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Изложба по повод 8-ми Април
РОМСКАТА НОСИЈА НИЗ ДЕЦЕНИИ
Еxhibition on April 8th
ROMA COSTUMES THROUGHOUT THE DECADES
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Платена реклама
Paid advertisement
Ромската носија низ децениите
Roma costumes throughout the decades
Документарец за еден необичен бенд од Шутка
A documentary about an unusual music group from Shutka
Ромите – активни учесници во одлучувањето на локално ниво
Roma – active participants in decision-making on a local level
Нација или Етничка заедница – предизвик на ромскиот идентитет
A nation or an ethnical community – challenge of the Roma identity
Почна проектот “Пристап до правда во Македонија”
The project “Access to justice in Macedonia” started its implementation
Првиот ромски ресторан во Словенија
First Roma restaurant opens in Slovenia
Зошто политиките за Ромите не успеваат?
Why don’t the policies for Roma work?
Смрзнат кадар
Frozen shot

Отприлика еден месец (почнувајќи) од 8
Април, Светскиот ден на Ромите, заклучно
со почетокот на мај, Директоратот
на Европската комисија има платено
спонзорство на најпосетуваната социјална
мрежа Фејсбук токму по повод овој Светски
ден. Сите Вие кои што имате профил на оваа
социјална мрежа, сигурно сте забележале
платена реклама со назив EU Enlargement
(ЕУ проширување), илустрирано со слатко
малечко Ромче, со виткана коса.
Рекламата има и пасус кој е посветен
на Ромите, објаснувајќи дека тие се
најголемата малцинска група во Европа, со
повеќе од пет милиони граѓани. Понатаму,
може да се прочита дека Ромите сè уште
страдаат од недостиг на соодветни
услови за живот, социјална исклученост
и дискриминација. Така е. Фактите во
праксата се совпаѓаат со изнесените
информации во оваа платена реклама
на Директоратот за проширување на
Европската комисија.
Одиме понатаму. Во пасусот на рекламата
којшто треба да привлече внимание за
да читате понатаму и да се информирате
повеќе за ситуацијата со Ромите, се вели

дека иако е направен некаков напредок
во последните неколку години, сепак,
потребни се огромни напори за нешто
значително да се постигне. Добро... општа
констатација која што ја знаат дури и
врапчињата на гранките зашто постојано
се повторува. А, никако да се „фатиме”
за конкретните решенија за актуелните
проблеми на Ромите. Нејсе. И ова дотука се
прифаќа како аргумент, кој остана да биде
познат со години (уште малку Декадата за
вклучување на Ромите ќе заврши, а сите ние
вергламе едно те исто – мал напредок, треба
повеќе).
Е, сега, доаѓаме до делот каде што оваа
платена реклама вели вака: „Земјите
кои што сакаат да ѝ се придружат на ЕУ
треба да покажат посилна политичка
волја на национално и на локално ниво
за да се подобри социјалната вклученост
на Ромите и поефективно да се борат
против дискриминацијата”. Кога сме веќе
кај делот за дискриминацијата, земјите
што претендираат да бидат дел од ЕУ
семејството (посебно оние од Западен
Балкан) со години наназад гледаат со
колкав висок степен на дискриминација

Paid advertisement
Roughly one month ago, starting from April 8 –
International Roma Day, until the beginning of
May, the Directorate of the European Commission paid for a sponsorship on the most visited
social network Facebook on the occasion of this
international day. All of you with profiles on
this social network must have noticed the paid
ad, titled “EU Enlargement”, illustrated with a
cute little Roma boy with curly hair.
The ad has a paragraph dedicated to the Roma,
explaining that they are the largest minority
group in Europe, with more than five million
citizens. Furthermore, you can read that the
Roma continue to suffer from lack of adequate
living conditions, social exclusion and discrimination. This is correct. The actual facts coincide with the information in this paid ad from
the Directorate for enlargement of the European Commission.
Let’s move forward. The paragraph in the ad,
which should draw your attention to continue

reading and get informed about the situation
of the Roma, says that although there has been
some progress in the past few years, enormous
efforts are necessary in order to achieve something significant. OK… a general conclusion
which even the birds know because it is being
repeated so often. And we can’t seem to grasp
the specific solutions for the current problems
of the Roma. So be it. Let’s accept what we have
mentioned so far as an argument which remains to be famous with years to come (the Decade for Roma Inclusion will soon be over, and
we keep repeating the same thing – little progress, we need to do more).
And now we have arrived to the part where
this paid ad says: “The countries who wish to
join the EU should demonstrate stronger political will on a national and local level in order to improve the social inclusion of the Roma
and effectively combat discrimination”. Since
we are talking about discrimination, the coun-

се однесуваат некои земји – членки на ЕУ
кон Ромите и покрај тоа што имаат појаки
правни механизми за недискриминација
и заштита на човековите права. Така што
во овој дел, малку е тешко да се прифати
совет за недискриминација од некој кој што
толерира висок праг на дискриминација во
својот европски двор.
Факт е дека во ЕУ се има стандард и
поголемо владеење на правото, повеќе
фондови, програми, проекти и можности
за развој на Ромите. Но, факт е и дека во
земјите – потписнички на Декадата пак,
има поголеми остварувања, поголема свест
за проблемите и потребите на Ромите,
свеста на граѓаните е поголема... И покрај
многуте реални проблеми со кои се соочува
оваа заедница. Да, и на национално и на
локално ниво. Но, барем во изминатите
девет години од Декадата лансирани се
еден куп извештаи, истражувања, анкети,
заклучоци кои што и тоа како може добро
да ѝ послужат на ЕУ. Затоа, ако веќе се плаќа
нешто на една од најголемите социјални
мрежи каде се претпоставува дека ќе се
привлече голем број читатели/посетители,
барем да се прикажат веродостојни факти.
Без условувања! Сепак, се одбележува
Светски ден на најголемата малцинска
група во Европа, ако не и во Светот.
tries who wish to be a part of the EU (especially
those from the Western Balkans) have seen the
high level of discrimination by some member
countries of the EU towards the Roma, besides
having stronger legal mechanisms for non-discrimination and protection of human rights. So,
in this part, it is a bit hard to accept an advice
against discrimination from someone who tolerates a high level of discrimination in its European backyard.
It is a fact that the EU has a standard and a
higher rule of law, more funds, programs, projects and possibilities for the development of
the Roma. But, it is also a fact that the countries-signatories of the Decade have bigger accomplishments, a bigger awareness for the
needs and the problems of the Roma, their citizens are more aware… despite the many problems faced by this community on a national and
local level. But, at least in the past nine years of
the Decade, there was a launching of many reports, researches, polls and conclusions which
could be of great service to the EU. Therefore,
if there’s a paid ad in one of the biggest social
networks with the presumption that it will attract many readers/visitors, at least show credible facts. Without conditionings! Still, it marks
the international day of the largest minority in
Europe, and maybe in the world.
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Ромската носија
низ децениите
По повод Меѓународниот ден на Ромите
Изложбата „Ромската носија низ
децениите“ во организација на
Националниот ромски центар и НУ
Музеј Куманово беше отворена во
Уметничката галерија во Куманово
по повод Меѓународниот ден на
Ромите, 8 април. Изложбата беше
организирана под покровителство
на градоначалникот и Советот на
општина Куманово.

За значењето на овој ден, зборуваше
Ашмет Елезовски кој истакна
дека Ромите имаат своја култура
и традиција која се пренесува низ
вековите.
- Ќе ми биде драго, доколку сите
оние кои не се Роми, ја запознаат
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Градоначалникот Зоран
Дамјановски истакна дека
во Декадата на Ромите има
одреден успех во неколку
клучни точки опфатени
со Декадата, но напомена
дека е потребно уште да
се работи на целосната
имплементација.
- Ромските носии се дел
од културното наследство
на оваа заедница, рече
Дамјановски.

Кустосот од етнолошкото
одделение од
кумановскиот музеј,
Милица ПешевскаНиколовска, објасни
дека низ децениите
женската носија претрпела
трансформации.

- Изложбата опфаќа
секојдневна носија
која домаќинките ја
носеле секојдневно,
карактеристични се
блузите, футата и димиите,
како и марамата која е
врзна на посебен начин. По
овој период, се прекинува
обичајот, а го задржуваат
само повозрасните жени
кои го практикуваат тој
специфичен начин на
врзување на свечености
како што се свадби и
сунети. Измени постојат
и во материјалот и
должината на димиите,
а измени претрпуваат и
украсите како што коланот
и украсите за нозе, истакна
Пешевска-Николовска.

n e w s

подобро културата на
Ромите, со што ќе ја
запознаат вистинската
вредност на Ромите, рече
Елезовски.

news

Roma costumes
throughout the decades
International Roma Day

The exhibition “Roma costumes
throughout the decades” was organised
by the National Roma Centrum and Kumanovo Museum in the Art Gallery in
Kumanovo on the occasion of International Roma Day – April 8th. The exhibition was organised under the auspices
of the mayor and the council of the municipality of Kumanovo.
Asmet Elezovski gave a speech on the
importance of this day and said that the
Roma had their culture and tradition
which is being passed on through the
centuries.
- I would be happy if all non-Roma get
to know the Roma culture better, which
would mean that they would get to
know the true value of the Roma, said
Elezovski.

The mayor Zoran Damjanovski stressed
that there’s certain success in several
key points in the Decade of Roma, but
noted that the full implementation requires more work.

- The Roma costumes are part of the
cultural heritage of this community, said
Damjanovski.
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The curator of the ethnological department of the Museum Kumanovo, Milica Peshevska Nikolovska, explained that
the female costume underwent some
transformations over the decades.

n e w s

- The exhibition includes an everyday
costume which the housewives wore
daily. The blouse, futa and dimii are
characteristic, as well as the scarf that
is tied in a special way. After this period, the custom was broken, and it was
retained only by the older women who
practice this specific binding on celebrations such as weddings and circumcision. There are changes in the material and the length of the dimii, and the
decorations such as the belt and the leg
ornaments were also modified, said Peshevska Nikolovska.

интервју

Документарец за еден
Документарец
за еден
необичен бенд
од Шутка
необичен
бенд
од Шутка
International Roma Day Шутка Рома Рап. Домашни, а светски. Ролетари, продавачи,
градежници, кројачи преку ден… хип – хоп музичари преку ноќ
„Me Sijum Underground (Јас сум
андерграунд)”. Ова е насловот на
првиот документарен филм во
продукција на веб порталот Балкон
3 (http://balkon3.com/mk/). Филмот
е посветен на еден необичен хип –
хоп бенд од скопската населба Шуто
Оризари. Бенд за кој малкумина
слушнале во Македонија, а се
познати и ценети надвор од
границите на земјава. Настапувале
на едни од најпознатите светски
музички фестивали во Унгарија,
Данска… Ролетари, продавачи,
градежници, кројачи преку ден…
хип – хоп музичари преку ноќ.
Документарецот беше промовиран
на трети април, во просториите на
Кинотека на Македонија во Скопје.
За нив, за нивната музика, за поводот
за документарецот, разговаравме
со новинарите, автори на овој
документарен филм – Александар
Манасиев и Мирко Трајановски.
Продуцент на филмот е новинарот
Дарко Чекеровски. (http://balkon3.
com/?p=9410).
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ЕДНО: Зошто документарец за
Шутка Рома Рап? Што сакавте да
покажете?
Александар Манасиев: Идејата за
документарен филм произлезе
од еден краток видео прилог
кој беше објавен кон крајот на
2012 година на повеќејазичниот
интернет портал Балкон 3. Тогаш го
презентиравме бендот и неговата
музика, а потоа заедно со Мирко

Трајановски и продуцентот Дарко
Чекеровски одлучивме да отидеме
и чекор понапред, да направиме
филм за овие исклучителни
музичари. Откривме дека Шутка
Рома Рап и Балкон 3 имаат многу
сличности. Пред сè, во идејата,
односно во рушењето на бариерите
и поместувањето на границите.
Шутка Рома Рап тоа го прави преку
музиката. Ги руши границите помеѓу
традиционалното и модерното,
помеѓу етното и хип-хопот, но и го
руши јазот помеѓу генерациите,
спојувајќи искусни музичари
со млади хип-хоп артисти. Тоа е
уникатен проект, исто како што
е уникатен и проектот Балкон 3.
Ние се обидуваме да ги срушиме
границите кои политиката ги
создава на Балканот. Се обидуваме
на културно ниво, преку нашите
текстови и видео прилози, да ги
доближиме Македонија, Грција,
Турција, Албанија и останатите земји
на Балканот. Истовремено, сакавме
да исправиме и една своевидна
неправда, а тоа е бендот да стане
познат и во земјата во која е „роден”
бидејќи контрадикторно е тие да
се познати надвор, а во Македонија
безмалку никој и да не чул за нив.

ЕДНО: Да, групата е позната надвор
од границите на Македонија
(Франција, Унгарија, Србија,
Словенија…)? Како е дома, тешко
ли е да се пробие на македонската
музичка сцена?

Мирко Трајановски: За жал, како и
многу други македонски артисти,
Шутка Рома Рап се попознати во
странство отколку во сопствената
земја. За време на разговорите со
членовите на бендот, со кои морам
да кажам дека развивме пријателски
однос, забележав дека тие се
зачудени, но и малку револтирани
од ваквата ситуација. Веројатно,
тоа е некој македонски синдром,
но според мене, тоа и не е толку
трагично. Сепак Шутка Рома Рап се
едни од ретките музичари од земјава,
кои имаат настапено на светски
реномираните фестивали Зигет
во Унгарија и Роскилде во Данска.
Нивната музика е одлична и пред
сè оригинална, така што, мислам
дека е најважно таа да стигне до
вистинската публика. До оние луѓе
кои што навистина ќе уживаат во
нивните песни. Исто така, се надевам
дека токму нашиот документарен
филм ќе им помогне во промоцијата
пред македонската публика, но и ќе
им ги отвори вратите на фестивали
во странство, на кои сè уште немаат
настапено.
ЕДНО: Документарецот сте го
подготвувале една година. Велите
со низа перипетии и заплети…
зошто?
Мирко: Ова е наш прв документарен
филм. И како автори, но и како
продукција на веб – порталот
Балкон 3. Генерално гледано, во оваа
авантура влеговме подготвени, но

Музика „родена” во подруми,
изведена на светски фестивали

ЕДНО: Што е она што е специфично
за Шутка Рома Рап?
Александар: На прво место е
музиката. Таа е неверојатен спој

на етно со хип-хоп, џез и други
елементи што ја прави навистина
уникатна. Додека го правевме
филмот, не можевме да престанеме
да ја слушаме, навистина е заразна.
Не треба да се заборави дека
музиката е „родена” во подрумите
на Шутка, а се изведува на светски
фестивали. Но, она што нам посебно
не заинтригира беше фактот дека
безмалку сите членови на Шутка
Рома Рап се музичари само во
слободното
време.

Секојдневно имаат
друга работа преку
која се обидуваат да
заработат за да
преживеат, но и за да можат потоа
да се занимаваат со нивната пасија
– музиката. Некои од членовите
на бендот продаваат облека на
највеселиот пазар во земјава, пазарот
во Шутка каде што доаѓаат да
пазарат и сиромаси, но и поимотни.
Друг има свој кројачки салон каде
повеќе од 10 часа работи на машина
за шиење. Други се градежници,
мајстори за ролетни и прозорци,

работеле на печка во Железара,
снимале свадби и слично. Колкумина
музичари кои настапувале на
светски фестивал како Зигет можат
да кажат дека имаат ваков живот?

ЕДНО Ќе остане ли промоцијата
само во Македонија или планирате
балканска турнеја?
Александар: Пред да го промовираме
филмот во Кинотека на Македонија
имавме проекција само за
членовите на бендот во
едно кафуле во Шутка.
Навистина беше
неверојатно да се
гледа нивната
реакција кога
по една година
од снимањето
за прв пат
го гледаат
филмот.
Промоцијата
во Кинотека помина
неверојатно
добро, филмот
беше одлично
прифатен и доби
аплаузи исто
како што добија
и членовите
на Шутка Рома
Рап. За негово
прикажување
заинтересирани се
повеќе домашни
и странски фестивали и
се надеваме дека ова е
само почеток на патот
на првиот документарен
филм во продукција на
Балкон3. Не само што
планираме балканска турнеја, туку и
прикажување на филмот во држави
надвор од балканските граници.
Документарецот не се обраќа само
на ромската популација или на
љубителите на музиката, туку е
навистина една приказна за секого,
многу поинаква од сите приказни
кои што досега се направени за
Шутка или за некој што доаѓа од оваа
населба.

и н т е р в ј у

како и кај секој посериозен проект,
во текот на реализацијата се јавуваат
низа препреки, се отвораат еден
куп дилеми. Дел од прашањата
се решаваат во ôд, но за некои се
потребни посериозни дискусии.
Знаете, кога работите на еден ваков
проект, што ви е особено драг, сакате
да го извлечете најдоброто од него.
Снимањето на материјалите траеше
неколку месеци. И Шутка Рома
Рап како бенд, но и
Шутка како населба
се навистина
инспиративни
и во текот на
снимањето
често
добивавме
нови идеи.
Едноставно,
приказната
се развиваше
сама од себе.
Морам да
кажам дека
уживавме
во текот на
снимањето, во
дружбата со
членовите на
Шутка Рома
Рап и за мене
лично, тоа беше
најинтересниот
дел од работата.
Потоа следуваше
монтажата, која е исто така еден
макотрпен и креативен процес,
на кој посветивме многу време. Сè
на сè, по сите перипетии и заплети,
задоволни сме од финалниот
производ. Но, за мене е најважно што
целата екипа уживаше и одлично
се забавуваше при изработката на
филмот.
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A documentary about an unusual
music group from Shutka
Shutka Roma Rap. Domestic, but global. Shutter makers, sellers, builders, tailors during the day…
hip-hop musicians during the night

“Me Sijum Underground (I’m undergro–
und)”. This is the title of the first documentary in production of the web portal Balkon 3 (http://balkon3.com/mk/).
The film is dedicated to an unusual hiphop band from Skopje’s settlement Shuto Orizari. A band which isn’t very famo–
us in Macedonia, but well known and appreciated outside of the country. They’ve
performed on some of the most famous
world music festivals in Hungary, Denmark… Shutter makers, sellers, builders,
tailors during the day… hip-hop musicians during the night. The documentary was screened on April 3rd in the Cine-

matheque of Macedonia in Skopje.
We spoke with the authors of the documentary, the journalists Aleksandar Manasiev and Mirko Trajanovski, about the band, their music, and the
reason for making the film. The producer of the documentary is the journalist Darko Chekerovski (http://balkon3.
com/?p=9410).
ONE: Why a documentary for Shutka Roma Rap? What did you want to
present?
Aleksandar Manasiev: The idea for the
documentary came from a short vid-

eo published at the end of 2012 on the
multilingual web portal Balkon 3. Back
then we presented the band and its music, and then, together with Mirko Trajanovski and the producer Darko Chekerovski, we decided to go a step further
and make a documentary about these
exceptional musicians. We discovered that Shutka Roma Rap and Balkon
3 have many similarities. First of all in
the idea, or in breaking the barriers and
shifting the boundaries. Shutka Roma
Rap does this through their music. They
break the boundaries between the traditional and the modern, between ethno music and hip-hop, but they’re also
breaking the generation gap by mixing experienced musicians with young
hip-hop artists. That is a unique project, just like the project Balkon 3. We
try to break the Balkan barriers created by politics. We try to do it on a cultural level, through our articles and
videos, to approximate Macedonia,
Greece, Turkey, Albania and the rest of
the Balkan countries. At the same time,
we wanted to fix a kind of injustice,
which is to make the band famous in
the country where it was “born”, since
it is contradictory for them to be famous outside the country and almost
unheard of in it.
ONE: Yes, the band is famous outside of Macedonia (France, Hungary,
Serbia, Slovenia…). What’s it like at
home, is it difficult to succeed in the
Macedonian music scene?

ONE: You’ve been preparing the documentary for a year with, as you say,
many vicissitudes… why?
Mirko: This is our first documentary as
authors, but also as a production of the
web portal Balkon 3. Overall, we began
this adventure prepared, but like with
every serious project there were many
obstacles and dilemmas. Some of the issues were resolved along the way, but
some required serious discussions. You
know, when you work on a project like
this, which you are especially fond of,
you want to make the most of it. The recording of the material lasted several months. Shutka Roma Rap as a band

and Shutka as a settlement are very inspirational and we often came up with
new ideas during the filming. Simply
put, the story developed on its own. I
must say that we enjoyed filming in the
company of the band’s members, and
for me personally that was the best part
of the work. Afterwards we started editing the material, which is also a laborious and creative process which requires
a lot of time. All
in all, af-

ter all of
the vicissitudes, we
are satisfied with the final
product. But the most important thing
for me is that the whole team enjoyed
and had fun during the development of
the film.
Music “born” in basements, performed on global festivals

ONE: What is specific about Shutka
Roma Rap?
Aleksandar: First of all the music. It is
an incredible blend of ethno with hiphop, jazz and other elements, which
makes it unique. We couldn’t stop listening to it while making the movie, it’s really catchy. It shouldn’t be forgotten that the music is “born” in Shutka’s basements, and performed on global festivals. But, what particularly intrigued us was the fact that almost all
of the band’s members are musicians

only in their free time. During the day
they have jobs to earn a living, but also
to be able to engage in their passion –
the music. Some of the members sell
clothes on the merriest market in the
country, the one in Shutka, where poor
and rich people come to shop. Another one has his own tailoring shop where
he works for more than 10 hours a
day on the sewing machine. Others are
builders, shutter and windows
makers; they worked
on a furnace at the
steel plant, recorded weddings, etc.
How many musicians who
have performed on
festivals such
as Sziget can
say that they
had this kind
of lives?

ONE: Will you
only screen the
documentary in
Macedonia or do you plan
to make a tour in the Balkan countries?
Aleksandar: Before screening the film
in the Cinematheque of Macedonia, we
had a screening only for the band in a
café bar in Shutka. It was really incredible to see their reaction seeing the film
for the first time after a year of filming. The screening in the Cinematheque
went incredibly well, the film was excellently accepted and it received applauses, just like the members of Shutka
Roma Rap. Several domestic and foreign
festivals are interested for its screening,
and we hope that this is only the beginning of the road for the first documentary in production of Balkon 3. Not only
are we planning a Balkan tour, but we
also plan screenings outside of the Balkan. The documentary does not only refer to the Roma population or to the
music lovers, but it is a story for everyone, a lot different than all stories made
about Shutka or about someone coming
from this settlement.

i n t e r v i e w

Mirko Trajanovski: Unfortunately, like
many other Macedonian artists, Shutka Roma Rap are more famous abroad
than in their own country. During our
conversations with the band’s members, with whom we developed a friendly relationship, I noticed that they are
amazed and a bit revolted from this situation. This is probably some Macedonian syndrome, but it isn’t so tragic. Nevertheless, Shutka Roma Rap are
one of the few musicians from the country who have had performances on the
world renowned
festivals Sziget
in Hungary and Roskilde in Denmark.
Their music is
excellent and
above all original, so I believe
that the most important thing for
them is to reach
the right audience
– the people who
will really enjoy
their songs. I also
hope that our documentary will help
for their promotion
before the Macedonian audience and will
open
the doors of international festivals on
which they still haven’t performed.
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Ромите – активни учесници во
одлучувањето на локално ниво
Развој на групата, издигнување и градење капацитети
за користење на моќта во донесувањето на одлуки на
демократски начин, како и на оспособување на групата за
лидерство, управување со конфликти и комуникација. Ова
се целите на обуките од програмата РОМЕД 2

Асоцијацијата за демократски развој
на Ромите – „Сонце” од Тетово,
како национална контакт точка на
европската програмата РОМЕД 2
учествува во нејзината реализација,
која се спроведува во шест општини
во Република Македонија и тоа во
Тетово, Гостивар, Прилеп, Битола,
Штип и во Виница. Програмата се
фокусира на ромската заедница и
нејзиното учество во демократското
управување преку медијација, а
работи на градење на капацитети за
политичка заложба на локално ниво.
Во периодот помеѓу 26 февруари
и први март 2014 година, во Хотел
“Scardus”, Попова Шапка беше
организирана втората национална
работилница во рамки на РОМЕД
2 програмата. На работилницата
присуствуваа претставници од
Советот на Европа Marcos Andrade и

Kalin Rus, претставник од Комисијата
за заштита од дискриминација
Душко Миноски, како и повеќе од
60 луѓе претставници на локалните
власти и учесници во локалните
акциски групи од шесте општини,
опфатени со проектот. Тренери на
оваа работилница беа Рамиза Сакип,
Абдулваит Хусеини и Елвис Мемети.
Невладината организација
Асоцијација за демократски развој на
Ромите – „Сонце” од Тетово во текот
на март 2014 година организираше
обуки за претставниците
од заедницата, како и
обуки за претставници од
локалните самоуправи.
Формирани се шест
локални акциски групи од
Тетово, Гостивар, Прилеп,
Битола, Штип и Виница.
На обуките што се

одржуваа со локалната акциска
група, се работеше на развој на
групата, издигнување и градење
капацитети за користење на
моќта во донесувањето на одлуки
на демократски начин, како и
на оспособување на групата
за лидерство, управување со
конфликти и комуникација.
Обуките со претставниците на
локалните самоуправи беа насочени
кон партиципативно демократско
инклузивно добро управување,
ефективна интеркултурна
медијација, интеркултурна
компетенција и управување со
различности. Во секоја општина
се анализираше реалната состојба
на ромската заедница, нејзините
потреби, како и можни решенија.
Првата фаза на РОМЕД 2 програмата
со одржување обуки е веќе завршена.
Следна фаза е дизајнирање на
локални акциски планови во текот
на мај – јуни годинава. А, тие ќе
почнат да се остваруваат веќе од
2015 година.
Програмата е предвидено да се
реализира во период од 2013 до 2015
година. По завршување, програмата
има за цел локалните акциски
групи да се институционализираат,
односно да станат дел од
системот. Веќе обучени ќе можат
самоиницијативно да дизајнираат
и во пракса да имплементираат
локални акциски планови.

Development of the group, rising and capacity building for the use of power in decision-making in a
democratic way, and qualification of the group for leadership, conflict management and communication. These are the objectives of the trainings from the program ROMED 2
The association for democratic development of the Roma – “Sonce” from Tetovo, as a national contact of the European program ROMED 2, is participating in the realisation of the program in
six Macedonian municipalities: Tetovo,
Gostivar, Prilep, Bitola, Shtip and Vinica. The program is focused on the Roma
community and its participation in
democratic governance through mediation, while working on capacity building
for a political effort on a local level.
Between February 26th and March
01st, the second national workshop of
the ROMED 2 program took place in the
hotel “Scardus” in Popova Shapka. The
workshop was attended by the representatives from the Council of Europe,
Marcos Andrade and Kalin Rus, the representative from the Commission for
protection against discrimination Dushko Minoski, as well as by over 60 representatives from the local govern-

ments and participants in the local action groups from the six municipalities
included in the project. The trainers on
the workshop were Ramiza Sakip, Abdulvait Huseini and Elvis Memeti.
During March, the non-governmental association for democratic development of the Roma – “Sonce” from Tetovo organised trainings for the representatives of the communities and for
the representatives of the local governments. Six local action groups were
formed in Tetovo, Gostivar, Prilep, Bitola, Shtip and Vinica.
On the trainings with the local action
group, the main topics were development of the group, rising and capacity building for the use of power in decision-making in a democratic way, and
qualification of the group for leadership, conflict management and communication.

The trainings with the representatives
of the local governments were directed
towards a participating, democratic, inclusive, and good governance, effective
intercultural mediation, intercultural
competence and governance with diversities. The real condition of the Roma
community, its needs and possible solutions were analysed in every municipality.
The first phase of the ROMED 2 program has finished. The second phase
will be the designing of local action
plans during May – June this year. Their
implementation will start in 2015.
It is planned for the program to be implemented from 2013 until 2015. After its finalisation, the program aims to
institutionalise the local action groups
and make them a part of the system. Already trained, they will be able to design and implement local action plans
on their own initiative.
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Roma – active participants in
decision-making on a local level
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Нација или Етничка
заедница – предизвик
на ромскиот идентитет
Текстот е преземен од romalitico.wordpress.com
“Ако незнаеме за нашиот вистински
идентитет како моќни креатори,
тогаш сме подложни да бидеме
користени и манипулирани.”
Брајант МекГил – Автор и активист
Една од многуте антрополошко
политичките теми е изучувањето
на историјата на нациите,
нивната посебност во културата и
идентитетот. Европските народи
низ историјата опстојувале
и надминувале предизвици
зачувувајќи го својот суверенитет
и територија. Функционирањето
на субјективниот политички
свет зависи од интересите на
државите и моќта за доминација
во меѓународната сцена.
Ромите како нација се
населуваат во европскиот
континент во XII век без
можност и тенденција за
територијално унифицирање,
со своја различна култура
и идентитет од европската.
Додека “белиот” континент
континуирано низ историјата
се развива, групите на
народи се унифицираат
во нации заштитувајќи се
низ своите национални
држави и културолошки

се унапредуваат за заедништво
и обединување, ромите како и
сите други народи коишто се
населиле како “другите” во веќе
конструираните национални
држави морале да се приспособат
на условите поставени од страна на
мнозинството.
Овoј текст има за цел да ги
анализира и деконструира
концептите на формирање на
нација, културен развиток и
идентитет со осврт на ромите
во процесот на создавање
на повеќедржавна нација со
унифицирана култура и идентитет.
Исто така ги претставува
и аргументира фактите и

литературата кои ја креираат
нормативноста на широко
прифатените разбирања за
горенаведените концепти.

