АПРИЛ/APRIL 2014

Најџел Дикинсон
Мојата цел е да ја покажам вистината
Nigel Dickinson
My aim is to show the truth
1

c o n t e n t / с о д р ж и н а

3
3
4
5
6-7
7-8
9
9
10-11
12-13
14
15
16-17
18-19
20-21
20-21

2
3

22
23

Шлаканица
Slap in the face
Кој избира и како ги избираме?
Who chooses, who do we choose, and how we choose them
Во ЕУ има стандард, во земјите од Декадата – остварување
EU has a standard, the countries from the Decade – realization
Граничното профилирање пред Уставен суд
The border profiling before the Constitutional Court
Можноста на младите Роми како лидери на ромските политички партии во РМ
Opportunity for young Roma as leaders of Roma political parties in the RM
Како се врши утврдување на татковство и мајчинство
How the establishing of paternity and maternity is performed
Мојата цел е да ја покажам вистината
My aim is to show the truth
Од наше маало
From our neighborhood
ЕУ го објави првиот „правен инструмент” за интеграција на Ромите
EU launches the first ‘legal instrument’ for Roma integration

На една година сме пред крајот на Декадата
за вклученост на Ромите (2005 – 2015
година). Кон крајот на 2013 година се
ревидираше Националната стратегија
за Ромите на Република Македонија.
Истиот период (декември, минатата
година), Хелсиншкиот комитет за човеки
права почна процес на преглед/пресек на
реализацијата на Декадата. На почетокот
на март годинава, Владата организираше
конференција (петта по ред), посветена на
Ромите. Простете ако пропуштивме уште
некоја средба, конференција, тркалезна
маса, конференција за медиумите посветени
на Ромите во Македонија. Факт е дека во
последните шест – седум месеци во земјава
има повеќе настани (очигледно, повеќе за
јавноста отколку суштински за ромската
заедница) отколку кога имаше во 2012
година, кога Македонија претседаваше со
Декадата за вклученост на Ромите.
Добро?! Тоа го апсолвиравме. И што
понатаму?! До кога ќе ги ревидираме и
ќе се фалиме со едни те исти зададени
задачи и мерки, стратегии и планови?
Со години останавме на идејата да се

отвори Катедра за ромски јазик на
Филолошкиот факултет во Скопје. Во делот
на вработувањето – до кога вработување
во државна или јавна администрација
ќе биде главен мотив за вработување
меѓу Ромите? Дајте некоја стратегија за
коренито решавање на невработеноста,
а со тоа и на сиромаштијата меѓу оваа
популација! Ако во здравството, оставаме
да се фалиме само со воведувањето на
ромските здравствени медијатори, а притоа
замижуваме пред сериозниот недостиг на
пристап до основни здравствени услуги,
подобро сериозно да се преиспитаме што
сме направиле и што треба да направиме.
Областа домување не опфаќа само улици,
пат, улично осветлување, започната
атмосферска и фекална канализација.
Џабе е да имате асфалтирана улица, кога
имате повеќечлено семејство кое што
живее во еднособна трошна куќичка, во
населба која што не може да се легализира?!
Поголема вклученост во предучилишна
возраст, туторство за средношколците,
изучување на ромскиот јазик во наставата...
Ви звучи познато? Па, и како да не звучи

Slap in the face
We are one year away from the end of the Decade for Roma inclusion (2005 – 2015). The
National Strategy for Roma in Macedonia was
revised at the end of 2013. At the same period (December 2013), the Helsinki Committee for Human Rights started a process of revision/overview of the implementation of the
Decade. At the beginning of March 2014, the
government organized a conference (fifth in a
row), dedicated to the Roma. We apologise in
case we missed another meeting, conference,
roundtable, conference for the media dedicated
to the Roma in Macedonia. It is a fact that in the
last six – seven months there have been more
events in the country (obviously, intended for
the public than for the Roma community) than
in 2012 when Macedonia chaired the Decade
for Roma inclusion.
Good?! We absolved this. And what next?! For
how long are we going to revise and brag with
the same tasks and measures, strategies and

plans? The idea to open a Department of Roma
language at the Faculty of Philology in Skopje
lingers for years. Regarding the employment –
until when will the employment in the state or
public administration be the main motive for
employment among Roma? Give us a strategy for a radical solution for the unemployment,
and by that for the poverty among this population! If we only brag about the inclusion of
Roma health mediators in the healthcare, and
shut our eyes about the serious lack of access
to basic healthcare services, we better seriously
question ourselves what we accomplished and
what needs to be done. The housing does not
only include the roads, street lighting, initiated atmospheric and sewerage system. Asphalt
streets are of no use when a family with multiple members lives in a one-room crumbling
house, in a district where it can’t be legalised?!
Greater involvement in preschool age, tutoring
for high school students, studying Roma lan-

guage in the classroom... Does this sound familiar? Well, how can it not sound familiar when
we hear the same song for the past nine years
of the Decade?! The information of violated
rights of the Roma is received with a surprise,
(use of violence on the Roma, ban on leaving
the country only for the Roma and rules which
are valid and applicable only to them......)
Silence is the response for this status, starting
from the Roma themselves and the politicians
who have fear in their souls. Time goes by, and
the situation and problems of the Roma are increasingly worse.
The obvious problem is that almost no one has
the courage to self-evaluate (all stakeholders
and carriers of politics for the Roma in Macedonia), to overview the actions which bring results, and the areas in which we are swimming
in mud and can’t get out of there. As if we are
stuck in a loophole. If the Decade is the foundation and, for example, the new course of the European Union – Europe 2020 is a framework
for the future, how long will we wait for a slap
in the face in order to wake up?! Let’s hope that
the first one to “wake up” will be a leader with
new ideas, solutions, intellectuals, leaders and
processes, or a leader of a new Decade or of
Macedonia 2020 for the Roma in the country!
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Шлаканица

познато кога во последните девет години
од Декадата ја слушаме истата песна?!
Малку или со изненадување се пречекуваат
информациите за прекршување на правата
на Ромите, (употреба на сила врз Ромите,
стоп за движење надвор од границите
осуденост само за Роми и правила што
важат и се применуваат само за нив......)
Молк за одговор за ваквиот статус
почнувајќи од самите граѓани Роми и
политичари стравот им е во душата.
Времето си тече, а ситуацијата и проблемите
на Ромите се сѐ полоши.
Проблемот очигледно е што скоро никој
и да нема храброст да се самооцени (сите
чинители и носители на политиките за
Ромите во Македонија), да направи пресек
за да се види што носи резултати, а во кои
области длабоко сме загазиле во калта и
никако да се извлечеме оттаму. Како да
сме заглавени во некоја дупка од време
– простор. Ако Декадата е основата, а на
пример, новиот курс на Европската Унија –
Европа 2020 е рамката за иднината, до кога
ќе чекаме некој да ни врзе шлаканица за да
се разбудиме?! Да се надеваме дека првиот
што ќе се „разбудиˮ ќе биде предводник
на нови идеи, решенија, интелектуалци,
лидери и процеси или на една нова Декада
или на една Македонија 2020 за Ромите во
земјава!
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Кој избира и како ги избираме?
Како да ни е пишано
на секои две години
да гледаме, да даваме,
да одделуваме пари
за избори, но никако
не гледам позитивни
промени кај народот
Првите неколку месеци од 2014 година
ќе останат регистрирани во европската
меморија како период на големи
подготовки за изборни процеси. Но, јас
ќе се обидам да го кажам овој став како
граѓанин на Европа и на Македонија и
самиот да си поставам прашање: Што
можам да направам со мојот глас? Дали
е тој почитуван или е само чкртање по
листот и фрлање на гласачкото ливче во
кутија, по што избраните политичари ќе
уживаат во благодетите на позициите
како пратеници? Тоа и не така чудно. Но,
од друга страна се поставува прашањето
зошто имаме земјотреси од изборни
процеси?! Како да ни е пишано на секои
две години да гледаме, да даваме, да
одделуваме пари за избори, но никако не
гледам позитивни промени кај народот.
Едно е вистина, а тоа е дека мора да има
легитимни луѓе, кои ќе бидат избрани
легитимно, веројатно кога ќе бидеме
посвесни и покреативни за иднината
на нашите нови поколенија. Но, некако
нема волја, креативност и одговорност.
Зошто? До кога вака? Едно е сигурно
– мора да продожиме да живееме. Не
се трудам да навлезам во техниките,
во кандидатите за изборите што беа
на балканските простори, што ќе
бидат во Македонија, претседателски,
парламентарни, изборите што ќе бидат
во мај на европско ниво. Тоа е процес,
а мое и на сите граѓани е да одлучиме
за кого ќе го дадеме гласот. Нашата
одговнорност е да следиме и да гласаме.
Ова е мојата порака за Македонија и за
сите граѓани.
Воедно сакам и да ги споделам моите
погледи за европските избори кои
ќе бидат во мај 2014 година. Тие се

разликуваат од нашите по временската
подготвеност, начинот на мотивирање
на гласачите, процедурите… Ако ги
споредам во однос на прашањето за
Ромите, има разлики само врз основа на
секојдневниот живот, големи заложби да
се најде работа за да се има средства за
живеење на семејството, подмирување на
трошоци за едукација на децата и куќа
или стан… А дискриминирани се и таму
и тука. Стигнавме на ниво на расизам, се
прават многу средби или таканаречени
Самити за Ромите, меѓу кои е и
Европската стратегија 2020, но ние
Ромите иако сме добро организирани,
образовани, со искуство за дијалог и
решавање на проблеми на политички
и на економски план, не сме дел од тој
процес. Третиот Самит на европските
Роми во Брисел е доказ за постоење на

антициганизмот, поради едноставниот
факт – спроведуваат и организираат
дијалог без нас и без ромските лидери.
Многу ромски организации, израснаа
во зрели институции, како и ЕРТФ со
седиште во Стразбург, кои не се дел од
дијалогот и агендата за решавање на
статусот на Ромите во Европа и Балканот.
Како може сето ова да се избегне
кога нема политичка волја, а постои
манипулација и се земаат алиби актери?
Јас не можам повеќе да говорам, бидејќи
ова е и голем товар за мене – се работи за
12 милиони Роми во Европа!
Ќе чекаме.
Ашмет Елезовски
Извршен директор на Национален
ромски центар, Куманово
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Who chooses,
who do we
choose,
and how we
choose them
As if it was destined to watch and give money every
two years for the elections, but not see positive
changes with the people
The first few months of 2014 will stay
registered in the European memory as a
period of big preparations for the elections. But, I will try to voice this stance as
a European and Macedonian citizen ask
myself a question: What can I do with my
voice? Is it respected or is it just a scribble on the ballot thrown in the box, helping the politicians enjoy the benefits of
their positions as MPs? This is not so
strange. But, on the other hand, the question is: Why do we have earthquakes from
the election processes?! As if it was destined to watch and give money every two
years for the elections, but not see positive changes with the people.
One thing is true, and that is that there
must be legitimate people, legitimately
elected. But, when will we be more conscious and more creative for the future of
our descendants? There is no will, creativity and responsibility. Why? Until when?
One thing is certain – we must continue
living. I’m not trying to get into the tech-

niques, into the presidential, parliamentarian elections that will take place in May
on a European level. It is a process, and
the citizens will decide who to vote for.
Our responsibility is to monitor and vote.
This is my message for Macedonia and the
citizens.
At the same time I would like to share
my views on the European elections
from May 2014. They differ from ours
with their timely preparedness, the manner of motivating the people, the procedures… But, if I compare them regarding the Roma issue, the only differences are based on everyday life, big efforts
to find work in order to support the family, settling the expenses for education of
the children, buying a house or an apartment… they are discriminated here and
also there. We have reached a level of racism; there are many meetings or so-called
summits for the Roma like the European Strategy 2020. But, we the Roma, although well organized, educated, with an

experience for a dialogue and problems
solving on a political and economic plan,
are not a part of that process. The third
summit of the European Roma in Brussels is a proof for the existence of the antiziganism, because of the simple fact –
they implement and organize a dialogue
without us and without the Roma leaders.
Many Roma organizations grew in mature institutions, like ERTF which is based
in Strasbourg, and which are not a part of
the dialogue and the agenda for solving
the status of the Roma in Europe and in
the Balkans.
How can this be avoided without political
will, with manipulation and alibi actors? I
cannot speak anymore since this is a great
burden for me – we are talking about 12
million Roma in Europe!
We will wait.
Asmet Elezovski
Executive director of the National Roma
Centrum, Kumanovo

интервју

Во ЕУ има стандард, во земјите
од Декадата – остварување
Ромите не се вклучени во општествените текови и се чувствуваат дискриминирани, вели
Славица Тасевска-Симоновиќ, автор на труд посветен на интеграцијата на Ромите како во
ЕУ, така и во Македонија
„Интеграција на Ромите во Европска унија
и Република Македонија“ е темата на
магистерскиот труд на Славица ТасевскаСимоновиќ, која од 2008 година е дел од
тимот на Здружението Национален ромски
центар (НРЦ) од Куманово. Тасевска ги
завршила последипломските студии на
Институтот за социологија, насока по
Европски студии. А, работното искуство во
НРЦ, како што вели, ѝ помогна одблиску
да се запознае со проблемите со кои се
соочуваат Ромите, нивниот начин на
живот, културните вредности, обичаите,
традицијата…

ЕДНО: Зошто ја избра токму таа тема?
Тасевска-Симоновиќ: Изборот на темата
за овој магистерски труд произлезе како
резултат на повеќе аспекти, меѓу кои е и
актуелноста на ова прашање за Македонија
како држава која е аспирант за членство
во Европска унија. Во секој извештај за
напредокот на Република Македонија се
обработува и прашањето за напредокот
при решавањето на проблемите со
ромската заедница во делот на човековите
права и заштита на малцинствата. Друг
аспект за избор на оваа тема беше моето
повеќегодишно работно искуство во
ромски здруженија и блискоста што ја
чувствувам со оваа заедница како резултат
на тоа искуство. Од 2008 година станав дел
од тимот на Национален ромски центар,
меѓутоа и претходно од 2002 година веќе
имав искуство во ромското здружение кое
беше претходница и прерасна во она што
денес е Националниот ромски центар.
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ЕДНО: До кои резултати дојде,
истражувајќи за твојот магистерски
труд, кои се главните проблеми со кои се
соочуваат Ромите?
Тасевска-Симоновиќ: Она што во овој
магистерски труд се потврди во однос
на ова прашање беше идентификување
на социо-економски проблеми,
дискриминација, сегрегација, ограничен

пристап до поквалитетно образование,
проблеми со вработување, мали примања,
лошото здравје, проблеми со домување,
непоседување на лична документација,
миграција, недостаток на објективни
податоци за оваа популација… Историски
гледано, бидејќи Ромите ретко имале свој
посед и искуство во обработка на земја,
тие станувале ефтина работна рака во
тешката индустрија кои доживеале подем
во индустрискиот период и после тоа
следел колапсот, а со тоа и Ромите останале
без работа. Влошувањето на состојбата и
условите за живеење кај Ромите настанало
по распадот на социјалистичкиот систем
и тие се нашле на работ на општественото
живеење. Сегрегацијата како проблем, која
ги имплицира сите останати проблеми
со кои се носат Ромите е особено видлива
преку споредба на животот во ромските
маала и животот на Ромите во останите
делови на градот, кои живеат интегрирано
помеѓу останатото не-ромско население.
Затворањето на Ромите и самоизолирањето
кое е случај во т.н. ромски маала или
гетоизирани населби е резултат на
недоверба кон останатиот свет која се
креирала со текот на времето поради
бројните стереотипи и дискриминација
кон Ромите, степенот на образованието и
потребата (или не) да се запознае другиот.
Тоа незадоволство поради долгодишната
исклученост од општеството е причина
за наталожените и сложени проблеми
кај ромската заедница. Предрасудите и
стереотипите кои се врзуваат за Ромите
и се пренесуваат со генерации креираат
една слика за ова население која ги става во
улога на „жртви“. Оваа слика за Ромите како
„жртви“ ги става во позиција на пасивни
субјекти кои не се во состојба самите да
си помогнат себе си и да направат нешто
за себе. За да се промени таквата состојба,
потребни се активности кои ќе влијаат
позитивно на креирање на сликата за себе
и за нивното охрабрување, потребна е
мотивација и уверување дека јас како Ром/

ка можам да направам нешто повеќе од
моите родители.
Ромите како одлучувачи, а не како жртви

ЕДНО: Кои се главните разлики во
проблемите на Ромите во ЕУ и во
Македонија? Има разлики, нема разлики,
ако нема, зошто мислиш дека нема…?
Тасевска-Симоновиќ: Она што генерално
може да се издвои како заедничко
за Ромите, без разлика каде живеат
е состојбата во која се наоѓаат и
предизвиците со кои се соочуваат. Ромите
не се вклучени во општествените текови
и се чувствуваат дискриминирани. Со
економската криза, социо – економската
состојба со Ромите уште повеќе се влошила,
што е логично, ако се земе предвид дека
Ромите се најслабата алка во општеството.
Разликата е во тоа што европските земји се
поразвиени и имаат поразвиена економија
и социјални пакети во однос на Република
Македонија.
ЕДНО: Има ли соодветни акции и
стратегии за решавање на проблемите?
Тасевска-Симоновиќ: Проблемите со кои
се соочува оваа заедница се препознаени
од страна на политичките фактори на
европско ниво и оставен е простор да
се делува во насока на подобрување

Користењето на Структурните фондови
како можност и при остварување на
целите за инклузија на Ромите, Европски
самит за Ромите, Европската платформа
за инклузија на Ромите, Десетте основни
принципи за инклузија на Ромите се
показател за политичките заложби
за да се постигне прогрес во однос на
инклузијата на Ромите. Но, Европската
комисија објавила дека земјите членки
не ги користат соодветно средствата од
ЕУ за целите на ефективно социјалноекономската интеграција на Ромите.
Наведено е дека недостаток на знаење
како и капацитетот како да се апсорбираат
парите од ЕУ за овие намени е придружено
со слаби инклузивни стратегии.

ЕДНО: Каде се поуспешни акциите, во
Европа или кај нас, во МКД?
Тасевска-Симоновиќ: Според некои
проценки за напредокот на државите
при решавање на проблемите на Ромите
се заклучува дека земјите кои се дел
од Декадата за вклучување на Ромите
покажуваат подобри резултати во однос на
земјите кои се членки на Европската унија,
а не се дел од оваа иницијатива. Ако се земе
предвид дека економската моќ на земјите
во ЕУ е поголема, а имаат помал напредок
по ова прашање, може да се заклучи дека
тоа не е фактор за напредок при решавање
на прашањето за Ромите. Македонија

е дел од Декадата за вклучување на
Ромите и на ниво на државна политика
по оваа прашање постои и национална
стратегија според која треба да се делува
и оперативни акциони планови. Но,
спроведувањето на овие политики најчесто
се реализираат од страна на граѓанските
организации со средства и поддршка од
меѓународни фондации.
ЕДНО: Твое видување за блиска иднина?
Ќе се продлабочуваат проблемите, ќе се
решаваат?
Тасевска-Симоновиќ: Бидејќи станува збор
за комплексни парашања и за проблеми
кои се таложеле подолго време, логично
е дека е потребно време и креирање на
процес кој ќе има ефективен пристап и
соодветни адресирања на прашањата
за да се постигнат некакви резултати и
подобрување. Меѓутоа, ова бара заеднички
напор од сите активни чинители кои се
вклучени во креирањето на проблемите.
Она што според мене е важно и што би
требало да се има предвид во пристапот
со третирање на овие прашања е тоа
што сметам дека довербата кај ромската
заедница може да се врати доколку и
самите Роми се третираат како фактор
кој може да одлучува, а не на нив да се
гледа само како на етничка група која има
потреба од помош.

