciócsoportban részt vevő személyektől, 
a közintézményektől pedig elkötelezettséget és reagálókészséget. Pontosan ezek miatt a 
fokozatosan nyerő-nyerő helyzetekben elérhető „kis sikerek” miatt biztos abban a ROMED2, 
hogy egy ilyen kontextust létre lehet hozni. Mindez kétségtelenül jobb kapcsolatokat fog 
eredményezni a roma közösségek és a helyhatóságok között, növelni fogja a romák önbecsülését, 
ezzel a társadalom öntudatos polgárai lesznek, ami végső soron mindenki számára jobb életet 
és jobb kormányzást fog teremteni.

1.    A „roma” kifejezést az Európa Tanács használja a roma, szinti, kale és ezekhez kapcsolódó európai népcsoportok leírására, 
beleértve az utazókat és a keleti csoportokat (dom és lom) is, a kifejezés érintettek széles csoportjára vonatkozhat, 
beleértve azokat az embereket is,akik cigányként azonosítják magukat.

2.   A Miniszteri Bizottság CM/Rec(2012) 9 sz. ajánlás a a Tagállamok számára a mediációról, mint a romák társadalmi 
befogadását és emberi jogaik tiszteletben tartását erősítő hatékony eszközről