Во првиот дел на овој текст се
анализираат темелните концепти на
национална креација на државите
поткрепени со емпириски примери
на национални држави кои низ
историјата ја стандардизираат
својата територија врз основа на
теоријата базирана на етнос и демос
како источно европско и западно
европско креирање на државите. Во
продолжение на првиот дел исто
така се анализира миграцијата на
ромите, политичкото организирање
и “ромството”.
Во вториот дел
се анализираат
темелните
концепти на
културолошката
стандардизација
во предложена
рамка [културен
почеток (потекло);
културна
зрелост; културен
екстремизам]
со емпириски
примери од

На крајот од ова дело следи заклучок
во кој се сумирани главните
аргументи во рефлексија на ромите.
Заклучок

Овој текст ги аргументира научно
поставените индикатори за
анализирање на формирање на
нација со посебен акцент на ромите
како нација и нивните обиди за

формирањекако транснационална
нација. Важно е да се забележи дека
европските народи многу порано
и побрзо го развиваат процесот на
формирање на нација и национална
држава, нивното соединување и
единство се смета за зачувување на
“државниот” идентитет, додека пак
ромите се во поразлична ситуација
од мнозинството на народи во
државите каде што се населиле.
Ромите како нација се соочуваат
со предизвикот на политичко
организирање и лидерство се
до првиот
меѓународен
конгрес на
ромите во 1971.
Сепак, ромите
како ентитет
кој опстојува
во Европа
после геноцид
и секојдневно
лишење од
слобода се
бележи како
“движење”
со надеж за
поголема
видливост
наевропската
сцена за
ранливоста на
проблемите со
кои се соочуваат
ромите денес.
Исто така,
еден од
аргументите кои
се анализираат
во текстот е и
културата, со
емпириско-теоретски појаснувања
за процесот на културна
стандардизација и зачувување на
вредностите на “белиот” континент
и рефлексија на истиот процес кај
ромите. Ромите во периодот на
мигрирање се соочуваат политичкокултуролошки предизвик знаејќи
дека ќе бидат оневозможени да ја
манифестираат и зачуваат културата
во веќе екстремната доминација на

народите во Европа. Емпириските
факти во ова дело ја зајакнуваат
позицијата на аргументирање
за историските предизвици на
ромите како оневозможен народ
да ги практикува и зачува своите
културни вредности и одлики. Со
оглед кулминацијата низ вековното
развивање на европските култури,
ромската култура сепак останува
богата со свои специфики и посебна
во својот начин на опстојување иако
биле робови на “чистиот” континент.
Во овој текст се анализираат
алатките со кои се формира
и одржуваетикетирањето на
народите односно на ромите.
Деконструкцијата на термините
кои се широко прифатени како
“нормални” и “стандардни” во рамки
на ромскиот идентитет покажуваат
дека постои идентитет кои бил
зачуван со легитимитет, политички
коректен и одржлив додека пак
исто така постои и форма којa
билa историски злоупотребена
и креираназа да ги ограничи
можностите на “нечистите” луѓе во
Европа.
Циганизмот во последните 10
години претставува термин против
кој младите Роми се ставени во
состојба да бидат спремни да го
предизвикаат преку демократска
дебата и академски методи
секој фактор во општеството
и да докажат дека не постои
цигански идентитет и цигански
народ туку ромски идентитет
на ромската нација со културно
богато минато и силна верба во
иднината. Овој текст претставува
антрополошко политичко гледиште
коеможе да предизвика различно
толкување и со други објаснувања
за методолошкиот пристап кој
се користи за прикажување на
научните и емпириските факти и
гледишта.
Останатиот дел од текстот може да
го прочитате на romalitico.wordpress.
com
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европските култури со рефлексија
на ромската култура од миграцијата
до 1971. Третиот дел се базира
на алатки кои го евалуираат
идентитетот и креацијата на
идентитетот врз основа на
предрасуди, генерализација на
индивидуални искуства, медиумите
и едукативниот систем како
неизбежни и најмоќни генератори
на описи коишто се прифатени како
“стандардни”. Во продолжение на
третиот дел следи деконструкција
на идентитетите [Цигани и Роми].
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A nation or an ethnical
community – challenge
of the Roma identity
Taken from romalitico.wordpress.com
‘When we do not know our true identity
as powerful creators, we are susceptible
to being used and manipulated.”
– Bryant McGill, author and activist
One of the many anthropological political topics is the study of the history
of nations, their
uniqueness in
culture and identity. Throughout
history, the European nations
have endured
and exceeded
challenges preserving its sovereignty and territory. The functioning of the
subjective political world depends on the interests of the states and
the power to dominate the international
scene. The Roma as a nation inhabited
the European continent in the XII century without opportunity and tendency for territorial unification, with their
own different culture and identity from
the European. While the “white” continent continuously evolved through-

out history, groups of people unified in
nations protecting themselves through
their national states, and culturally improved themselves for unity and unification, the Roma, as all people who settled as the “other” in the already constructed national countries, had to adjust to the conditions set by
the majority.

This text aims
to analyse and
deconstruct
the concepts of
formation of a
nation, cultural development
and identity
with emphasis
on the Roma in
the process of
creating a multi-state nation with unified culture and identity. It also presents and argues the facts and the literature that create the standardization of
widely accepted understandings of the
abovementioned concepts.
The first part of this paper analyses the
basic concepts of a national creation of

the states supported by empirical examples of national states which, throughout history, standardize their territory on the basis of the theory based on
ethnos and demos as Eastern European and Western European creation of
countries. The first section continues
to analyse the migration of the Roma,
the political organization and “romstvoto”. The second part analyses the fundamental concepts of cultural standardization in the proposed framework [cultural beginning (origin); cultural maturity; cultural extremism] with empirical
examples from European cultures with
reflection on the culture of the Roma
from the migration in 1971. The third
part is based on tools that evaluate the
identity and the creation of identity
based on prejudices, generalizations of
individual experiences, the media and
the educational system as inevitable
and powerful generators of descriptions
that are accepted as “standard”. The
third part continues with the deconstruction of the identities [Gypsy and
Roma]. At the end of this paper is a conclusion that summarizes the main arguments in the reflection on the Roma.

a

Conclusion

Also, one of the arguments analysed in the
article is the culture,
with empirical-theoretical explanations of the process of
cultural standardisation and preservation of the “white” continent and reflexion on the same process with the Roma.
In the migration period, the Roma faced
politically-cultural challenge, knowing that they will be prevented to man-

guing the historical challenges of the
Roma, as a nation which is disabled to
practice and preserve its cultural values
and features. Taking into consideration
the culmination of the development of
European cultures throughout the centuries, the culture of the Roma remains

rich with its specifics and special in its
manner of survival, although they were
slaves of the “pure” continent.

This article analyses
the tools which form
and maintain the labelling of people, i.e.
the Roma. The deconstruction of the terms
which are widely accepted as “normal”
or “standard” regarding the Roma identity, shows that there is
an identity which was
preserved with legitimacy, politically correct and sustainable,
while there is also a
form which was historically abused and
created to restrict the
possibilities of the
“unclean” people in
Europe.