EU has a standard, the countries
from the Decade – realization
Roma are not included in the social trends and feel discriminated, says Slavica Tasevska – Simonovic,
author of the thesis devoted to Roma integration in the EU and Macedonia
“Roma integration in the European Union
and in the Republic of Macedonia” is the topic of the master’s thesis of Slavica Tasevska –
Simonovic, who has been a part of the Association National Roma Centrum (NRC) from
Kumanovo since 2008. Tasevska completed the postgraduate studies at the Institute
of Sociology, department of European studies. And the work experience in the NRC, she
says, helped her to get closely familiarized
with problems faced by the Roma, their lifestyle, cultural values, customs, traditions…
ONE: Why did you choose precisely this
topic?

Tasevska – Simonovic: The choice of the topic for this master’s thesis came as a result
of several aspects, one of which is the relevance of this issue for Macedonia as a state
which aspires to be a member of the European Union. Each report on Macedonia processes the issue of the progress on dealing
with the problems with the Roma community in the section about human rights and
protection of minorities. Another aspect for
choosing this topic was my multiyear working experience in Roma associations and the
closeness I feel with this community as a result of that experience. I became a part of the
National Roma Centrum’s team in 2008, but

I’ve had experience in the Roma association
since 2002 which was the antecedent and
grew in what we know today as the National
Roma Centrum.

ONE: What are the results you came upon
while researching for your master’s thesis, what are the main problems faced by
the Roma?
Tasevska – Simonovic: What this master’s
thesis confirmed regarding this question
was identifying the socio-economic problems, discrimination, segregation, limited access to quality education, problems with employment, low-income, poor health, housing
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на ваквата слика. Преземањето на
повеќе меѓународни иницијативи
како што е Декадата за вклучување на
Ромите 2005-2015 година ја покажува
заинтересираноста на високите политички
инстанци, не само да го актуелизираат
оваа прашање, туку прашањето се
наоѓа на агендата за решавање. Ова
подразбира и креирање стратегии и
издвојување на средства за таа намена.
На ниво на Европска унија се преземени
бројни заложби за интегрирање на
најмаргинализираното малцинство што
живее во ЕУ. Заложбата кон унапредување
на оваа реално лоша состојба во која
живеат Ромите е видлива на повеќе нивоа
и се гледа преку повеќе иницијативи кои
се преземени во насока на донесување на
политички решенија кои би биле можен
начин како да се започне процесот. Но,
ако се погледне реално и ако се прашаат
самите Роми колку е сменета нивната
состојба од 2005 година па досега, може да
се увиди дека има извесни поместувања,
особено на полето на образованието,
но сепак, сиромаштијата и она што ги
мачеше е сé уште присутно во нивниот
живот. Спроведувањето на овие политики
за Ромите се овозможени со помош на
средства од странски донатори и како
носител на овие програми е граѓанскиот
сектор, додека, државите се многу малку
вклучени како носители на активностите.
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problems, lack of personal documentation,
migration, and lack of objective data on this
population…
Historically speaking, since the Roma rarely had property and experience in agriculture, they became cheap manual labourers
in the heavy industry which flourished in
the industrial period, but a collapse followed
and they lost their jobs. The deterioration of
the situation and the living conditions of the
Roma occurred after the collapse of the socialist system and they found themselves on
the edge of society.
The segregation, as a problem which implies
the rest of Roma’s problems, is especially
visible through the comparison of the life in
Roma neighbourhoods and the life of Roma
in other parts of the city who live integrated
with the non-Roma population. The shutting
off of the Roma and the self-isolation which
is the case in the
so-called Roma
neighbourhoods
or ghetto districts
is a result of the
distrust towards
the rest of the
world which was
created because of
the numerous stereotypes and discrimination towards the Roma,
the level of education and the need
(or lack of it) to
get to know the
other person. This
discontent caused
by the longstanding exclusion from
the society causes sedimentary and complex
problems in the Roma community. The prejudices and stereotypes towards Roma are
passed with generations and create an image for this population which places them in
the role of “victims”. This image of the Roma
as “victims” puts them in a position as passive subjects unable to help themselves and
do something for themselves. In order to
change that situation we need activities with
a positive influence on the creation of a selfimage and their encouragement, we need
motivation and assurance that they as Roma
can do something more than their parents.
Roma as decision-makers, and not as victims
ONE: What are the main differences in
the problems of the Roma in EU and
Macedonia? Are there differences, and if
not – why not, in your opinion?

Tasevska – Simonovic: What can generally be singled out as common for the Roma,
no matter where they live, is the state they
are in and the challenges they face. Roma
are not involved in social trends and feel discriminated. With the economic crisis, the socio – economic situation of the Roma has deteriorated even more, which is logical, considering that Roma are the weakest link in
the society. The difference is that European countries are more developed and have
more developed economy and social packages compared with Macedonia.
ONE: Are there appropriate actions and
strategies for problem solving?
Tasevska – Simonovic: The problems faced
by this community are acknowledged by
the political factors on a European level and
there’s room to act in order to improve this

image. Undertaking several international initiatives such as the Decade of Roma Inclusion 2005-2015 shows the interest of the
high political levels, not only to actualize this
issue, but the issue is put on the agenda for
resolving. This means creating strategies
and allocation of funds for this purpose. On
the level of the European Union, numerous
efforts for integration of the most marginalized minority living in the EU have been undertaken. The commitment towards the advancement of this realistically bad situation
in which the Roma live is visible on many
levels and is seen through a number of initiatives taken in the direction of making political decisions that could be a possible way
to start the process. But if you look realistically and ask the Roma how their situation
changed since 2005, you can see that there
are some changes, especially in the field of
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education, but the poverty and their struggles are still present in their lives. The implementation of these policies for Roma is enabled by funds from foreign donors and the
holder of these programs is the civil sector,
while the countries are less involved as carriers of activities.
The use of Structural Funds and the possibility of achieving the goals for Roma inclusion, the European Roma Summit, the European Platform for Roma Inclusion, the ten
basic principles for Roma inclusion are indicators of the political commitment in achieving progress on the inclusion of Roma.
But, the European Commission reported
that the member countries do not use the
EU funds appropriately for effective socioeconomic integration of the Roma. It is stated that the lack of knowledge and capacity
to absorb the EU funds for these purposes is
accompanied with weak inclusive strategies.
ONE: Where have the actions been more
successful, in Europe or in Macedonia?
Tasevska – Simonovic: According to some
estimates on the progress of the states in addressing the problems of Roma, it is concluded that the countries that are part of
the Decade of Roma Inclusion show better
results compared to the countries that are
members of the European Union, and are
not part of this initiative. Taking into account
that the economic power of the EU countries
is higher, and they have less progress on this
issue, it can be concluded that it is not a factor for progress in resolving the Roma issue.
Macedonia is part of the Decade of Roma Inclusion and on the level of a state policy on
this issue there is a national strategy under which to act and also operational action
plans. But the implementation of these policies is often implemented by civil society organizations with funding and support from
international foundations.
ONE: Your views for the near future? Will
the problems get deeper, resolve?
Tasevska – Simonovic: Since these are complex issues and accumulated problems, it is
logical that it takes time and creation of a
process with an effective approach and appropriate addressing on the issues in order
to achieve some results and improvement.
But, this requires mutual effort from all
stakeholders who are included in the problem creation. What I believe is important,
and what should be taken into consideration
in the approach with which we treat these
issues is to regain the trust from the Roma
by treating them as a decision making factor,
and not as an ethnic group in need of help.

Европскиот Центар за Правата на Ромите од
Будимпешта на 26 февруари 2014 година ја оспори
уставноста на член од Законот за патни исправи
на Република Македонија врз основа на нивно
истражување кое што потврди дека Македонија не
го почитува основното човеково право – правото на
слободно движење

An Article of the Law on traveling documents of the citizens of the
Republic of Macedonia was in front of the Constitutional Court last
week. The European Centre for Roma Rights (ECRR) from Budapest
submitted an initiative that indicates that the country violates the
fundamental right of movement of Roma in Macedonia.
Based on the field research,
ECRR states that the Macedonian border authorities mostly confiscate the passports of
the Roma citizens who want
to travel outside of Macedonia, under the suspicion that
they will seek asylum in other
countries. According to the research of ECRR, from 2011 until 2013, 74 cases were documented where Roma individuals weren’t allowed to leave
the state. Passports were confiscated in 24 cases by the
Macedonian border officials.
ECRR was additionally informed about 50 new cases. In
90% of the documented cases,
only the Roma were asked to
provide a justification for their
travel (in cases when Roma and non-Roma were traveling together). 60% of the Roma returned from the border were told by the border officials that they were ordered to return them. 30% of the Roma
were told that they cannot cross the border because of their ethnicity (only because they are Roma).
The Centre points out that the Macedonian border officials have a
discretionary power to do this even though those competences and
the Law are in conflict with all international conventions for human
rights.
ERRC disputes the Article 37, paragraph 1, item 6 of the Law on traveling documents which provides grounds for rejecting a request for
issuing a passport, and grounds for revocation of passports, which
are not in accordance with Article 27, paragraph 2 of the Constitution of Macedonia, which guarantees the right of every citizen to
leave the country, except in cases listed by name, i.e. when it is necessary for the protection of the security of the Republic, instituting criminal procedures or protection of people’s health (Article 27,
paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Macedonia).

