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Поминаа изборите, а новите парламентарци
си седнаа на своите места. За брзо време ќе
се формира и Владата. Со други зборови,
навидум, сѐ тече нормално. Да, така е. Но
реално гледано, кога ќе се согледа ситуацијата
од поблиску, може да се заклучи дека сите
ние сме пасивни, или едноставно, сакаме да
премолчиме. Подолго време размислував дали
да ја ослободам душата или и јас да молчам
како другите, но натежна загриженоста за тоа
каде се движи Македонија. А, со тоа, она што
мене ме интересира и боли, интегративните
процесите на Ромите во земјава и како тие
течат. Посебно каква ќе биде ситуацијата после
последните избори и кревката политичка
ситуација.
Ќе набројам неколку работи кои сакале или не,
влијаат или ќе влијаат врз таквата ситуација
во Македонија:
- Секојдневното информирање од медиумите
за избраните пратеници од опозицијата и за
нивното отсуство од Парламентот;
- Информациите кои што така силно
одекнуваат во јавноста за тоа дека Македонија
на европски и светски листи покажува
позитивна економија, на листи каде се
покажува дека се намалува сиромаштијата во
земјава...

- Отсутност на дискусија или дебата ако
сакате, за отвореното и горливо прашање за
правото на слободно движење на Ромите, за
тие слободно да патуваат, да бараат работа или
едноставно, да одат на гости кај свои роднини
во странство.
- Природната катастрофа што ги погоди
балканските држави (Србија, Босна, Хрватска),
а деновиве се соочивме и со наши проблеми
во однос на (не)справувањето со временските
непогоди.
- .........

И... да не набројувам. Сметам дека ние,
обичните граѓани, премногу очекуваме и
сакаме да ни се случат убави работи. Тоа не
е лошо. Тоа е нормално за секој граѓанин од
развиените држави, но дали на Македонија
можат да ѝ се случат убави работи? А, на
пример, убави нешта се побрз прием во
Европската Унија, решение за името со Грција,
прием во НАТО, подобрување на економија и
нови работни места. Убави посакувања. Моите
согледувања се дека од политички и економски
аспект сме принудени да прифаќаме
секакви експерименти кои можат да остават
долгогодишни последици. Кога е политичка
принуда, решението го бараме во избори. За

I wish, expect, act!

The elections are over, and the new parliamentarians sat on their seats. The government will be
formed in no time. In other words, everything appears to be normal. Yes, it does. But, realistically,
upon a closer review of the situation, we can conclude that we are all passive, or simply put, we
want to stay quiet. For a longer period of time I
was wondering whether to free my soul or to stay
quiet like the others, but the concern about the direction in which Macedonia is going, won. And,
what interests and hurts me are the integrative
processes of the Roma in the country. Especially
the situation after the last elections and the fragile
political situation.
I will list several things which, like it or not, affect
or will affect the situation in Macedonia:

- The everyday informing by the media about the
elected MPs from the opposition and their absence
from the parliament;
- The information which resonates strongly in the
public about Macedonia being on European and
global lists because of its positive economy, lists that
show that the poverty in the country is reducing;

- The absence of discussion or debate, if you will,
about the open and bitter issue on the right to a
freedom of movement of the Roma, so that they
could travel freely, search for jobs, or simply visit
their relatives abroad;
- The natural disaster which hit the Balkan states
(Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Croatia) also
hit Macedonia and showed that we cannot handle it.

And... I will stop listing. I believe that we, common
people, always expect and wish for good things to
happen to us. That is not so bad. That is normal
for every citizen from the developed countries, but
can good things happen to Macedonia? Those good
things are, for example, a faster admission into the
European Union, a solution on the name, admission in NATO, improvement of the economy and
new jobs. Good wishes. My opinion is that, from a
political and economic point of view, we are forced
to accept all kinds of experiments which can leave
long-term consequences. If it is a political coercion, we look for а solution in elections. In order
to show that we are not a poor country, we reduce

да прикажеме дека не сме сиромашна земја, го
намалуваме бројот на корисници на социјална
помош и невработени. Ако имаме елементарна
непогода, се оправдуваме дека невремето не
затекнало. За сѐ имаме добри изговори, но
никако да проработат националното чувство и
одговорност.

Секојдневните ветувања, како во Македонија,
така и во земјите од регионот од европски и
светски држави и институции, за помош во
надминување на проблемите е процес кој
се повторува повеќе од 20 - 30 години. До
кога вака? Додека не се разбудиме од некој
цврст сон и не сфатиме дека секојдневните
институционални и граѓански ситуации треба
да се решаваат, а не да се оставаат во наследство
на нови гарнитури! Мала држава сме, богата
со мултикултурализам, со интелектуални
мозоци, кои за жал, сѐ повеќе си заминуваат.
Можеме, ако сакаме, да си помогнеме едни
на други, но прашањето е: како? Сигурно
само ако критикуваме и наоѓаме изговори за
проблемите, нема да имаме успешен старт. Но,
доколку сфатиме дека сѐ што се случува кај
соседот, кај нас треба да предизвика чувство да
се преземат превентивни мерки.
Секој проблем е решлив, само треба
посветеност и одговорност.

Ашмет Елезовски,
Извршен директор на Национален ромски
центар
the number of social welfare beneficiaries and unemployed. If we have a natural disaster, we say that
the bad weather caught us unprepared. We have
good excuses for everything, but the national feeling and responsibility can’t seem to start working.

The everyday promises for help in overcoming
the problems, in Macedonia and in the countries
from the region, from European and world countries and institutions, is a process which is repeating for more that 20 – 30 years. Until when? Until we wake up from being sound asleep and realise
that the everyday institutional and citizens’ situations should be solved and not passed over to the
new elected parties! We are a small country, rich
with multiculturalism and intellectual minds who,
unfortunately, leave more and more. We can, if we
want, help each other, but the question is: how?
Surely, if we only criticize and find excuses for the
problems, we won’t have a successful start. But, we
should realise that everything that happens with
our neighbours should provoke us to take preventive measures.
Every problem is solvable, it only takes dedication
and responsibility.
Asmet Elezovski,
Executive director at the National Roma Centrum
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Двајца Роми –
Европарламентарци
Ова е голем успех зашто само од 1979 досега имало вкупно тројца
европарламентарци Роми. Сораја Пост од Шведска и Дамијан Драгичи од
Романија се нови ромски претставници во оваа европска институција
Двајца Роми освоија места во
најново избраниот состав на
Европскиот Парламент. Сораја
Пост, ромски активист и борец за
човекови права од Шведска, како
носител на кандидатската листа на
Феминистичката иницијатива.
Пост ќе остане
на нејзината
позиција како
потпретседател на
Европскиот Ромски
и Патувачки Форум.
Другиот
европарламентарец
од ромска
националност е
Дамијан Драгичи од
Романија.
Успехот на Сораја
Пост е значителен
имајќи предвид
фактот какви сѐ
теми таа може
да презентира пред Европскиот
Парламент и со тоа да привлече
големо внимание. Според нејзините
изјави дадени во текот на
нејзината кампања, присуството на
феминистички претставник може
само да ги зголеми напорите да се
зајакнат одредени актуелни теми и
прашања, како што е прашањето за
еднаквост помеѓу мажите и жените
или борбата против расизмот,

ксенофобијата и дискриминацијата
на основа на возраст, етничка
припадност, сексуална ориентација
итн.
Зголемувањето на анти – ромските
тенденции во различни европски
држави исто така може да стане

многу дискутирана тема.
„Ако бидам избрана за
европарламентарка, првата работа
што ќе ја преземам ќе биде да ја
истуркам идејата да се воспостави
Европски комесар за еднакви права
и борба против расизмотˮ, рече Пост
за време на нејзината кампања.
Дамијан Драгичи е актуелен
сенатор во романскиот Парламент
и е советник за ромски прашања

на романскиот премиер. За
време на изборите за Европскиот
Парламент тој беше на листата на
Социјалдемократите.
Моментно, само 16 од вкупно 766
европратеници припаѓаат или на
некој начин се претставници на
етнички или религиски
малцинства, кои што не
одговараат на реалноста
на ЕУ, според која повеќе
од 10% од популацијата
им припаѓаат на некое
малцинство. Од 1979
година досега, само тројца
Роми успеале да добијат
столче во Европскиот
Парламент.
Првиот Европарламентарец
Ром, од 1986 до 1999 бил
Хуан де Диос Рамирез од
Шпанија. После него, во
2005 година била Ливија
Јарока и на изборите од
2006 година е Викторија Мохачи и
двете од Унгарија.
Како и да е, сѐ поголем е бројот
на Роми – кандидати на листи на
различни политички партии во
Европа.
Оригиналниот текст може да го
најдете на следниот линк:
http://www.romea.cz/en/news/eptwo-roma-meps-elected

This is a huge success because since 1979 until now there were total three Roma
MP’s. Soraya Post from Sweden and Damian Drăghici from Romania are the two
new Roma representatives in this European institution
Roma people will occupy a total of two
seats in the newly-elected European
Parliament (EP). Soraya Post, a Roma
activist and human rights fighter from
Sweden, led the candidate list of the
Feminist Initiative to victory yesterday.
Post will also continue in her position
as Vice-Chair of the European Roma
and Travellers Forum as well. The other MEP of Roma nationality is Damian
Drăghici of Romania.
The success of Soraya Post is significant given the topics that she might
be able to shore up at the EP and win
more attention for. According to her

campaign statements, the presence of a
feminist representative could enhance
the effort to enforce certain current issues, such as that of equality between
men and women or the fight against
racism, xenophobia and discrimination on the basis of age, ethnicity, sexual orientation, etc.
Rising anti-Romani tendencies in various European states should also become a more-discussed topic. “If I am
elected to the EP, the first thing I will
attempt will be to push for the establishment of a European Commissioner
on Equal Rights and the Fight against

Racism,” Post said during her campaign.
Damian Drăghici is currently a senator in the Romanian Parliament and an
adviser to the Romanian Prime Minister on Roma issues. He ran on the Social Democratic ticket during the EP
election.
Currently only 15 of the 766 MEPs
come from or somehow represent ethnic or religious minorities, which does
not correspond to the reality of an EU
in which more than 10 % of the population belongs to some minority. Up
to now only three Roma had ever won
seats since direct elections to the
EP began in 1979.
The first Roma MEP, from 1986 –
1999, was Juan de Dios Ramírez
of Spain, followed by the 2005
election of Lívia Járóka and the
2006 election of Viktória Mohácsi, both from Hungary.
Nevertheless, more and more
Roma candidates are turning up
on the candidate lists of various
parties throughout Europe.

The original article can be found
on the following link:
http://www.romea.cz/en/news/
ep-two-roma-meps-elected
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Ромски филм на Канскиот
фестивал
Филмот е драма и е приказна за млада ромска брачна двојка кои што посакуваат да живеат
многу обичен и смирен живот – а, тоа е нешто скоро невозможно за малцинската група на
која што и припаѓаат.
„Cesta Ven” или „Излез надвор” е
насловот на чешки филм кој беше
избран за проекција на Канскиот
филмски фестивал, кој се одржа во
мај, годинава. Филмот е драма и е
приказна за млада ромска брачна
двојка кои што посакуваат да живеат
многу обичен и смирен живот –
а, тоа е нешто скоро невозможно
за малцинската група на која што
и припаѓаат. Така, тие самите
почнуваат да водат нееднаква битка
против најчесто непријателски
расположеното мнозинство, притоа
сочувувајќи го своето достоинство и
љубов.
Авторот на филмот Петр Вацлав
совршено го доловува животот
во ромските населби во Чешка.
Тој знае како живеат луѓето таму,
што ги мачи и со какви проблеми
се соочуваат. Филмот се снимал
на вистински локации, надвор и
внатре во чешкиот град Острава
и околината, вклучително и
познатото чешко населено место
на улица Преднадражи. Главните
улоги ги играат Роми кои не се
професионални глумци.
Снимател на филмот е Штепан
Кучера, кој веќе соработувал со
Вацлав на филмовите Мариан и
Паралелни светови. Овој филм ја
прикажува манифестацијата на
културата на сиромаштија која што е