In the past 10 years,
the ziganism represented a term which
places young Roma
in a position to be
ready to challenge every factor in the society through a democratic debate and academic methods and to
prove that there is no
such thing as a gypsy identity and a gypsy nation, but a Roma
identity of the Roma
nation with a rich cultural background and
a strong faith in the
future. This article
represents an anthropological political viewpoint which can
cause various interpretations with other explanations about the methodological approach which is being used for
demonstration of the scientific and empirical facts and perspectives.

n e w s l e t t e r

This article argues the scientifically established indicators for analysing the
formation of a nation
with emphasis on the
Roma as a nation and
their attempts to form
a transnational nation.
It is important to note
that the European nations develop the process of formation of a
nation and a national
state a lot earlier and
faster, their union and
unity are considered
to preserve the “state”
identity, while Roma
are in a different situation than the majority of the people in
the states where they
settled. The Roma as
a nation were faced
with the challenge of
political organization
and leadership until
the first International Congress of Roma
in 1971. However, the
Roma as an entity that
exists in Europe after
a genocide and daily
depravation of liberty is seen as a “movement” with the hope
of greater visibility on
the European scene
regarding the vulnerability of the problems
faced by Roma today.

ifest and preserve the culture in the already extreme domination of the nations in Europe. The empirical facts in
this work enforce the position for ar-
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„Пристап до правда
во Македонија”
Фондацијата отворено општество –
Македонија (ФООМ), со финансиска под–
дршка од Европската Унија, започна
со реализација на проектот Пристап
до правда во Мaкедонија. Партнерски
организации на проектот се Македонско
здружение на млади правници – Скопје,
Национален ромски центар – Куманово,
Младински културен центар – Битола,
Едукативно-хуманитарна организација ЕХО
– Штип, ИЗБОР – Струмица и Здруже–нието
за граѓанско општество 8-МИ СЕПТЕМВРИ
– Скопје. Целта на проектот е да придонесе
кон подобрување на системот на заштита
на човековите права во земјата преку
зајакнување на системот на бесплатна
правна помош (БПП) и утврдување на
слабостите во неговата имплементација.
Проектот се реализира во периодот
февруари 2014 – август 2015 година, на
тој начин што ги поддржува наведените
партнерски организации да бидат
регистрирани за давање бесплатна
правна помош. Континуирано преку
проектот ќе се зајакнуваат нивните
капацитети во системот на БПП. При
тоа, една од главните активности на
проектот е насочена и кон зголемувањето
на свеста кај населението за постоењето
и придобивките од системот на БПП
и зголемено користење на истиот од
страна на граѓаните, што ќе овозможи
остварување на правдата за сите граѓани
подеднакво, без разлика на нивните
материјални можности. Исто така,
проектот ќе им обезбеди правна помош на
граѓаните на кои им е одбиено барањето
за бесплатна правна помош.
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Дополнително, набљудувањето на
системот на бесплатна правна помош „од
внатре“ преку работата на овластените
организации и следењето на примената на
Законот за бесплатна правна помош, како

Целта на проектот е да придонесе
кон подобрување на системот на
заштита на човековите права
во земјата преку зајакнување на
системот на бесплатна правна
помош (БПП) и утврдување
на слабостите во неговата
имплементација

и на судските постапки во кои се остварува
бесплатната правна помош, ќе овозможи
проектот да резултира и со конкретни
предлози за подобрување на неговата
ефикасност, квалитет и примена.
Во рамките на проектот оперира и
бесплатната СОС линија за бесплатна
правна помош 0800 44 222, на која
граѓаните може да се обратат секој
работен ден од 08.30 – 16.30 часот, како
и веб порталот www.pristapdopravda.mk,
кој содржи и упатства и информации за
вообичаените правни проблеми со кои се
соочуваат граѓаните и им нуди можност да
постават прашање или да добијат правна
информација on-line .
Проектот Пристап до правда во
Македонија е продолжение на напорите
на ФООМ и партнерските организации
кои во периодот 2011-2013 го реализираа
проектот Бесплатна правна помош, како
дел од Правната програма на ФООМ,
што резултираше со зголемување на
употребата на системот од страна на
граѓаните и изработка на соодветни
анализи кои содржат и препораки за
подобрување на Законот за бесплатна
правна помош (достапни на веб
страницата на ФОСМ www.fosm.mk).

За повеќе информации за проектот
Пристап до правда во Македонија:
Фондација отворено општество –
Македонија
бул.Јaне Сандански бр.111, Скопје
Контакт лице: Марија Петровска , проект
координатор
Тел: 02/2444-488; Е-пошта: marija.petrovska@fosm.mk; www.fosm.mk
За правото на бесплатна правна помош:
Македонско здружение на млади
правници – Скопје

Контакт лице: Гоце Коцевски, правник
ул. „Благој Давков“ бр.2/1/1, Скопје
Тел. 02/3220-870; Е-пошта: contact@myla.
org.mk; www.myla.org.mk
Национален Ромски центар – Куманово
Контакт лице: Оливер Митов, правник
ул. „Доне Божинов“ бр.11/5, Куманово
Тел: 031/427-558; Е-пошта: info@nationalromacentrum.org; www.nationalromacentrum.org

Младински културен центар – Битола
Контакт лице: Вера Гогу, правник
ул. „Цар Самоил“ бр.29, Битола
Тел: 047/233-020; Е-пошта: mkcbt@t-home.
mk; www.mkcbt.org.mk
Едукативно-хуманитарна организација
ЕХО – Штип
Контакт лице: Благица Киров, правник
ул. “Борис Кидрич” бр.4, Штип
Тел. 032/384-143; Е-пошта: ed_hum_eho@
yahoo.com; www.eho-org.mk
НВО ИЗБОР – Струмица
Контакт лице: Борис Гудев, правник
ул.”Херој Карпош” бр.16, Струмица
Тел. 070/390-549, 034/349-410; Е-пошта:
izborsr@gmail.com; www.izborsr.com
Здружение за граѓанско општество 8-ми
СЕПТЕМВРИ – Скопје
Работно време: 09:00-13:00 ч.
ул. „Раде Кончар“ бр.2, Скопје
Тел: 070/390-548

The aim of the project is to contribute toward the improvement of
the system for protection of human rights in the country through
enhancement of the system for free legal aid (FLA) and establishment
of the weaknesses of its implementation
The Foundation Open Society – Macedonia
(FOSM), with financial support from the European Union, began the implementation
of the project “Access to justice in Macedonia”. The partner organizations of the project are: Macedonian Young Lawyers Association – Skopje, National Roma Centrum
– Kumanovo, Youth Cultural Center – Bitola, Educational Humanitarian Organization
(EHO) – Stip, IZBOR – Strumica, and the Association for civic society “8mi Septemvri” –
Skopje. The aim of the project is to contribute toward the improvement of the system
for protection of human rights in the country through enhancement of the system for
free legal aid (FLA) and establishment of the
weaknesses of its implementation.
The project will be implemented from February 2014 until August 2015, by supporting the partner organizations in their registration for providing free legal aid. Through
the project, the organizations will strengthen their capacities in the FLA system. In addition, one of the main activities of the project is directed towards informing the population about the existence and benefits of
the FLA system and its increased utilization
by the citizens, which will enable equal justice realization for all citizens, regardless of
their income. Furthermore, the project will
provide legal aid to the citizens whose request for free legal aid was refused.

