
Google.org steunt een ERGO Network-project dat ‘Peer 

education ter bestrijding van antiziganisme’ (PECAO) heet. Het 

doel van PECAO is om met jongeren in heel Europa aan een 

mentaliteitsverandering te werken en bij te dragen aan een beter 

begrip van de Roma-bevolking.

“We doen dit op twee manieren, door middel van peer education 

en monitoring,” zegt Mustafa. “We gebruiken peer education om 

een verandering teweeg te brengen in de mentaliteit en de daden 

van jongeren. En via monitoring stellen we jonge Roma in staat 

antiziganisme te identifi ceren en te melden, zodat we bewijzen 

hebben om te pleiten voor een antidiscriminatiebeleid.”

ERGO Network biedt het PECAO-project via organisaties in 

10 Europese landen: Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, 

Spanje, Frankrijk, Italië, Albanië, Noord-Macedonië en Oekraïne. 

De fi nanciering is toegekend aan verschilllende projecten van 

deze part ners: peer education-werk onder leiding van Bulgaarse 

part ner Integro Association, monitoring en publicatie van verslagen 

gecoördineerd door Roemeense part ner Nevo Parudimos en de 

sociale media-communicatiecampagne onder leiding van Spaanse 

part ners, de Federatie van Catalaanse Roma-verenigingen (FAGIC); 

en belangenbehart iging verspreid over alle 10 part ners.

De impact van Google.org-fi nanciering

Het doel van ERGO Network is positieve verandering voor de 

Roma-gemeenschappen te creëren door ervoor te zorgen dat 

antiziganisme wordt erkend, door de oorzaken van ongelijkheid 

aan te pakken, door de Roma-bevolking in staat te stellen aan de 

maatschappij deel te nemen als gelijkwaardige belanghebbenden 

en door beleidsmakers ervan te overt uigen veranderingen in gang 

te zett en.

“ERGO Network wordt geleid door een fi losofi e van actief 

burgerschap en gedeelde verantwoordelijkheid met emancipatie 

aan de basis,” zegt beleids- en projectcoördinator Mustafa Jakupov. 

“We bereiken dit door te pleiten voor beter beleid, campagne te 

voeren, onderzoek te doen en Roma-activisten te emanciperen.”

ERGO Network werd in 2008 in België opgericht door een 

samenwerkende groep ngo’s en telt nu meer dan 30 lidorganisaties 

in heel Europa.
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Belangrijkste inzichten

Toen de covidpandemie toesloeg, had PECAO net zijn eerste peer 

education-bijeenkomst gehouden en zijn eerste monitoringverslag 

gepresenteerd. De monitoring kon nog ononderbroken doorgaan, 

maar PECAO moest voor het geven van peer education-

activiteiten en de wekelijkse bijeenkomsten met mentors naar 

videoconferenties overschakelen.

“In de peer education-sessies delen we getuigenissen over het 

omgaan met haatdragende taal en voor jongeren kan dat zeer 

schadelijk zijn. We moeten voor hun mentale gezondheid zorgen 

en daarom ondersteunen we hen met mentors.”

Terwijl de monitoring tijdens de covidpandemie doorging, vonden 

de educatieve activiteiten digitaal plaats.

Deze overschakeling naar online gaf hen meer inzicht in de online 

trends op het gebied van haatzaaien en hoe dit zich manifesteert .

Dankzij de subsidie kon PECAO het aantal part nerorganisaties 

waarmee zij samenwerkt verdubbelen, waardoor het nu actief is in 

5 extra landen.

Het project ligt op schema om een databank van in totaal 1500 

dossiers op te zett en en om een verwijderingspercentage van 

90% te bereiken voor alle haatzaaiende uitlatingen die ze via 

monitoring ontdekken.

We stellen de hulp van Google 
enorm op prijs. Ze waren heel 
begripvol in deze moeilijke tijden.

We delen getuigenissen over 
het omgaan met haatdragende 
taal en voor jongeren kan dat 
zeer schadelijk zijn. [...] daarom 
ondersteunen we hen met mentors.