главна причина која што ги спречува
овие луѓе да имаат нормален живот
во земјата.
Користењето дроги, коцкањето,
ситниот криминал, проституцијата
и целосната запустеност се широко
распространети во ромските
заедници во Чешка. Дополнително,
луѓето се противат на бирократијата,
непријателскиот пристап од
државата кон нив, а таков е и
односот на локалните власти кои им
го отежнуваат животот секојдневно.
Дискриминаторскиот пристап за
домување, на пазарот на труд, како
и во училиштата во Чешка, за жал
е составен дел од нивниот живот.
Затоа, луѓето многу често немаат
средства, а често и сила
да побараат регуларно
вработување и регуларно
школување.
Филмот раскажува
приказна на жена која се
спротивставува токму
на оваа предодреденост
и одбива да ја прифати.
Таа се противи на
извршувањето криминал,
туркајќи ги членовите
на нејзиното семејство
да одат регуларно на
училиште и да имаат
регуларна работа, затоа
што не сака да биде

зависна и должна од никого и кон
никого. Притоа, таа силно се бори за
нејзе и за најблиските да истраат во
нејзината намера и позиција.
Кратко промотивно видео на овој
филм може да најдете на следниот
линк:
http://kultura.idnes.cz/video-filmu-cesta-ven-056-/filmvideo.
aspx?c=A140509_132417_filmvideo_
spm

Целосниот текст може да се преземе
овде:
http://www.romea.cz/en/news/czechdirector-s-the-way-out-brilliantly-captures-ghetto-life

The movie is the story of a young Roma couple who wish to live an ordinary life – something almost
impossible for the minority they belong to. Alone, they lead an unequal struggle against a mostly
hostile majority while preserving all of their their dignity and love.
„Cesta Ven” or „The way out” is the title of a Czech movie that was selected
on the Cannes film festival, which was
held in May this year. The movie is the
story of a young Roma couple who wish
to live an ordinary life – something almost impossible for the minority they
belong to. Alone, they lead an unequal
struggle against a mostly hostile majority while preserving all of their their dignity and love.
The author of the movie Petr Václav
perfectly captures the life in the Roma
settlements in the Czech Republic. Václav knows his subject – he knows how
people in the ghettos live, what bothers
them, and what their problems are.
Filming took place in the actual exteri-

or and interior settings of Ostrava and
its surrounding areas, including the famous ghetto on Přednádraží Street. The
main roles are played by Romani people
who are not professional actors.
The cinematographer was Štěpán
Kučera, who has already collaborated with Václav on the films “Marian”
and “Parallel Worlds” (Paralelní světy).
The film portrays the manifestations of
a culture of poverty that prevents the
impoverished from living normal lives
here.
In the ghettos, drug use, gambling, petty crime, prostitution and total desolation spread. In addition, people are
up against the bureaucratic, unfriendly approach taken toward them by

the state (through laws aimed against
those on welfare) and the local governments, who make their lives unpleasant
through daily, petty slights.
Discrimination in access to housing, on
the labor market, and in the schools is
unfortunately an ordinary component
of ghetto life. People often do not have
the means, the strength, or the will to
commute to regular employment or to
school.
“The Way Out” tells the story of a woman who resists this “predestination” and
refuses to succumb to it. She opposes
the perpetration of crime, pushes her
family to regularly attend school and
work, doesn’t want to be indebted to or
dependent on others, and fights hard so
that she and those closest to her
can hold on to that position.
On the following link you can find
a short promotional video of the
movie:
http://kultura.idnes.cz/video-filmu-cesta-ven-056-/filmvideo.
aspx?c=A140509_132417_filmvideo_spm

