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ROMED 1 ao ROMED 2
Entre 2011 e 2013, o Programa ROMED contribuiu para
uma mediação de qualidade em 22 países europeus.
Contando agora com mais de 1300 mediadores
formados, o programa tem vindo a assegurar a equidade
da mediação entre as comunidades ciganas (Roms) e as
instituições
públicas,
evitando
assim,
alguns
constrangimentos na complexa relação existente entre
os dois lados.
Em Portugal, o Programa ROMED, no âmbito do Projeto
Mediadores Municipais Ciganos do Alto Comissariado
para Migrações (ACM), contribuiu com a formação de 19
mediadores municipais, 1 mediador da área da saúde, 3
dinamizadores culturais do Programa Escolhas , 1
mediador da Santa Casa de Misericórdia e 3 mediadores
escolares.
Após os dois primeiros anos do ROMED 1, novas questões
emergiram das organizações e instituições parceiras do
Conselho da Europa e da União Europeia na
implementação do programa, nomeadamente: Como está
a ser estimulada a participação democrática nas
comunidades? Como podemos assegurar que as
instituições públicas cooperem e se interessem
ativamente pelo processo? E, acima de tudo, como
podemos atuar com mais profundidade para fazer
acontecer mudanças reais e significativas do dia-a-dia
das comunidades através da mediação?
A partir destas perguntas, assim como dos alicerces
lançados na sua primeira fase, surgiu o conceito do
ROMED2, visando aprofundar a nível local a ação dos
mediadores já formados e cujo reforço da formação foi
feito no âmbito do ROMED, promovendo a mudança
através da participação democrática dos ciganos.

ROMED 2
O currículo do ROMED2 foi desenvolvido por uma equipa
de peritos internacionais e ajustado para se adaptar às
realidades e ao contexto específico, com a ajuda das
Equipas Nacionais de Apoio do ROMED2.
Contém módulos e recursos de formação em áreas como
liderança, poder, tomada de decisão participativa e
inclusiva, gestão de conflitos, desenvolvimento de
competências interculturais e gestão da diversidade,
entre outras.
Foi formado um conjunto de formadores/dinamizadores
na implementação prática do currículo do ROMED2.
O trabalho é liderado em cada país por uma Equipa
Nacional de Apoio, composta pelo Ponto Focal Nacional
da fase anterior, um Delegado Nacional pelo Projeto,
Formadores/Dinamizadores, Mediadores e Peritos, com a
coordenação do Conselho da Europa.
O ROMED 2 coloca no centro do processo o Grupo de
Ação
Comunitária,
formado
por
cidadãos
das
comunidades ciganas, mobilizando-os à participação e ao
diálogo com as instituições públicas.
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Onde atua ROMED 2 ?
Até à data, o Programa ROMED 2 está a ser
implementado na Bulgária, Bélgica, Grécia, Macedónia,
Portugal, Roménia, Eslováquia, Itália, Hungria, Ucrânia e
Alemanha. Em cada país, foram selecionados em média
cinco a seis municípios para implementação.
Uma das principais dificuldades do ROMED 1 foi a escala
da implementação, que não permitiu uma ação mais
profunda ou uma maior adaptação da mediação a
contextos locais; o ROMED2 visa ultrapassar esta lacuna.
Em cinco dos dez países abrangidos (Bulgária, Hungria,
Itália, República Eslovaca e Roménia), o ROMED2 está a
ser implementado ao mesmo tempo que o Programa
ROMACT, sendo este último uma nova iniciativa conjunta
do Conselho da Europa e da União Europeia que visa
oferecer
formação
às
autoridades
públicas na
participação democrática dos ciganos.
www.coe-romact.org.
Os Municípios ROMED 2 em Portugal

A Equipa Nacional de Formadores ROMED
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