n e w s l e t t e r

Еден член од Законот за патни исправи на државјаните
на Република Македонија минатата недела се најде пред
Уставниот суд. Европскиот Центар за Правата на Ромите (ЕЦПР)
од Будимпешта поднесе иницијатива со која посочува дека
земјава го крши основното право на движење за
Ромите од Македонија.
Врз основа на истражување на терен, од ЕЦПР
тврдат дека македонските гранични власти
во најголем дел од случаите им ги одземаат
пасошите на Ромите кои што сакаат да патуваат
надвор од Македонија, под сомневање дека
тие ќе бараат азил од други држави. Според
истражувањето на ЕЦПР, во период од 2011 до
2013 година, документирани се 74 случаи на
Роми индивидуалци на кои не им бил дозволен
излез од Македонија. Во 24 случаи им бил
одземен пасошот од страна на македонските
гранични службеници. Дополнително ЕЦПР
бил информиран за уште 50 нови случаи. Во
90 отсто од случаите кои биле документирани
од страна на Центарот укажуваат дека само
од Ромите им биле побарани докази за
оправдување на нивното патување надвор од
Македонија (во случаи кога заедно патувале
Роми и не-Роми). Вкупно 60 отсто од Ромите
кои биле вратени од граница, од граничните
службеници им било кажано дека наредено
им е да ги враќаат Ромите назад. На 30 отсто од засегнатите
Роми експлицитно им било кажано дека не може да ја поминат
границата поради етничката припадност (само заради тоа што
се Роми).
Од Центарот посочуваат дека македонските гранични
власти имаат дискреционо право да го прават тоа иако тие
надлежности и Законот се во судир со сите меѓународни
конвенции за човекови права.
ЕЦПР го оспорува членот 37, став 1, точка 6 од Законот за
патни исправи предвидува основи за одбивање на поднесеното
барање за издавање пасош, како и основи за одземање на
пасошот, кои не се во согласност со член 27, став 2 од Уставот
на Република Македонија, кој го гарантира правото на секој
граѓанин да ја напушти Републиката, освен во таксативно
наведени случаи, т.е. кога тоа е потребно заради заштита на
безбедноста на Републиката, водење кривична постапка или
заштита на здравјето на луѓето (Член 27, став 3 од Уставот на
Република Македонија).

The European Centre for Roma Rights from Budapest
at February 26, 2014 challenged the constitutionality
of the article of the Law on traveling documents of
the Republic of Macedonia based on their research
which confirmed that Macedonia does not respect the
basic human right - the right to a freedom of
movement
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Граничното профилирање The border profiling before the
пред Уставен суд Constitutional Court
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Можноста на младите Роми како
лидери на ромските политички
партии во РМ
Текстот е преземен од веб страната
romalitico.wordpress.com

Ние мора да направиме се што можеме, за
да го понудиме најдоброто образование и
социјално воспитување на нашите деца
– затоа што тие се млади, лидери на
утрешнината
- Џон Ф. Кенеди
Американски Претседател
1917 – 1963
Во потрагата по соодветна дефиниција за
политиката, може да наидеме до различни
дефиниции од различни периоди низ
историјата. до XIX-от век филозофите
политиката ја дефинирале како вештина за
владеење која била поврзана со војување,
освојување и супериорност на народите.
Од XX-от век започнува модерното
дефинирање на политиката и се насочува кон
институционално владеење и одржување на
ред и мир во државата. Различниот вид на
политички режими и идеологии влијаел врз
сфаќањето и дефинирањето на политиката
и политичките процеси. Низ историјата на
општествениот развој, се појавува поделба на
идеалите и начинот на политичко убедување.
Организираните групи на истомисленици
за политичките процеси, начинот на
владеење и разбирањето на општеството
се институционализираат преку политички
партии.
Според Schreyer и Schwarzmeier политичките
партии се развиваат во зависност од
структурата на членството во изборните
единици, социјалната структура,
организациската структура, целите
на партијата, идеологиите, пристапот
кон политичкиот систем и пристапот
кон владеењето. Ваквата поделба во
демократскиот систем на владеење како
најефективен начин на владеење, ги
унапредува сите профили на партии за да се
натпреваруваат за довербата на граѓаните.
Политичките партии користат различни
методи за да ја добијат довербата на гласачите
и да ги застапуваат нивните интереси.
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Неромските политички партии уште од
осамостојувањето на државата учествуваат
во одлучувањето и влијаењето во прогресот
на Република Македонија. Во државата
македонските партии во коалиција со

албанските партии ја креираат власта или
преминуваат во опозиција. Од горенаведеното
класифицирање на партиите, македонските
и албанските партии варираат во нивните
идеологии, структури, пристап кон
политичкиот систем и социјална структура, а
тоа ја прави политичката сцена поквалитетна
и покомпетентна. И во двата блока постојат
идеолошки партии кои го имаат најголемото
и постојано влијание и најголемиот дел од
електорат им припаѓа на ваквите партии.
Ромите во процесот на демократизација во
Република Македонија се здобија со право да
учествуваат во политичкото унапредување на
државата од осамостојувањето на Република
Македонија. Ромите како заедница биле
застапувани од политичка партија која низ
годините се фрагментира во нови политички
субјекти, но исто така се појавуваат и
нови ромски политички партии со нови
лидери во државата. Во дефинирањето на
политичките партии, ромските политички
партии се дефинираат како етничкибазирани партии кои за главна цел имаат
да ги промовираат идеалите и вредностите
на заедницата со традиционално лидерство
кое има за цел да коалицира со мнозинските
партии. Искористувањето на капацитетот на
младите претставува еден од долгорочните
и одржливи планови за тоа како ромските
партии да бидат компетитивни и постојани
субјекти во политичката сцена на државата
генерирајќи нови лидери и постојана
структура.

Учеството на младите во политичките
партии во Република Македонија
Низ историјата на цивилизациите, младите
отсекогаш претставувале надеж за
опстанокот и иднината на општеството како
клучен фактор за неговата стабилност и
унапредување на постоењето. Иднината на
општеството се смета дека најмногу зависи од
следните генерации кои ја превземаат улогата
на постарите. Но сепак некои филозофи не
го споделуваат истото мислење и критички
коментираат на следните генерации во
општеството аргументирајќи дека младите
ако не бидат подготвени да ја превземат
улогата на постарите и не покажат поголемо
знаење и вештини за новите предизвици,

тогаш се појавува голема опасност за
продолжување на веќе започнатото или тоа
што општеството бара од нив. Во демократско
општество, од младите се очекува да ги
превземат вредностите и традиционалните
демократски практики со цел да учествуваат
со постарите генерации во процесот на
одржување на демократските процеси.
Младите во демократијата претставуваат
столб за регенерирање на граѓанските и
општествени вредности.
Платон во делото “Република” аргументира
за успехот на државата во кој вели дека
зависи и од образованието на младите
кои понатаму треба да имаат за цел да го
имплементираат соодветниот режим во
државата, кој немора да биде демократскиот.
Аристотел во делото “Политика” укажува
на важноста за човековото однесување
во политиката и политиката како дел од
човековото однесување, нагласувајќи ги
добрите примери на човекови однесувања
и политики. Демократијата како режим го
поттикнува учеството на народот вклучувајќи
ги и младите да учествуваат или влијаат во
донесувањето на одлуки.
Политичките партии најчесто ги вклучуваат
младите во младински актив или организации
на млади каде што ги практикуваат
политичките вештини и ја унапредуваат
визијата на политичката партија.
Младинските организации ја играат главната
улога во креативноста и инвентивноста на
партиите во нивните одлуки за младинските
политики и влијанието на идните политики
врз младите. Политичките партии, истотака
ги вклучуваат младите и во академии
за политички вештини каде што ги
практикуваат вредностите на идеологиите
или профилот на политичката партија.
Академиите ги зајакнуваат демократските
способности и капацитети за користење
на алатките за управување во демократија.
Академиите имаат за цел да генерираат нови
лидери кои ќе бидат спремни за политички
ангажман во иднина. Мнозинските партии
во Република Македонија успешно ги
реализираат своите политички академии
(школи) и ја промовираат својата идеологија
кај новите капацитети во нивните партии.
Политичката академија за социјална

Учеството на младите Роми во ромските
политичките партии во Република
Македонија
Ромите во Република Македонија низ
годините по осамостојувањето на државата
биле застапувани од повеќе партии. Ромските
политички партии се претставени како
етнички базирани партии кои за цел треба
да ги имаат потребите на електоратот
односно заедницата. Повеќепартискиот
систем во Република Македонија ги охрабри
ромските лидери да ги практикуваат своите
демократски вештини на политичката сцена а
народот да избира кој ќе ги застапува нивните
барања. Етнички базираните партии имаат
поголема слобода во дефинирањето на своите
цели и приоритети затоа што електоратот
го креира правецот на партијата а лидерите
се гласноговорници на нивните приоритети.
Фрагментирањето и креирањето на нови
ромски политички партии покрај поделбата
на електоратот исто така предизвика и
поделба на интересите и приоритетите.
Ромските политички партии покрај своите
конгреси кои се случуваат еднаш во годината
(а кај некои и воопшто), младинските
организации кои се активираат пред избори
и нивните митинзи не покажуваат други
активности за да го придобијат интересот на
граѓаните. Традиционалните лидери го знаат
рецептот на успехот во изборите и наоѓаат
начин како да ја обезбедат посакуваната
функција. По изборите, функцијата и
обемот на работа ги прави лидерите
недостапни за интересите и потребите на
гласачите. Недостигот на соодветна анализа
и истражувања за работата на ромските
политички партии и нивните младински
организации, програми, структури, идеологии
и статути ја намалува заинтересираноста на
гласачите, посебно младите гласачи кои не се
вклучени во процесите на донесување одлуки
или влијаење на одлуките од партиите.
Младите Роми се ограничени во нивните
политички активности и дејствувања поради
партиската незаинтересираност за