The full content of the text is on
this link:
http://www.romea.cz/en/news/
czech-director-s-the-way-out-brilliantly-captures-ghetto-life
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За подобро здравје на сите
НРЦ се приклучи кон заедничката изјава за медиумите
28 мај 2014, Брисел – „Здравјето на
жените има директно влијание врз
здравјето на идните генерации, нивните
семејства и заедници, и, конечно, врз
здравјето на заедниците.”
По повод Меѓународниот ден за акција
за Здравјето на жените, европско јавно
здравје, промоција на здравство и
превенција на болести, здравствените
професионалци и невладини
организации кои работат на женски
прашања го повикуваат новоизбраниот
Европски Парламент (ЕП), неговите
Комитети и политички партии да
застанат цврсто, да го промовираат
женското здравје, половата еднаквост и
социјалната правда за сите. Ние веруваме
дека прогресот во здравството за жени
и девојки и посветеноста кон половата
еднаквост ги формираат основните
услови за резултати во добро јавно
здравство во Европа и пошироко.
Напредокот во здравјето и правата
на жените, оди зад репродуктивно и
сексуално здравје (СРЗ). Затоа, тие
не треба да бидат приоритет само на
Комитетот на ЕП за родова еднаквост,
но и да се гледаат како една заедничка
политичка одговорност на други ЕП
комитети кои се подеднакво важни за
здравјето и благосостојбата на жените,
како што се комисиите за јавно здравје
и животна средина, вработување и
социјални работи, правда и економски
прашања, меѓу другото. Исто така,
новата Европска комисија со својот
нов претседател мора да гарантира
дека здравјето на жените и родовата
еднаквост ќе бидат на врвот на нивната
политичка агенда.
Во денешна Европа, жените се
диспропорционално повеќе погодени
од економската криза и мерките на
штедење често водат до сиромаштија.
Многу жени се жртви на родово
насилство и секојдневна дискриминација
во различни области кои влијаат на
нивното здравје. Во ЕУ, милиони жени

немаат пристап до СРЗ, вклучувајќи и
соодветна и прифатлива антенатална
заштита; превенцијата е широко
недостапна или премногу скапа. Оние со
ниски примања, како Ромите и другите
маргинализирани групи, го носат
товарот на лошото здравје и социјалните
последици од ова. Социо-економските,
образовни, културни и етнички разлики,
исто така влијаат врз моделите на
однесување и пристапот до ресурси.
Утврдено е дека инциденцата и
преваленцата на одредени болести
се повисоки кај жените. На пример,
остеопороза, автоимуни заболувања
и нарушување во исхраната се
почести кај женската отколку
кај машката популација. Други
болести и инвалидитети влијаат
поинаку кај мажите и кај жените.
Кардиоваскуларното заболување (CVD)
е главен убиец кај постарите жени.
Дебелина, пушење и седентарен начин
на живот ги ставаат жените на висок
ризик од развој на тип 2 дијабетес,
кој што ризик се зголемува како
резултат на подолгиот животен век
на жените. Жените во Европа денес
пијат повеќе алкохол, стануваат сé
почести прекумерни алкохоличари,
и здравствените проблеми поврзани
со алкохолот започнуваат порано кај
жените отколку кај мажите. Треба
да се напомене дека, сепак, иако
жените живеат подолго, тие обично
ги поминуваат оние „добиени“
години со некој вид на хендикеп и
понизок квалитет на живот. Жените
ги надживуваат мажите во просек
за 6 години, но сепак разликата во
здрав животен век е само 18 месеци.
Истражувањата, медицинската пракса и
здравствените системи треба подобро
да одговорат на родовите разлики и
да го адресираат здравјето на жените
низ нивниот животен век, како што е
препорачано од Светската здравствена
организација. Исто така е важно дасе
поврзат напорите за подобрување на

репродуктивното и мајчинското здравје,
како и она на новороденчињата и децата
– „континуумот на заштита”.
Менувањето на социо-економските
услови за жените ќе помогне во
справувањето со сиромаштијата,
социјалната исклученост,
нееднаквостите во здравството, во
зголемувањето на родовата еднаквост и
социјалната правда за сите, вклучувајќи
ги младите луѓе и постарите лица, на
ЛГБТ заедницата, луѓето кои живеат
со ХИВ / СИДА, малцинствата и
мигрантските групи. Потребно е силно
лидерство кое е посветено на пристап
кој е холистичен, инклузивен и базиран
на човекови права кон здравјето
на жените и девојките во Европа и
пошироко; пристап кој ќе ги препознае
различните прашања како што се
феминизацијата на сиромаштијата и
насилството, одговорностите на владите
при приоритизирање на здравствените
пазари и реформи во здравствениот
сектор. Таквиот пристап треба да
разбере како интернационалните
трговски договори влијаат врз
пристапот на жените до здравството и
другите ресурси.
„Нееднаквости искусени во раниот
живот при пристапот до образованието,
вработувањето и здравството, како и
оние базирани на полот и културната
припадност може да имаат критичко
влијание врз здравствената состојба
на луѓето во текот на нивните животи.
Комбинацијата на сиромаштија со други
ранливости како што се детството или
староста, инвалидноста или малцинската
позадина уште повеќе ги зголемува
здравствените ризици и обратно, лошото
здравје може да доведе до сиромаштија
и / или социјална исклученост” Европски парламент, Извештај за 2011
година за намалување на здравствени
нееднаквости во Комитетот на ЕУ за
животна средина, јавно здравство, и
безбедност на храна .
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Better health for all
NRC join the joint statement to the media
28 May 2014, Brussels - “The health of
women has a direct bearing on the health
of the future generation, their families, and
communities, and ultimately, the health of
societies.“
On the occasion of the International Day
of Action for Women’s Health, European
public health, health promotion and disease prevention, health professionals and
women issues non-governmental organisations are calling for thenewly elected
European Parliament (EP), its Committees and political parties to stand strong,
protect and promote women’s health,
gender equality and social justice for all.
We believe that progress on women and
girls’ health and commitment to gender
equality form the underlying conditions
for good public health outcomes in Europe and beyond.
Advancement of women’s health and
rights, go well beyond reproductive and
sexual health (SRH). Therefore they
should not only be a priority of only the
EP Committee on Gender Equality but be
seen as a shared political responsibility of
other EP Committees that are equally crucial for women’s health and well-being,
such as the Committees for Public Health
and Environment, Employment and Social
Affairs, Justice and Economic Issues, inter
alia. Likewise, the new European Commission with its new President must ensure
women’s health and gender equality top
their political agenda.
In the Europe of today, women are disproportionately more affected by the economic crisis and austerity measures often lead to crippling poverty. Many women are victims of gender-based violence
and daily discrimination in different areas
affecting their health. Across the EU, millions of women do not have access to SRH
including adequate and affordable antenatal care, prevention is widely unavail-

able or too costly. Those on lower incomes
such the Roma and other marginalised
groups bear brunt of poor health and the
social consequences of this. Socio-economic, educational, cultural and ethnicity
differences also impact on patterns of behaviour and access to resources.
It is well established that the incidence and prevalence of certain diseases are higher among women. For example, osteoporosis, auto-immune diseases and eating disorders are more frequent
among the female than male population.
Other diseases and disabilities affect men
and women differently. Cardiovascular
disease (CVD) is
major killer in older women. Obesity,
smoking and sedentary lifestyles
put women at high
risk of developing
type-2 diabetes,
the risk of which is
also increasing due
to women’s longer life-expectancy. Women in Europe are drinking
more alcohol today, are becoming more frequent
binge drinkers, and alcohol-related health
issues start sooner in women than men. It
should be noted, however, that although
women live longer, they usually spend
those ‘gained’ years with some form of
disability and lower quality of life. Women outlive men by an average of 6 years,
however the difference in healthy life expectancy is only 18 months. Research,
medical practice and healthcare systems
must better respond to gender-differences and address women’s health across
their life-course, as recommended by the
World Health Organization. It is also im-

portant to link efforts to improve reproductive, maternal, newborn and child
health – “the continuum of care”.
Changing the socio-economic conditions
for women would help tackle poverty,
social exclusion, health inequalities, increase gender equality and social justice
for all, including young people and older
adults, the LGBT community, people living with HIV/AIDS, minority and migrant
groups. Strong leadership is needed that
is committed to a holistic, inclusive, and
human rights-based approach to women
and girls’ health in Europe and beyond; an
approach which recognises diverse issues
such as the feminisation of poverty
and violence, governments’ accountability in prioritising health markets
and health sector
reform. Such an approach also needs
to understand how
international trade
agreements can affect a women’s access to health and
other resources.
“Inequalities experienced in earlier life in access to education, employment
and healthcare as well as those based on
gender and cultural background can have
a critical bearing on the health status of
people throughout their lives. The combination of poverty with other vulnerabilities such as childhood or old age, disability or minority background further
increases health risks and vice-versa, ill
health can lead to poverty and/or social
exclusion.” European Parliament 2011 Report on Reducing Health Inequalities in
the EU Committee on the Environment,
Public Health, and Food Safety.
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Родители: Алфите претепаа
две малолетни деца кај
скопско Кале

