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Способи взаємодії з національними меншинами

Асиміляція 

Сегрегація 

Інтеграція

Інклюзія 



Європейський контекст 
Рамковий документ ЄС щодо виконання національних Стратегій і Планів 
Заходів, підходи до його впровадження:

1) конструктивні, прагматичні, не-дискримінаційні політики; 
2) пряма, але не виключна взаємодія з групою;
3) між-культурний підхід;
4) включення до мейнстрімного руху;
5) врахування гендерного підходу;
6) включення політик, що базуються на фактах й реальних оцінках;
7) застосування інструментів, якими оперують країни ЄС (право, цінності);
8) включення регіональних та локальних органів влади
9) включення громадянського суспільства

10) активне включення громадянського суспільства



Стразбурзька декларація щодо ромів

● недискримінація;
● адаптація 

законодавства; 
● захист прав жінок і дітей 

(зокрема, щодо 
репродуктивних прав);

● посилення можливостей 
(empowerment);

● доступ до правосуддя



Національні стратегії країн ЄС 

покладаються на:

●  реальну статистику і дослідження; 
● мають фінансове підґрунтя - закладені кошти з 

бюджетів країн і ЄС (спеціальні фонди); 
● містять вимірювані очікувані результати;
● сплановані заходи задля досягнення результатів 

(пілотні програми й моделі); 
● відповідальних осіб або інституції;
● регулярний моніторинг як з боку держави, так і з 

боку Європейської комісії. 

 



Стратегія інтеграції ромів в українське 
суспільство до 2020 року

1. ЗАХИСТ ПРАВ
2. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
3. ДОСТУП ДО МЕДИЦИНИ
4. ДОСТУП ДО ОСВІТИ
5. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
6. ЖИТЛОВІ УМОВИ
7. КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ



СЬОГОДНІ
24% РОМІВ НЕ МАЮТЬ ОСВІТИ;

65% НЕ ПРАЦЮЮТЬ;

¾ КОМПАКТНИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАКАРПАТТЯ НЕ МАЮТЬ НАЛЕЖНИХ УМОВ 
ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ: ДОСТУП ДО ПИТНОЇ ВОДИ, ЗБІР І ВИВІЗ СМІТТЯ, 
РЕМОНТ ІНФРАСТРУКТУРИ Й КОМУНІКАЦІЙ;

1-ШЕ МІСЦЕ ЗГІДНО ІНДЕКСУ КСЕНОФОБІЇ В УКРАЇНІ. Як наслідок --  
Лощинівка, Вільшани, спалення поселень у Львові, Києві.



Підходи і вплив

● Захист фундаментальних 
прав людини і повага до 
людської гідності 

● Турбота про безпеку громади
● Посилення можливостей, а не 

партерналізм;
● Інклюзія (залучення).

Зменшення соціальної напруги в 
громаді, оздоровлення відносин і 
вибудова довіри;

Посилення відчуття безпеки і 
соціальної справедливості; 

Розвиток людського потенціалу й 
екологічного соціального 
середовища



Сфери впливу 
● Освіта (модель помічників ромських учнів; десегрегація, квоти і стипендії 

на навчання у вищих навчальних закладах, курси початкової школи для 
дорослих, які цього потребують);

● Працевлаштування (адаптовані механізми отримання освіти і професій 
для дорослих; посередництво у сфері працевлаштування);

● Покращення житлових умов і попередження виселень із самозахоплених 
територій (побудова соціального житла, налагодження доступу до питної 
води);

● Протидія дискримінації (боротьба з мовою ворожнечі, попередження 
цькуванню, поширення позитивних наративів, вміння говорити про 
проблеми не дискримінуючи представників вразливих груп).

 



ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП ІНКЛЮЗІЇ 

НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС


