
A Roma Integráció Évtizede Programról 

– összefoglaló – 

 

A Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) 2005-2015, a roma emberek társadalmi-gazdasági 

helyzetének, társadalmi befogadásának erősítése céljával létrejött nemzetközi kezdeményezés 

jelentős roma lakosságú európai országok között. Kormányzatokat, civil szervezeteket és 

kormányközi szervezeteket tömörít. A Program az oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és 

lakhatás prioritásokra összpontosít, a szegénység elleni küzdelem és az antidiszkrimináció 

szükségességére hívja fel a figyelmet.  

A RIÉP megalakulása egy 2003-as budapesti konferenciára vezethető vissza, amelynek 

eredményeként 2005 februárjában az első nyolc résztvevő tagállam miniszterelnökei aláírták a 

Roma Integráció Évtizede Deklarációját. 

Jelenleg 12 ország vesz részt a programban: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 

Horvátország, Csehország, Magyarország, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, 

Szlovákia és Spanyolország. Szlovéniának, illetve legújabban az Egyesült Államoknak 

megfigyelői státusza van. A tagországok mindegyike kialakította RIÉP Akciótervét, amely 

célokat és indikátorokat határoz meg a prioritási területeken. 2012-ben USA, Koszovó és 

Moldávia is jelezte csatlakozási szándékát.  

Az Évtized nemzetközi partnerei között van a Világbank, az OSF (Open Society Foundation), a 

UNDP, az Európa Tanács, a European Roma Information Office, a European Roma and 

Traveller Forum, a European Roma Rights Centre (ERRC), a UN-HABITAT, az UNICEF és a 

WHO.  

A résztvevő tagállamok vállalták, hogy szakpolitikáikat a RIÉP céljainak megfelelően alakítják, 

ennek érdekében kétéves akcióterveket állítanak össze. A program működéséhez szükséges 

forrásokat elsősorban a résztvevő tagállamoknak kell előteremteniük.  

A program központi eleme az ún. Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund, REF), amelyet 

2005-ben hoztak létre azzal a céllal, hogy szélesítse a roma emberek oktatási lehetőségeit Közép-

Kelet-Európában. A REF-ből támogatott programok forrását a kormányok és a nemzetközi 

szervezetek adományai és magán források alkotják. Az Alap kormányzatok, civil szervezetek és 

magán szervezek által végrehajtott, az iskolai deszegregációt, a roma és nem-roma gyermekek 

közti különbségek mérséklését célzó projekteket támogat.  

A RIÉP legfőbb koordinatív szerve a Nemzetközi Irányító Testület (International Steering 

Committee – ISC), amely a tagországok és az egyéb tagszervezetek magas rangú képviselőiből 

áll. A testület évente kétszer ülésezik. 

2006-ban hozták létre az Évtized Titkárságát, melynek székhelye Budapest. A Titkárság segíti a 

mindenkori soros elnökséget a program megvalósításában.  

A program elnöksége évente rotálódik, július 1-től következő év június 30-ig tart egy ciklus. 

Magyarország 2007-2008 között volt az Évtized elnöke, illetve 2003 és 2005 közötti előkészítő 

szakaszban Magyarország önkéntesen vállalt „informális előkészítő elnökséget”.  

 

http://ertf.org/01/en/06/dyn/index.html
http://ertf.org/01/en/06/dyn/index.html
http://www.errc.org/
http://www.unhabitat.org/


A Programhoz kapcsolódó pénzügyi alapot (Decade Trust Fund, DTF) – a Világbank 

kezelésében – azzal a céllal hozták létre 2007-ben, hogy a Nemzetközi Irányító Testület által 

javasolt tevékenységeket rugalmas módon finanszírozza. A DTF-be a tagországok és egyes 

nemzetközi szervezetek tesznek befizetéseket. A DTF olyan tevékenységeket támogat, amelyek 

valamennyi RIÉP tagország célkitűzéseit szolgálják.  

A DTF alapvetően kétfajta tevékenységet támogat: (i) országokon átívelő technikai 

segítségnyújtást, képzéseket és munkamegbeszéléseket, amelyek témái a nemzeti akciótervek 

vagy a horizontális célok (szegénység elleni harc, antidiszkrimináció, nemek közti 

esélyegyenlőség) megvalósítása szempontjából fontosak; valamint (ii) az Évtized 

megvalósításának monitorozását és értékelését szolgáló tevékenységeket.  

A projektjavaslatokat az ISC egyhangúan fogadja el, ezt megelőzően az egyes javaslatokat egy 

háromtagú testületnek kell értékelnie, amely a Világbank, a jelenlegi és a következő RIÉP - 

elnökséget betöltő tagország egy-egy képviselőjéből áll össze. A projektek értékelése során 

kitérnek a javaslat minőségére, relevanciájára a RIÉP célok tekintetében, szem előtt tartva az 

országok közti tapasztalatcsere fontosságát és a romák bevonásának szükségességét a javaslat 

kidolgozásában.  