обновување и одржување на политичкиот
капацитет. Ромските политички партии
ги контролираат амбициите на младите
Роми кои треба да ја превземат улогата на
лидери во Република Македонија. Начелата
на Охридскиот Рамковен договор ненамерно
ги „овласти“ ромските политички партии
да раководат со капацитетите и да бидат
најголемиот „работодавец“ на младите
перспективни Роми. Со тоа, ромските
политички партии вработуваат млади Роми
кои мораат да бидат послушни на одлуките
на лидерот од партијата што ги вработила.
Поради стравот од 29,9% невработеност
во државата, младите Роми ја прифаќаат
понудата на партиите да бидат вработени
како државни службеници а за возврат тие
учествуваат во предизборните кампањи на
партиите. Креативноста и инвентивноста
на ромските партии ја утврдува лидерот,
коалицискиот партнер од мнозинските
партии го утврдува лидерот на ромските
партии, коалиционите интереси и
приоритетите ги утврдува лидерот на
мнозинската партија. Тогаш младите Роми
во младинсите организации се потребни
како механизам за кампањи и генератор на
гласови за ромските политички партии со
надеж за работно место. Традиционалното
лидерство на ромските политички партии
во државата создаде монопол на гласачи
кој гласаат затоа што мораат а не затоа што
сакаат. Од осамостојувањето на државата
ромските партии „успешно„ коалицираат со
мнозинските партии и во сенка биле присутни
во донесувањето на одлуки. Низ годините се
развиваа нови капацитети и нови партии кои
го нудеа истото.
Младите лидери немаа можност да следат
добри примери на однесување во политиката
и да ја разберат каузата за политиката на
Ромите како човеково однесување. Ромските
политички партии забораваат на академиите
како потенцијален генератор на нови лидери
во партиите, каде што младите Роми ќе имаат
можност да ги практикуваат демократските
вредности, да дебатираат за политичката
програма на партијата, да влијаат на одлуките
од повисок ранк и сето тоа го прикажат
на транспарентен начин. Тогаш ромските
партии би вложиле на одржливоста и успехот
на нивните партии, обемот на работа би се
споделил а младите Роми ќе придонесуваат
значително во развојот на политичката
култура.
Заклучок
Политиката претставува неопходен елемент
во општеството за одржување на општествена
хармонија во државата, додека пак, младите
претставуваат надеж за

продолжување, одржување или промена на
веќе започнатите процеси во општеството.
Одржувањето општествена хармонија
во државата ја креираат политичките
партии, а посебно оние кои се застапени
во парламентот. Политичките партии
исто така имаат за цел да ги застапуваат
интересите и барањата на гласачите кои
се определиле за дадената политичка
опција. Политичките партии во насока на
политички долгорочен план, за да го задржат
континуитетот на нивното влијание и моќ,
инвестираат во капацитетите на младите
кои ќе бидат спремни да ги продолжат
политичките процеси на истите партиите.
Додека мнозинските политички партии
во Република Македонија го негуваат
механизмот на креирање и одржување
на нов капацитет во нивните политички
структури, преку: политичките академии,
младински организации, стипендирање
на успешни студенти со тенденции за
политички ангажман, ромските партии
се изгубени во политичкиот простор и
најчесто нивните предизвици се насочени
кон идеолошката оска и програмското
работење кое треба да се претстави на
електоратот на транспарентен и видлив
начин. Недефинирањето на вредностите и
интересите на ромските политички партии
во Република Македонија претставува
најголем товар во сите овие минати години
од кој неможат да се ослободат. Политичката
култура на мнозинството дозволува свесно
потценување и ингорирање на демократските
фаули врз севкупната демократија на
државата затоа што и ромскиот политички
блок е дел од тоа миље. Политичката култура
на ромите дозволува ниво на разбирање на
политиката и идентификување на ромските
политички партии, како дел од коалиција кои
имаат малo влијание врз државните “високи”
политики, со тоа гласачите очекуваат мали
резултати кои ќе ги заситат потребите на
“најактивните во лепењето предизборни
плакати“. Традиционалните ромски лидери
треба да бидат спремни да ги исполнат
барањата на новите генерации на млади
Роми кои се спремни да ги унапредат своите
политички вештини и во иднина политички
да се ангажираат со цел да се генерира нов
капацитет кој ќе биде компетентен да се
натпреварува за довербата на граѓаните
практикувајќи ги демократските вредности.
Но сепак рудиментарниот макијавелизам
останува и понатаму присутна одобина на
ромскиот политички блок објаснуваќи ги
амбициозните политичари како лидери кои
најпрво си ја осигуруваат својата позиција
па потоа почнуваат да ги елиминираат сите
конкуренти за лидерската
позиција.

а к т у е л н о

демократија во покровителство на
фондацијата Фридрих Еберт ги промовира
социјал демократските вредности и
политички ги образува идните капацитети
на партиите кои се лево ориентирани,
додека пак политичката академија за демохристијанската и конзервативна идеологија
во покровителство на фондацијата Конрад
Аденауер и институтот Павел Шатев
исто така ги промовира конзервативните
и демо-христијанските вредности и
политички ги образува идните капацитети
на десничарските партии во Република
Македонија.
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Opportunity for young Roma as
leaders of Roma political parties in
the RM
The article was taken from the website:
romalitico.wordpress.com

We must do all that we can, to give our children
the best education and social upbringing – for
while they are the youth of today, they shall be
the leaders of tomorrow.
- John F. Kennedy
President of USA
1917 – 1963
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While searching for an adequate definition
about politics, we can find various definitions
from different historic periods. Up to the 19th
century, the philosophers defined it as a skill
for governance, which was related to warfare,
conquest and superiority of nations. The modern defining of politics started in the 20th century and it was directed toward institutional governance and maintenance of law and order in the state. The different types of political regimes and ideologies influenced the understanding and definition of politics and political processes. Throughout the history of social development, a division of ideals and the
way of political persuasion appears. The organized groups of like-minded political processes and the way of governance and understanding of society are institutionalized through political parties.
According to Schreyer и Schwarzmeier political parties develop depending on the structure
of the membership in the electoral districts, social structure, organizational structure, goals
of the party, ideologies, access to the political
system and access to the governance. This division in the democratic system of governance,
as a most effective way of ruling, improves parties’ profiles so that they would compete for
the citizens’ trust. Political parties use different
methods in order to gain voters’ trust and to
represent their interests.
Since the independence of the country, nonRoma political parties participate in decision
making and in the influencing of the progress
of Macedonia. In the country, the Macedonian
parties create power in coalition with the Albanian parties or move into opposition. From
the foregoing classification of parties, Macedonian and Albanian parties vary in their ideologies, structures, access to the political system

and the social structure, which makes the political scene of better quality and more competent. There are ideological parties in both
blocks which have the greatest and continuous impact and most of the electorate belongs
to such parties.
In the process of democratization, the Roma in
the country got a right to participate in the political advancement of the state since the independence of the Republic of Macedonia. As a
community, the Roma were represented by a
political party which over the years fragmented into new political entities, but there are also
new Roma political parties emerging with new
leaders in the state. In defining of the political
parties, Roma political parties are defined as
ethnic-based parties with the main purpose to
promote the ideals and values of the community with traditional leadership which aims to
be in a coalition with the majority parties. The
utilization of the capacity of young people is a
long-term and a sustainable plan for Roma parties to be competitive and persistent entities in
the political scene of the state, generating new
leaders and a permanent structure.
The participation of youth in the political
parties in Macedonia
Throughout the history of civilization, the
youth has always represented hope for the survival and future of society as a key factor for
improving its stability and existence. The future of society is considered to be the most dependent on future generations who assume the
role of the elderly. But some philosophers do
not share the same opinion and critically comment on future generations in the society, arguing that if young people are not prepared
to take the role of the elderly and show more
knowledge and skills for the new challenges, then a major threat occurs to the continuation of the already commenced or what the society requires of them. In a democratic society,
the young people are expected to take the values and traditional democratic practices in order to participate with the older generations in
the maintenance of the democratic processes.
Young people in the democracy are a pillar for

regeneration of the civic and social values.
In “The Republic” , Plato argues that the success of the state also depends on the education
of the young people who should aim to implement the adequate regime in the state, which
does not have to be a democratic one. In his
“Politics” , Aristotle points to the importance of
human behavior in politics and the politics as
part of human behavior, highlighting good examples of the human behaviors and policies.
Democracy, as a regime, encourages the participation of the people by including young people to participate in or influence decision making.
Political parties often involve young people in youth activities or youth organizations
where they practice political skills and enhance the vision of the political party. Youth organizations play a major role in the creativity and inventiveness of the parties in their decisions on youth policies and the impact of future policies on youth. Political parties also include the youth in academies for political skills
where they practice the values of the ideologies or the profile of the political party. The
academies strengthen the democratic capabilities and capacities for using the management
tools in democracy. The academies aim to generate new leaders who will be prepared for future political engagement. The majority parties in the Republic of Macedonia successfully
implement their political academies (schools)
and promote their ideology with new capacities in their parties. The Political Academy of
Social Democracy the auspices of the Friedrich
Ebert Foundation promotes social democratic values and politically educate future capacities of the parties that are left-wing, while the
political academy for demo-Christian and conservative ideology the auspices of the Konrad
Adenauer Foundation and the Pavel Shatev Institute also promotes conservative and demoChristian values and politically educates future
capacities of the right-wing parties in the Republic of Macedonia.