Текстот е преземен од www.novatv.mk

Две малолетни деца од кои едното
има 12 , а другото 17 години биле
тепани и малтретирани од неколку
припадници на единиците за
брзи интервенции Алфи, обвинија
нивните родители. Децата кои
се од ромска националност во
понеделникот вечерта биле
пресретнати од алфите пред
црквата „Св.Спас“ кај скопското
Кале при што им бил вршен
притисок да признаат дека украле
женска ташна, а при тоа била
употребена сила, клоци, тупаници
и шамари, по што децата
завршиле во болница.
- Го пратив син ми да купи нешто
за јадење, ние живееме блиску
во бараките, но по пат него и
братучедот ги пресретнале
алфите и почнале да ги тепаат.
Кога ми јавија веднаш истрчавме
сите. Децата беа тепани и
малтретирани пред наши очи за
нешто што не го сториле, околу 30
луѓе сме сведоци на бруталноста
на алфите, изјави пред камерата
на НОВА Рамиз Усеинов татко на
Арамандо, едно од децата.

Семејствата во шок, случајот го
пријавиле во Хелсиншкиот комитет
и во невладината организација
„Амбрела.“
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Во просториите на Амбрела се јави
родителот и побара помош бидејќи
била употребена прекумерна сила,
децата не сториле ништо. Кога не е

докажано никакво дело, па дури и
да имало дело, децата не треба да
се малтретираат и тепаат, вели за
Љатифе Шикова од невладината
Амбрела.

малолетно лице, за што има сведоци
и лекарски наоди. На почеток на
постапката сме, она што можам да
кажам е дека ќе ја следиме во целиот
нејзин тек, изјави за НОВА Воислав
Стојановски од
Хелсиншкиот
комитет. .
Во СВР Скопје
велат дека немаат
пријава за против
полициските
службеници,
но доколку
семејствата
сметаат дека има
пречекорување
на службената
положба да
пријават во
Внатрешна
контрола на МВР.

Во Хелсишкиот комитет, кои дојдоа
пред полициската станица каде
што се вршеше сослушување на
децата, велат дека се на почеток на
постапката, но случајот ќе го следат
до крај.

- Слушнаве сериозни наводи за
злоупотреба на службената положба
,особено на малтретирање од страна
на полицијата и тоа за жал на

Во Хелсиншкиот
комитет пак, велат
дека ова не е прв
случај алфите да
ја злоупотребат својата службена
положба и да употребат прекумерна
сила. Пред месец и половина во
Хелсиншки е регистриран уште ден
случај на брутално претепување од
страна на алфите и тоа на истото
место кај црквата Св. Спас. Случајот
е пријавен и во Внатрешна контрола
на МВР, но надлежните се уште не
се изјасниле, ниту покренале било
каква постапка против припадниците
на алфите.

Two minors, 12 and 17 years old, were
beaten and abused by several members
of the units for rapid intervention ALFI,
as blamed by their parents. The children, who are of Roma nationality, were
met by the Alfi in front of the church “St.
Spas” at the Skopje’s fortress Kale. The
Alfi pressured them to admit that they
stole a woman’s purse by using force,
kicks, punches and slaps, after which the
children ended in the hospital.
- I sent my son to buy some food, we
live close by in the barracks, but my son
and his cousin were met by the Alfi who

started beating them. When I heard
about this, we all ran out. The children
were beaten and abused about something they had not done; there are 30
witnesses of the Alfi’s brutality, stated
Ramiz Useinov, father of Aramando, one
of the children, for NOVA’s camera.
The shocked families reported the case
in the Helsinki Committee and in the
NGO “Ambrela”.

The parents called Ambrela’s offices and asked for help because excessive force was used and the children had
done nothing. If a case is not proven, and

even if it was, the children shouldn’t be
abused and beaten, says Ljatife Shikova
from the NGO Ambrela.

