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Geacht bestuur,
Met uw brief van 12 januari 2006 heeft u mijn aandacht gevraagd voor uw voornemen de Stichting Landelijke Sinti/Roma Organisatie (LSRO) op te heffen, omdat naar uw verwachting per
1 maart 2006 niet meer aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Uw voornemen
hangt samen met uw behoefte aan structurele middelen, naast projectmatige financiering door de
Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma (SRSR) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en te verwerven bijdragen van anderen. U verzoekt mij met u te bezien hoe de opheffing van de LSRO kan worden voorkomen. Van uw brief van 12 januari 2006 heeft u een afschrift gezonden aan de SRSR.
Allereerst wil ik benadrukken dat een structurele financiering door VWS niet meer tot de mogelijkheden behoort. In mijn subsidiebeleid, zoals onder andere neergelegd in de VWS-begroting en
in het rapport “Kennis, Innovatie & Meedoen” past niet langer het verlenen van structurele subsidie om de maatschappelijke positie van Sinti en Roma te bevorderen. U bent eerder uitgebreid
geïnformeerd over mijn beweegredenen om uw structurele subsidie te beëindigen. Dit besluit zal
ik niet terugdraaien.
Dit alles wil niet zeggen dat een organisatie die opkomt voor de belangen van Sinti en Roma
overbodig zou zijn. Een dergelijke organisatie, die een verbindende schakel vormt tussen de Sinti
en Roma in Nederland onderling en tussen de Sinti en Roma in Nederland en overheden, heeft in
het verleden het wederzijds nut bewezen. Ik verwacht dat een dergelijke organisatie met een
intermediaire functie ook in de toekomst zijn nut zal kunnen behouden, mits deze wordt gedragen
door de achterban.
Naar aanleiding van uw aankondiging tot opheffing van de LSRO, heeft de SRSR contact met mij
gezocht. Constructief overleg met de SRSR heeft geleid tot een mogelijke oplossing waarmee
opheffing van de LSRO per 1 maart 2006 voorkomen kan worden.
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De SRSR stelt voor een project te starten met een looptijd tot 1 januari 2008, de beoogde einddatum van de werkzaamheden van de S RSR. Het project zou gericht moeten zijn op het realiseren
van een professionele landelijke belangenorganisatie voor de Sinti en Roma. De LSRO kan deze
rol vervullen onder voorwaarde dat de LSRO landelijk draagvlak heeft onder zowel de Sinti als de
Roma in Nederland. In het project zullen de lopende projecten van de LSRO worden ondergebracht. Essentieel is dat de LSRO zich gedurende de looptijd van het project organisatorisch en
financieel voorbereid op een zelfstandig voortbestaan na
1 januari 2008. Hierbij acht ik regelmatige monitoring van de voortgang voor alle betrokkenen van
belang. Om het project vorm te geven en de monitoring in te richten zal een projectgroep worden
geformeerd waarin de LSRO, de SRSR en VWS vertegenwoordigd zijn.
Ik realiseer me dat deze oplossing een element van onzekerheid voor de toekomst met zich
meebrengt. Die onzekerheid kan ik niet voor u wegnemen. Ik vertrouw er echter op dat u zich
realiseert dat het project erop is gericht u de gelegenheid te bieden toekomstperspectief te vinden. Ik verzoek u mij te laten weten of u hiertoe bereid bent.
Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
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Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II,
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