Participation of young Roma in Roma political parties in the Republic of Macedonia

tiveness the Roma parties is determined by the
leader, the coalition partner from the majority
parties determines the leader of the Roma parties, the coalition interests and priorities are
determined by the leader of the majority party. Then the young Roma in the youth organizations are needed as a mechanism for campaigns and a generator of votes for the Roma
political parties with the hope for an employment. The traditional leadership of the Roma
political parties in the state created a monopoly of voters who vote because they have to
and not because they want to. Since the independence of the country, the Roma parties
“successfully” coalition with the majority parties and were present in decision-making in
the shade. Throughout the years new capacities and new parties developed that offered the
same thing.
The young leaders did not have the opportunity to follow good behavior examples in politics
and to understand the cause of the politics for
Roma as a human behavior. The Roma political parties forget the academies as a potential
generator of new leaders in the parties, where
young Roma would have the opportunity to
practice democratic values, to debate the political program of the party, to influence the decisions from a higher ranking and to present this
in a transparent manner. Then the Roma parties would invest in the sustainability and the
success of their parties, the workload would be
shared and the young Roma would significantly contribute in the development of the political culture.
Conclusion
Politics is a necessary element in the society for maintaining the social harmony in the
country, while the young represent the hope

for continuation, maintenance or modification of the already ongoing processes in the society. The maintenance
of social harmony in the
state is created by the political parties, especially
those represented in parliament. Political parties
also aim to represent the
interests and demands of
the voters who opted for
the given political option.
Political parties in the direction of a long term political plan, in order to
maintain the continuity of
their influence and power,
invest in the capacities of
young people who would
be willing to continue
the political processes in
the same parties. While
the majority political parties in the Republic of
Macedonia nurture a mechanism of creating
and maintaining of a new capacity in their political structures through: political academies,
youth organizations, scholarships for successful students with tendencies for a political engagement, the Roma parties are lost in the political space and often direct their challenges
towards the ideological axis and the program
activities which should be presented to the
electorate in a transparent and visible way. Not
defining the values and interests of the Roma
political parties in the Republic of Macedonia
is the biggest burden in all of these past years
from which they cannot get rid of. The political culture of the majority allows conscious understatement and ignorance of the democratic
fouls on the overall democracy in the state because the Roma political bloc is a part of that
milieu. The political culture of the Roma allows
a level of understanding the policy and identification of the Roma political parties as part of
a coalition who have a small impact on state’s
“high” politics, and therefore the voters expect
little results that would saturate the needs of
the “most active in sticking the election posters
“. Traditional Roma leaders need to be ready
to meet the demands of the new generations
of young Roma who are ready to advance their
political skills and to get politically engaged in
the future in order to generate a new capacity
that will be competent to compete for the citizens’ confidence by practicing democratic values. However the rudimentary machiavellianism still remains a present feature of the Roma
political bloc, explaining the ambitious politicians as leaders who firstly secure their position and then begin to eliminate all competitors for the leadership position.

n e w s

Throughout the years, after the independence of
Macedonia, the Roma in the
country were represented by multiple parties. The
Roma political parties are
represented as ethnically based parties that should
aim to have the needs of
the electorate i.e. the community. The multiparty system in the country has encouraged Roma leaders to
exercise their democratic skills in the political arena and the people to elect
who will represent their demands. Ethnically based parties have more freedom in
defining their goals and priorities because the electorate creates the direction of
the party and the leaders
are spokesmen of their priorities. The fragmentation and the creation of
new Roma political parties, besides the division of the electorate, also caused a division of
interests and priorities. Besides their congresses that take place once a year (and some not at
all), the youth organizations that are activated
before the election and their rallies, the Roma
political parties do not show other activities in
order to win the interest of the citizens. Traditional leaders know the recipe of success in
elections and find a way to secure the desired
function. After the elections, the function and
workload makes leaders inaccessible for the
interests and the needs of the voters. The lack
of proper analysis and research on the work of
the Roma political parties and their youth organizations, programs, structures, ideologies
and statutes reduces the interest in voters, especially in young voters who are not involved
in decision making processes or in influencing
parties’ decisions.
Young Roma are limited in their political activities and actions due to the party’s indifference
to restore and maintain the political capacity. The Roma political parties control the ambitions of young Roma who should take over the
role of leaders in the Republic of Macedonia.
The principles of the Ohrid Framework Agreement inadvertently “authorized” Roma political
parties to govern the capacities and to be the
largest “employer” of the perspective young
Roma. Thereby, Roma political parties employ
young Roma who must obey the decisions of
the leader of the party that employed them.
Due to the fear of the 29.9% unemployment in
the country , young Roma accept the offer of
the parties to be employed as civil employees
and in return they participate in election campaigns of the parties. The creativity and inven-
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Како се врши утврдување
на татковство и мајчинство
Текстот е преземен од веб страната www.pravdiko.mk

При утврдување на татковството
Законот за семејство тргнува од
концепцијата дека за татко на детето
ќе се смета брачниот другар на
мајката, доколку детето е родено за
време на траењето на бракот или пак
во рок од 300 дена по престанокот
на бракот. Ако се случи детето да
не е родено во брак познато како
вонбрачно татковство тогаш за татко
на детето родено надвор од брак
се смета лицето кое детето ќе го
признае за свое. Татковство може да
се признае пред матичар, Центарот за
социјална работа и суд.
Органот пред кого е дадено ова
признание должен е, без одлагање,
записникот за признавање на
татковството, да го достави до
матичарот надлежен за упис на
детето во матичната книга на
родените. Исто така признавање
на татковството може да биде
направено и со тестамент.
Други начини на изјавување за
признавање на татковството може
да се даде и преку полномошно
така што полномошното мора да
биде заверено и да содржи изрично
овластување на полномошникот
да даде изјава за признавање на
татковство на одредено дете кое го
родила одредена мајка.
Законот изрично појаснува кое
лице може да изврши признавање
на дете родено надвор од брак, а
тоа е секое полнолетно деловно
способно лице, како и малолетно

лице ако е постаро од 16 години,
како и лице со ограничена деловна
способност, доколку е способно да
ја сфати содржината и значењето
на изјавата за признавање на
татковство. Признавањето
на татковството произведува
правно дејство и се запишува во
матичната книга на родените само
ако со тоа се согласи мајката на
детето, која за тоа матичарот ја
известува. Изјавата за согласност
за признавање на татковство
мајката ја дава во рок од 30 дена по
приемот на известувањето. Кога
мајката не е жива или е исчезната
или со ограничена или одземена
деловна способност, изјавата ја дава
старателот на детето со одобрение на
Центарот за социјална работа.
Ако се случи детето врз кое се
извршува признавање на татковство
потребна е и негова согласност
за признавање на татковството.
Изјавата за согласност се дава во рок
од 30 дена од денот на приемот на
известувањето. Доколку детето е
помало од 16 години, и е
под старателство, бидејќи
мајката е умрена или е со
непознато живеалиште
или престојувалиште или
му е одземена деловната
способност, изјава за
согласност за признавање
на татковството дава
старателот на детето со
одобрение на Центарот за

социјална работа.
Значи за да се оствари целата
постапка за признавање на
татковство потребна и е релевантна
волјата на таткото, детето и мајката.
Ако мајката на детето и детето
кое е постаро од 16 години или
старателот на детето кога е потребна
неговата согласност, не се согласат со
признавањето на татковството или
не се изјаснат за тоа во рок од 30 дена
по приемот на известувањето, лицето
кое го признало детето за свое може
да поднесе тужба заради утврдување
дека е тој татко на детето.
Изјавата за признавање на
татковство, како и изјавата на
мајката и детето за согласност со
признаеното татковство, не може
да се отповикуваат единствено
ако таа е предизвикана со принуда
или е дадена поради измама или во
заблуда.
При утврдување на мајчинство
законот упатува на примена на
одредбите кои го регулираат
признавањето на татковството.