Additionally, the observation of the free legal aid system “from the inside” through the
work of the authorized organizations and
the monitoring of the Law for free legal aid ,
as well as the court procedures which exer-

cise free legal aid, will enable the project to
result with specific suggestions for the improvement of its efficiency, quality and application.

There is a free SOS line for free legal aid
(0800 44 222) within the project, which is
available every day from 08.30 until 16.30,
as well as the website www.pristapdopravda.mk, which contains guidelines and information about the usual legal problems
which the citizens face, and they offer the
opportunity to ask a question or receive legal information online .

The project “Access to justice in Macedonia”
is a continuation of FOSM’s and the partner
organizations’ efforts which during 2011
– 2013 implemented the project Free legal
aid, as a part of FOSM’s legal program, which
resulted with the increased usage of the system by the citizens and a development of
appropriate analysis which contain recommendations for the improvement of the Law
for free legal aid (available on FOSM’s webpage www.fosm.mk).
For further information about the project
“Access to justice in Macedonia”:
Foundation Open Society – Macedonia
Bul. Jane Sandanski, no. 111, Skopje
Contact person: Marija Petrovska, project
coordinator
Tel: 02/2444-488; E-mail: marija.petrovska@fosm.mk; www.fosm.mk
For the right of free legal aid:

Macedonian Young Lawyers Association –
Skopje
Contact person: Goce Kocevski, lawyer
St. “Blagoj Davkov”, no. 2/1/1, Skopje
Tel. 02/3220-870; E-mail: contact@myla.
org.mk; www.myla.org.mk

National Roma Centrum – Kumanovo
Contact person: Oliver Mitov, lawyer
St. “Done Bozinov”, no. 11/5, Kumanovo
Tel: 031/427-558; Е-mail: info@nationalromacentrum.org; www.nationalromacentrum.org

Youth Cultural Center – Bitola
Contact person: Vera Gogu, lawyer
St. “Car Samoil”, no. 29, Bitola
Tel: 047/233-020; Е-mail: mkcbt@t-home.
mk; www.mkcbt.org.mk

Educational Humanitarian Organization
(EHO) – Stip
Contact person: Blagica Kirov, lawyer
St. “Boris Kidrich”, no. 4, Stip
Tel. 032/384-143; Е-mail: ed_hum_eho@yahoo.com; www.eho-org.mk
NGO IZBOR – Strumica
Contact person: Boris Gudev, lawyer
St.”Heroj Karpos“, no. 16, Strumica

Tel. 070/390-549, 034/349-410; Е-mail: izborsr@gmail.com; www.izborsr.com
Association for civic society “8mi Septemvri” – Skopje
Working hours: 09:00 - 13:00 hrs.
St. “Rade Koncar”, no. 2, Skopje
Tel: 070/390-548
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The project “Access to justice
in Macedonia” started
its implementation
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Првиот ромски
ресторан во Словенија
Oригиналниот текст е објавен на ЕУ обсервер: http://euobserver.com/eu-elections/123908
Од Борут Мекина
Љубљана – Традиционалните балкански
јадења, како гулашот, сармата и бурекот
може да се најдат ширум Европа,
но не и традиционалниот ромски
гулаш, ромскиот бурек, познат како
пичинта, ромски сарми или шах мас,
традиционална ромска храна направена
од зелка и месо.
„Ромската храна е поинаква. Подобра
е. Нејзиниот специфичен вкус поради
бавниот процес на готвење и
специфичниот начин на подготовка,
различни видови тревки и се
разбира, подготовена со љубов, и тоа
сè по пристапна цена”, вели ромскиот
готвач Ајша Мехмети, објаснувајќи
што Европјаните пропуштиле досега,
на менито од меѓународната кујна.
Тоа сега ќе се смени зашто на
почетокот на април годинава, во
словенскиот град Марибор се отвори
првиот ромски ресторан.
Ако ресторанот – кој делумно е
финансиран со пари од Европската
Унија, се покаже како успешна
приказна, објаснува Фатмир Беќири,
претседател на локалната ромска
заедница, Романо Пралипе, ќе се
отворат и други вакви ресторани.
Беќири неодамна се сретна со
делегација од Загреб, Хрватска, а доби
покана и во Грац, Австрија, каде што
политичарите се заинтересирани за
проектот. Дури и амбасадорот на САД
во Словенија, Џосеф Мусомели, дојде
на свеченото отворање во лимузина
накитена со ромски знамиња.
„Веќе сме многу восхитени од реакцијата
на јавноста и се надевам дека Ромите ќе
се оправдаат себе си во оваа приказна”,
вели Беќири за ЕУ обсервер.
Ромскиот ресторан, кој што се нарекува
Romani Kafenava, е пилот проект во

Марибор. Ќе вработи 15 луѓе, претежно
локални Роми, кои што никогаш не
биле вработени. Тие биле школувани во
локалното средно училиште во проект
организиран од локална невладина
организација ЕПЕКА. Проект лидерот
Стефан Симончич, објаснува дека тоа
треба да помогне во создавањето на
социјално општествени бизниси кои
промовираат културно разбирање.
„Ова е и тест за Ромите. Ова е тест за да се
види, дали тие ќе може да водат успешен

бизнис модел со нивното специфично
разбирање за времето”, вели тој.
Отворањето на првиот ромски ресторан
веќе донесе радост меѓу ромската
заедница во Марибор и меѓу членовите
кои што ги посетија европските
институции во Брисел пред неколку
месеци. Таму тие се претставија себе си
пред оние кои што им го овозможија
првиот чекор кон отворање на
ресторанот.
Тој пат не беше лесен.
Како и во другите земји – членки на

ЕУ, национализмот во Словенија расте.
Последните анкети в очи мајските
избори за ЕУ парламентот покажаа
пораст на десно ориентираните
политички партии.
Словенската националистичка партија,
моментно отсутна од словенскиот
Парламент и позната по нејзините
расистички изјави против Ромите е
втората најпопуларна партија според
анкетите за ЕУ гласањето.
По најавите дека ќе се отвора
ромски ресторан, беа
организирани протести
против отворањето во
ноември минатата година,
кои протести кулминираа
со колективна оставка на
регионалниот совет.
Демонстраторите истакнаа
дека во регионот веќе и
така има многу ресторани.
Градоначалникот на
Марибор, Андреј Фистравец
излезе со поддршка
на Ромите, барајќи од
демонстраторите да го
сменат нивното мислење и
да се извинат.
Но, дента на отворањето
на ресторанот, соседите
викнале полиција жалејќи
се дека музиката на популарниот бенд
Шукари била многу гласна.
Како и да е, ресторанот работи добро.
Следната недела, освен храната и
пијалоците, како што е јаката ракија, на
менито ќе има музика и кафе. И тоа не
какво било старо кафе, туку кафе од кое
Ромите може да ја предвидат иднината.
„Оваа услуга ќе биде бесплатна за
нашите гости”, рече Беќири. Нивното
сопствено истражување на иднината,
додава Беќири, им дава причина за
оптимизам.