Taken from web site www.pravdiko.mk

When determining paternity the Family
Law starts from the conception that the
father of the child is the spouse of the
mother if the child is born during the
duration of the marriage or within 300
days after the termination of the marriage. If the child wasn’t born in a marriage (out of wedlock paternity) then
the father of a child born out of wedlock
shall be a person that will acknowledge
the child as his. The paternity can be
admitted before the registry office, the
Center for social work and Court.
The authority before which the recognition is given is obliged, without delay, to submit the record of the recognition of paternity to the registry office
responsible for the registration of the
child in the birth registry. The acknowledgment of paternity can also be done
with a will.
Other ways of affirming the paternity can be made through a proxy so that
the authorization must be certified and
contain explicit authorization of the
proxy to provide statement of paternity
recognition of a particular child born to
a particular mother.
The Law explicitly clarifies who can acknowledge a child born out of wedlock,
and that is any adult who is a capable fitfor-work person, as well as a minor if he
is more than 16 years old, and a person
with limited working capacity, if he is
able to grasp the content and the meaning of the statement of paternity recognition.
The recognition of paternity generates

legal effects and is registered in the Birth
Registry only if the child’s mother, who
is notified of this by the registry office,
agrees. The statement for consent of acknowledgment of paternity is provided
by the mother within 30 days after the
receipt of notice. When the mother is not
alive or is missing or limited or incapable of work, the statement is provided by
a guardian of the child with the approval
of the Centre for Social Work.
So in order to accomplish the whole procedure of acknowledgment of paternity, a relevant will is required from the
father, the mother and the child. If the
mother of the child and the child who is

more than 16 years old, or the guardian
of the child, don’t express their opinion
within 30 days after the receipt of notice, the person who acknowledged the
child can complain in order to establish
that he is the father of the child.
The statement for acknowledgement of
fatherhood, as well as the mother’s and
the child’s statement for compliance
with the acknowledged fatherhood, cannot be revoked, except in cases when it
was induced by duress or was given due
to fraud or delusion.
When acknowledging motherhood, the
law refers to the application which regulates the fatherhood.

f o u r

How the establishing of paternity
and maternity is performed
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Мојата цел е да ја
покажам вистината
НРЦ во 2006 година организираше изложба на фотографии „Ромите низ Европа“ на англискиот фотограф Најџел
Дикинсон. Оттогаш со голема почит го следиме неговото творештво
Важно е да се овозможи информација
преку емоција, забележување ситуации
во соодветен историски и современ
контекст, наместо да се третираат
настаните сами по себе. Или да се
потпираат на стари лаги коишто често
ги отргнуваат можностите за Ромите
кои треба да им бидат достапни
како и на секоја личност, вели Најџел
Дикинсон, документарен фотограф по
потекло од Британија, фоторепортер и
филмски режисер кој работи 30 години
во оваа област. Неговата работа е
фокусирана на околината, човековата
состојба, маргинализираните заедници,
оддржливиот развој, идентитетот
и културата. Дикинсон живее на
линија Париз – Лондон. Тој е исто
така застапуван од Поларис во Њу
Јорк. Работи на долгорочни проекти
низ Европа, Азија, Северна и Јужна
Америка. Неговата работа е објавувана
во магазинот National Geographic, Figaro,
Mare, Geo, Stern, Paris Match, D-Republicca,
La Vanguardia, The New York Times, Marie
Claire, Vogue, Spiegel, Focus, Time, Animan,
Terre Sauvage, Grand Reportage, VSD, Newsweek, New Scientist, The Guardian, Sunday
Times, The Independent.
ЕДНО: Што Ве мотивираше да
фотографирате Роми? Постои ли зад
тоа некоја приказна?
Дикинсон: Имам работено со
маргинализирани луѓе и измачени
заедници целиот мој работен живот.
Еден мај во раните 90-ти бев поканет
да го посетам ромскиот аџилак во
Saintes Maries de la Mer. Не знаев што
да очекувам. Но, јас бев толку топло
пречекан од ромските (Roma, Gitan и Manouche) семејства за време
на фестивалот, што пак отидов и
следната година. Во текот на неколку

години запознав разни семејства и
индивидуалци и бев поканет да ги
посетам и надвор од фестивалот, каде
што документирав свадби и секојдневен
живот кои беа објавени во весници
низ целиот свет. Денес сум кум на
неколку ромски деца поради мојата
долгогодишна врска со Ромите. Некои од
нив ми се најдобри пријатели.
„Смешно е што моето име Најџел е тешко
да се изговори за Французите, па Gitanите и Manouche-ите ме викаа Ангел или
Ангело, понекогаш Anglais (француски
збор за “aнглиски”), тогаш некој реши
да ме вика Нигло (ромски збор за еж) и
оттогаш тоа е мојот прекар тамуˮ.
После неколку години се заинтересирав
за Ромите во разни земји и во
доцните 90-ти повремено живеев
и ги документирав животите на
традиционалните англиски ромски
семејства кои патуваат со коњи и
каравани. Како фоторепортер бев и во
Босна и Косово за време на војната на
Балканот и го документирав ужасниот
егзодус на косовските Роми низ Црна
Гора, Македонија, Србија и Италија.
Дотогаш имав три различни документи
за Ромите кои требаше да се спојат. Прво
одлучив да ги фотографирам Ромите
низ Европа, но тогаш ги посетив двете
Америки каде што има милиони Роми,
па така ги фотографирав и таму. Исто
така, имав можност да ја посетам Турција
и Грузија, па дури и Раџастан, така што
обемот на мојот проект доби светски
рамки и стана покомплетен.
ЕДНО: Како реагираат луѓето
(не-Роми) кога ќе ги видат овие
фотографии?
И не-Ромите и Ромите се често
изненадени од тоа што ќе го видат и
ги доведуваат во прашање нивните

однапред утврдени мислења за тоа
кои се Ромите. Секако дека има слики
кои ги потврдуваат нивните мислења
за Ромите, но, има и многу коишто
се спротивни на тоа и ја покажуваат
другата страна на паричката, како што се
вели. Така што е невозможно да се каже
дека Ромите се едно кога ќе се покаже
спротивното. Исто и широкиот опсег на
работата, низ многу земји и ситуации,
покажува работи кои дури и некои Роми
не ги знаат, а тоа е дека Ромите живееле
во оваа или онаа земја, или биле многу
богати, дека се образовани, познати,
сиромашни или дека биле
предмет на прогонувања низ
историјата…
ЕДНО: Има ли порака што
сакате да ја испратите
со фотографирањето на
Ромите?
Мојата цел како
фоторепортер и
документарен фотограф
отсекогаш била да ја
покажам вистината (како
што јас ја гледам). Во оваа
работа јас покажувам
што значи да се биде
Ром, да се трпи расизам
и прогонување, не само
денес туку и во минатото,
во древните времиња и
во помодерната историја,
вклучувајќи ја преселбата
низ Персија од Индија кон
Константинопол, геноцидот
за време на Холокаустот
(porajmos), етничкото
чистење од Косово на
Балканот, проблемите со
европските граници, во и
надвор од Шенген зоната,

контекст, наместо да се третираат
настаните сами по себе, или да се
потпираат на стари лаги коишто често
им ги отргнуваат возможностите на
Ромите кои треба да им бидат достапни
како и на секоја личност.
Оваа длабока документација значеше
да се биде вклучен со и во ромските
заедници. Така што, крајниот продукт
не беше само мојата перспектива, но
и колективно претставување за тоа
што значи да си Ром. И не само да се
комуницира со не-Роми, туку и со
Роми. Имам прекрасна можност да
бидам сведок на ромскиот животот и
искуство во многу различни ситуации,
повеќето Роми го немаат ова, а да
не зборуваме за не-Ромите (Gadje). Но, не беше отсекогаш лесно да се

освои довербата на претпазливи луѓе,
понекогаш ми требаа недели, месеци,
па дури и години да се приближам
доволно за да го фотографирам она
што ми треба. Работам на книга,
изложба и интерактивна веб –
страница за да ја споделам оваа работа
со поширока публика и се надевам
дека информациите кои што ќе бидат
понудени ќе помогнат за разбирање
на Ромите и за нивната потреба за
самоопределба.

На овој линк можете да ги најдете
галериите со слики на Најџел од Роми,
сликани низ целиот свет – http://nigeldickinson.photoshelter.com/gallery-collection/Roma-Gypsies/C0000xoHIe1NBd9E
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континуираната дијаспора и депортација
дури и во Америка. Но, мојата цел исто
така, беше и да покажам позитивни
и разновидни примери на Ромите во
различни ситуации, некогаш многу
сериозни, а некогаш хумористични,
секогаш со сочувство и гордост, како на
религиски и традиционални фестивали.
Да покажам успешни, образовани Роми
или уметници, дипломати и политички
амбасадори или борба на обични луѓе,
каде Ромите се предмет и не секогаш
објект на историјата. Такви слики
и извештаи се спротивни на често
невистинитите и негативните слики
прикажани во најпознатите медиуми.
Важно е да се овозможи информација
преку емоција, забележување ситуации
во соодветен историски и современ
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My aim is to show the truth
In 2006 NRC organized Nigel Dickinson’s photo exhibition “Roma through Europe”. Since then, with great respect we are
following the art of this English photographer

The importance is to provide information through emotion, putting situations
into proper historical and contemporary
context, rather than treat events in isolation, or draw upon the age old lies which
often deny Roma the opportunities that
should be available to them like any other person, says Nigel Dickinson, a British
born documentary photographer, photojournalist and filmmaker working for 30
years in the field. His work focuses on the
environment, human condition, marginalized communities, sustainable development, identity and culture. Dickinson is
based between Paris and London. He is
also represented by Polaris in New York.
He works on long term projects across
Europe, Asia and the Americas. His work
was published in National Geographic
Magazine, Figaro, Mare, Geo, Stern, Paris Match, D-Republicca, La Vanguardia,
The New York Times. Marie Claire, Vogue,
Spiegel, Focus, Time, Animan, Terre Sauvage, Grand Reportage, VSD, Newsweek,
New Scientist, The Guardian, Sunday
Times, The Independent.