Taken from: http://euobserver.com/eu-elections/123908
By Borut Mekina
Ljubljana – Traditional Balkan dishes like
goulash, sarma or burek can be found all
over Europe, but not traditional Roma goulash; Roma burek, known as picinta; Roma
sarmave or sah mas, traditional Roma food
made of cabbage and meat.
“Roma food is different. It is better. Its distinctive taste comes from
slower cooking and a specific way of preparation, different kinds of herbs and, of
course, love, all at an affordable price,” says Roma cook
Ajsa Mehmeti, explaining
what Europeans have been
missing until now from
their international cuisine.
This is now set to change
as the first Roma restaurant was opened in the Slovenian city of Maribor earlier in April.
If the restaurant – which
has been partially funded with EU money – proves
successful, explains Fatmir
Beciri, the local president
of the Roma society, Romano Pralipe, more will be
opened.
Beciri recently met with
a delegation from Zagreb, the capital city
of Croatia, and he has been invited to Graz,
Austria, where politicians are also interested in the project.
Even the US ambassador to Slovenia, Joseph
Mussomeli, came to the opening ceremony
in a limousine embellished with Roma flags.
“We are really deeply moved by the public
and we hope that the Roma will prove themselves in this story,” Beciri told EUobserver.
The Roma restaurant, which is called Ro-

mani Kafenava, is a pilot project in Maribor.
It should employ up to 15 people, mostly local Roma who have never had a job.
They were educated at a local high school
in a project organised by the local non-profit institution, EPEKA. The project leader, Stefan Simoncic, explains that it aims to create socially responsibly businesses that promote cultural understanding.

“This is also a test for the Roma. It is also a
test if they can, with their particular understanding of time, run a successful business
model,” he said.
The opening of the first Roma restaurant
has already brought excitement to Maribor’s
Roma community, members of which paid a
visit to the EU institutions in Brussels some
months ago. There they presented themselves to those who also helped them during
their first steps in opening the restaurant.

Nevertheless, the path has not been easy.
Like in other member states, nationalism
in Slovenia is on the rise. The latest opinion
polls ahead of the May EU elections show
a sharp rise in the popularity of right-wing
parties.
The Slovenian nationalist party (SNS), currently absent from Slovenian Parliament
and known for its racist statements against
the Roma, is the second most
popular party in the polls for
the EU vote.
After the announcement that
the Roma restaurant was to
open, there were protests by
the local community in November last year, culminating in the
collective resignation of the district council.
The demonstrators argued
there were already too many
restaurants in the region. The
Mayor of Maribor, Andrej Fistravec, came out in support of
the Roma prompting many of
the protestors to change their
minds and apologise.
Yet on the restaurant’s opening
day the neighbours called the
police on the pretext that the
music played by popular band
Sukari was too loud.
Nevertheless, the restaurant is
going well.
Next weekend, besides food and drinks –
such as the powerful rakija – live music and
coffee will be on the menu. Not any old coffee though, but the kind from which the
Roma can predict the future. “This service
will be pro bono for our customers,” said
Beciri.
Their own research into the future, adds
Beciri, gives them reason for optimism.

i n t e r v i e w

First Roma restaurant
opens in Slovenia
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Зошто политиките за Ромите
не успеваат?
Текстот е преземен од www.novatv.mk

На само неколку дена пред
Меѓународниот ден на Ромите на
8 април, Европската комисија го
организираше Третиот самит на
Ромите во Брисел со цел да се оибде
да ги префрли и дуплира обврските
на европските политики за Ромите
до локалните и регионалните
власти.

Самитот церемонијaлно го отворија
претседателот на Европската
комисија Хозе Мануел Баросо,
романскиот претседател Трајан
Басеску, Зони Веиз кој го преживеа
холокаустот и комесарите Вивијан
Рединг и Ласло Андор. И покрај
тоа што различни невладини
организации на Ромите од различни
земји присуствуваа на Самитот,
меѓународното политичкото
раководство на Ромите одлучи да го
бојкотира настанот.
Така, Европскиот форум на Ромите
испрати отворено писмо до
највисоко ниво во ЕУ протестирајќи
поради невклучувањето на
гласот на Ромите. Во писмото
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се вели: “Жално е што по толку
години уверувања дека ромските
политики треба да се спроведат
со Ромите а не за Ромите. Овде
имаме агенда на триесетината
говорници на која ретко се појавува
Ром. Многубројните напори на
Европската комисија до сега
завршија со минимален резултат
или воопшто без резултат… За да
се додаде навреда на повредата,
Европската комисија мислеше
дека е добро да се поканат како
говорници на отворањето на
Самитот човек како г-дин Трајан
Басеску, претседател на Романија,
кој неодамна беше осуден од страна
на официјалниот Национален совет
за борба против дискриминацијата
поради дискриминаторни зборови
за Ромите”.
Аргументите на Европскиот форум
на Ромите се сосема легитимни и
тој треба добро да се погледне и
да не натера да размислиме зошто
политиките за Ромите дoсега не
успеваат на начинот на кој би
сакале да успеат. Романската влада
го користи Самитот за
промена на својот имиџ
помеѓу земјите членки
на и испраќа порака дека
Ромите не доаѓаат само
од Романија туку дека
проблемот е европски и го
има во сите земји членки.
Помеѓу останатите
говорници на Самитот
беа и Џорџ Сорос, Мортен

Кјаерум, директор на Европската
агенција за човекови права а
поканет за зборува беше и Неџдет
Мустафа од македонската влада.
По се изгледа дека третиот
Самит на Ромите ќе помине
како секојдневен состанок,
каде што конкретните идеите и
плановите како и сите субјекти од
општеството, ќе недостасуваат за да
се постигне целосна мобилизација
за саканата долгоочекувана
вклученост и еднаквост на Ромите.
Мартин Демировски, независен
советник за ромските права во
Брисел

The summit was ceremonially opened
by the European Commission President Jose Manuel Barroso, the Romanian President Traian Basescu, Zoni
Weisz who survived the Holocaust and
the Commissioners Viviane Reding
and Laszlo Andor. Although various
Roma NGOs from different countries
attended the summit, the international
political leadership of the Roma decided to boycott the event.

Therefore, the European Roma Forum
sent an open letter to the highest level
in the EU to protest the non-inclusion
of the Roma voice. The letter states: “It
is sad that after so many years of assurances that the Roma policies should
be implemented with the Roma, and
not for the Roma. Here we have the
agenda of thirty speakers who are
rarely Roma. Numerous efforts by the
European Commission ended with a
minimum or no result… To add insult to injury, the European Commission thought that it was a good idea to
invite a man like Mr. Traian Basescu,
President of Romania, as a speaker at
the opening of the Summit, a man who
was recently convicted by the official
National Council for fight against discrimination because he used discriminatory terms regarding the Roma.”

The arguments
of the European Roma Forum
are perfectly legitimate and he
needs to take
a good look at
himself and to
make us consider why Roma
policies have
until now failed
in the ways we
want them to
succeed. The
Romanian government uses
the Summit to
change its image among the
member states
and sends a
message that
Roma do not
come only from
Romania, but
that the problem is European and existing
in all member
states.
Other speakers
at the Summit
included George Soros, Morten Kjaerum, director of the European Agency
for Human Rights, and Nezhdet Mustafa from the Macedonian government
who was also invited as a speaker.
It seems that the Third Roma Summit
will remain as a casual meeting where

o u t s i d e

Just a few days before April 8, International Roma Day, the European Commission organized the Third Roma
Summit in Brussels in order to try to
switch and double the obligations of
the European Policies for Roma to local and regional authorities.

v i e w

Taken from www.novatv.mk
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Why don’t the policies for
Roma work?

specific ideas and plans as well as all
society subjects will be missed in order to achieve complete mobilization
for the desired and long-awaited inclusion and equality for Roma.

Martin Demirovski, independent advisory for Roma rights in Brussels
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