EDNO: How did you become motivated
to photograph Roma people? Is there
some story behind that?
Dickinson: I have worked with marginalized peoples and communities in struggle all my adult life. In the early 1990s one
month of May, I was invited to visit the
Saintes Maries de la Mer gypsy pilgrimage. I didn’t know what to expect. However I was given such a warm welcome
by the Roma, Gitan and Manouche families during the festival, that I went again
the following year. Over several years I got
to know different families and individuals and was invited to visit them outside

the festival, where I documented weddings and daily life which were published
in magazines across the world. Nowadays
I am godfather to some Roma children because of my long term relationships with
Roma people. Some whom are amongst
my greatest friends.
„A funny story is that my name Nigel is
difficult for French to pronounce so the
Gitan and Manouche called me Angel or
Angelo, sometimes Anglais (the French
world for English) then someone decided to call me Niglo (the Roma word for
hedgehog), and that has been my nickname down there, ever sinceˮ.
After a few years I began to become interested in Roma in different countries and
by the late nineties I was on and off living
with and documenting the lives of a traditional English Romany family traveling
with horse and wagon. As a photojournalist, I also went to Bosnia and Kosovo during the Balkan Wars and documenting the
harrowing exodus of the Roma Kosovar
refugees across Montenegro, Macedonia,
Serbia and by Mafia boat to Italy.
By then I had three disparate documents
about Roma which needed to be brought
together. Firstly I decided to photograph
Roma across Europe, but then I visited
the Americas where there are millions of
Roma, so I photographed them there. And
I had the chance to visit Turkey and Georgia and even Rajasthan so the scope of my
project has now become worldwide and
more complete.
EDNO: How people (non Roma) are reacting when they see these photos?
Both non-Roma and Roma people are often surprised by what they see and question their preconceived notions of who

Roma are. Whilst of course there are images which confirm their already established views about Roma people, there
are plenty of other images which counteract this and show the other side of the
coin, as it were. So it is impossible to say
that Roma are only this, when one shows
the complete opposite. Also the wide
breadth of the work, across many countries and situations, shows
things that even some
Roma didn’t know; that
Roma lived in one country or another, or were so
wealthy, educated, well
known, poor or had been
subjected historically to so
much persecution…
EDNO: Is there a message that you want to
send by photographing
Roma people?
My aim as a photojournalist and documentary photographer has always been
to show the truth (as I see
it). In this work, I show
what it means to be Roma,
enduring the racism and
persecution, not only present day but historically,
in both ancient times and
more modern history; including the move through
Persia from India towards
Constantinople, the genocide during the Holocaust ‘porajmos’, the ethnic cleansing from Kosovo
in the Balkans, the problems of European frontiers

ting situations into proper historical and
contemporary context, rather than treat
events in isolation, or draw upon the age
old lies which often deny Roma the opportunities that should be available to
them like any other person.
This in depth documentation has meant
being involved with and within Roma
communities. So the end product has not
been just my perspective alone, but often a collective representation of what it
means to be Roma. And not just to communicate to non-Roma but to Roma as
well. I have a marvellous opportunity to
witness Roma life and experience in so
many different situations; most Roma do
not have this, let alone Gadje. But it has
not always been easy to win the trust of

a wary people; sometimes it has needed
weeks, months or even years to get close
enough to photograph what I need. I am
working towards a book, exhibition and
interactive website to communicate this
work to a wide audience, and I hope the
information it provides helps in some way
towards the understanding of the Roma
people and their need for self-determination
On this link, you can find the galleries of
Nigel Dickinson photos of Roma Gypsies,
taken throughout the world – http://nigeldickinson.photoshelter.com/gallery-collection/Roma-Gypsies/C0000xoHIe1NBd9E
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inside and outside Schengen territory,
and continual diaspora and deportation
even as far as the Americas. However my
aim has also been to show positive and diverse examples of Roma in many different situations, sometimes very seriously
and sometimes with humour, always with
compassion and dignity, such as in religious and traditional festivals, or showing successful, educated Roma or creative
artists, and diplomats and political ambassadors or grassroots struggle, where
Roma are also the subject and not always
the object of history. Such images and reports counteract the often untruthful and
very negative images shown by the mainstream media. The importance is to provide information through emotion, put-
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ЕУ го објави првиот „правен
инструмент” за интеграција на Ромите
ЕУ ги повикува земјите – членки да преземат акција за интеграција на Ромите според
последниот договор во Брисел

Од Paul Ciocoiu за Southeast European
Times во Букурешт – 21/02/2014
Образованието на Ромите е една од
четирите главни области на којашто
владите мора да се фокусираат, согласно
со договорот на ЕУ за интеграција на
Ромите. Ромските заедници очекуваат
конкретни чекори од членките на ЕУ
за подобрување на нивната социјална
и економска интеграција, засновано на
договорот постигнат во декември 2013
година, кој е поздравен како првиот
„правен инструмент”.
„Договорот е силен сигнал дека
земјите – членки сакаат да се справат
со тешката задача на интеграцијата
на Ромите,” рече Вивиан Рединг,
потпретседател на Европската Комисија
(ЕК) и ЕУ комесар за правда, права
и граѓанство, на веб страницата на
европското извршно тело. „Министрите
направија едногласна заложба за
подобрување на состојбата на ромските
заеднициˮ.
Засновано на претходни репорти на
ЕК, договорот повикува на конкретни
мерки за ефективна ромска интеграција
и еманципација, со фокус на пристап до
образование, вработување, здравствени
услуги и домување.
Според договорот, од земјите – членки
се бара да ги заштитат ромските
заедници, да преземат посебни мерки
против дискриминација на ромски жени
и деца и намалување на сиромаштијата.
За да се постигнат овие цели, ЕУ
препорачува 28 земји – членки да не

се потпираат исклучиво на европски
фондови, туку и да користат државни и
приватни фондови.
„Сега е време земјите – членки да
распределат значителни ЕУ фондови
за периодот 2014 – 2020, заедно со
национални пари, за да им помогнат на
ромските заедници да го реализираат
својот целосен потенцијал и да покажат
политичка волја на сите нивоа за да
се осигураат дека парите се добро
потрошени“, рече Ласло Андор, комесар
за вработување, социјални работи и
вклученост.

Marian Daragiu, лидерот на Граѓанската
Демократска Ромска Алијанса, кажа
дека за да бидат ефективни, политиките
за ромската вклученост треба да бидат
повеќе од говори.
„Одлуката на Советот и препораките
на Комисијата треба да станат
европски директиви и така да станат
задолжителниˮ, изјави тој за SETimes.
„Во спротивно, ќе се соочиме со истиот
недостаток на политичка волја и

професионализам во справувањето со
проблемот на ромска интеграцијаˮ.
Marian Mandache, извршен директор на
Romani Criss, водечка НВО во Романија,
рече дека: „Договорот е добар чекор,
но ние се прашуваме дали е доволно
артикулиран за да произведе ефектиˮ.
„Нема јасни и задолжителни
индикатори за да се измерат
резултатите… слабата точка на овој
договор е дека тој не обврзува судскиˮ,
Mandache рече за SETimes.
Намерата на ЕУ никогаш не била да
усвојува судски обврзувачки одлуки,
рече Nele Meyer, експерт за Ромите во
Amnesty International во Брисел.
„Овој договор е претежно заложба
за да се охрабрат земјите – членки
да делуваат поцврсто во областа на
ромската интеграцијаˮ, кажа Meyer за
SETimes. „Сега треба да видиме како
земјите ќе ги преточат овие препораки
во делаˮ.
„Законски принудни мерки, како што
се прекршочни постапки, може да биде
добар начин да се убедат земјите да
донесат реформи за интеграција на
Ромитеˮ, рече таа.
“Во суштина, дискриминација постои
затоа што земјите – членки не се
прогресивни во борбата против неа,
освен со јавни изјави,” рече Meyer.

Текстот е преземен од:
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/ features/setimes/features/2014/02/21/feature-02

“Now is the time for member states to
allocate substantial EU funding in the
2014-20 period, together with national
money, to help Roma communities to realize their full potential, and to demonstrate the political will at all levels to ensure the money is well spent,” said Laszlo Andor, commissioner for employment,
social affairs and inclusion.

Marian Daragiu, the leader of the Civic
Democratic Roma Alliance, said in order
to be effective, the Roma inclusion policies have to go beyond speeches.
“The council’s decision and the commission’s recommendations should be
turned into a European directive because
thus they become mandatory,” he told
SETimes. “Otherwise, we will face the
same lack of political will and professionalism in dealing with the Roma integration issue.”

Marian Mandache, executive director of
Romani Criss, a leading NGO in Romania,
said the “agreement is a good step but
we are wondering whether it is articulate
enough to produce effects.”
“It has no clear and mandatory indicators
to gauge the results. …the weak point of
this agreement is that it is not judicially
binding,” Mandache told SETimes.
It has never been the intention of the
EU to pass legally binding decisions,
said Nele Meyer, Roma expert at Amnesty International based in Brussels.
“This agreement is mostly a commitment to encourage member states to
act more firmly in the area of Roma
integration,” Meyer told SETimes.
“Now we have to see how the countries will translate these recommendations into actions.”
Legally coercive measures such as infringement procedures could be a
good way to persuade countries to
pass Roma integration reforms, she said.
“On the ground discrimination persists
because member states have not been
very progressive in fighting it, other than
public statements,” Meyer said.
Taken from: http://www.setimes.com/
cocoon/setimes/xhtml/en_GB/ features/
setimes/features/2014/02/21/feature-02
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By Paul Ciocoiu for Southeast European
Times in Bucharest — 21/02/2014
Roma communities are expecting concrete steps from EU member states to improve their social and economic integration, based on an agreement reached in
December that is being hailed as the first
EU-level “legal instrument” for Roma inclusion.
“The agreement is a strong signal that
member states are willing to tackle the challenging task of Roma integration head-on,” Viviane Reding, vice
president of the European Commission (EC) and EU commissioner for
justice, rights and citizenship, said in
a communiqué posted on the European executive arm’s website. “Ministers have made a unanimous commitment to improve the situation for
Roma communities on the ground.”
Based on previous EC reports, the
agreement calls for specific measures
for effective Roma integration and empowerment, focused on access to education, jobs, health services and housing.
According to the agreement, the member
states are required to protect Roma communities, taking special actions against
the discrimination of Roma women and
children and reduce poverty. To achieve
these goals, the EU recommends that the
28 member states not solely rely on European funds, but also use state and private funding.

v i e w

The EU is urging member states to take action for Roma integration following the latest
agreement reached in Brussels

a

EU launches the first ‘legal instrument’
for Roma integration
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