The Helsinki Committee, which came
to the police station where the hearing
of the children was conducted, say that
they just begun the procedure, but that
they will follow the case until its end.
- We heard serious allegations of abuse
of official position, especially, and unfortunately, of abuse by the police towards
a minor, for which there are witnesses and medical findings. We are at the
beginning of the procedure, what I can
say is that we will follow its course, stated Voislav Stojanovski from the Helsinki
Committee for NOVA.

The Office for Internal Affairs Skopje
says that there are no charges against
the police officers, but if the families believe that there is overstepping of the official position they should report it in the
internal control of the Ministry for Interior Affairs.
The Helsinki Committee says that this
is not the first case where the Alfi have
abused their official position and used
excessive force. A month and a half ago,
Helsinki registered another case of brutally beating by the Alfi at the same place
at the church “St. Spas”. The case was reported in the internal control of the Ministry for Interior Affairs, but the officials have not yet made a statement or
launched any kind of procedure against
the members of the Alfi.
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Taken from www.novatv.mk
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Parents: The Alfi forces beat
two minors at Skopje’s
fortress Kale

ч е т и р и

2015

Декада и после
											 година
Кои се можните промени за Декадата ако продолжи по 2015 година
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Постои генерален консензус
помеѓу партнерите во Декадата
за вклучување на Ромите дека таа
треба да продолжи и после 2015
година. Владите на партнерските
земји – потписнички на Декадата се
консултирани. И тие се согласуваат
дека мора да има уште една Декада
после 2015 година и покрај другите
постоечки иницијативи кои се
залагаат за подобрување на правата
и условите на живот на Ромите
поради тоа што Декадата има свои,
единствени црти. Но, сепак, има
разлики во размислувањето помеѓу
земјите што не се ЕУ членки и кај
тие што се во Унијата. Првата група
земји безрезервно ја поддржуваат
иницијативата Декадата да се
продолжи. Втората група пак, смета
дека процесите во Декадата треба
да се усогласат со правната рамка на
ЕУ, за како што посочуваат, да нема
удвојување во напорите во развојот
на политиките. На иста мисла се и од
Европската Комисија.
Бидејќи секој си има право на свој
став и размислување на овој процес
како што е Декадата, еве кои се
можните промени за неа ако таа
продолжи по 2015 година:
Мисија – основното јадро на
мисијата за инклузија на Ромите
преку намалување на сиромаштијата
и недискриминацијата треба да

остане. Многу значајно ќе биде
ако остане основната идеја, но, да
се направат напори таа да биде
што поконкретна и пореална за
остварување.
Пристап – главниот пристап во
постигнувањето на мисијата е дека
е потребно тој да се смени од насока
на пилот – проекти во насока на
индивидуализиран и интегриран
пристап, во чија основа ќе бидат
застапени човековите права.
Институционализацијата на добрите
практики е уште еден многу силен
предлог за пристап.
Време – предложени се две опции
за продолжување на Декадата:
а) уште една деценија, што би
значело до 2025 година, за да се
обезбедат значајни промени или б)
уште само пет години, потребни за
усогласување со правната рамка на
Европската Унија, до 2020 година
(што би значело усогласување и со
Стратегијата Европа 2020).
Приоритетни теми – да се задржи
фокусот на истите приоритетни
теми, но да се постават поконкретни
цели кои се комплементарни со
другите иницијативи. Фокусот
да биде на дисеминација и
институционализација на веќе
воспоставените добри практики,
да се формираат дополнителни
специјализирани институции

кои што ќе ги „туркаат” целите
на Декадата (слично на Ромскиот
Образовен Фонд), остварлив во
пракса пристап на индвидуализиран
и интегрален пристап заснован на
човекови права, работа и градење
на однос на доверба со ромската
заедница и зајакнување на овој
аспект, да се почне да се зборува
за досега занемарени поттеми.
Да се задржи фокусот на борбата
против сите видови дискриминација
и насилство против Ромите, со
посебно внимание на структурната
дискриминација, работа на мерки
кои ќе ги таргетираат Ромите, но и
не – Ромите, како и медиумите. Да се
изнајдат нови приоритети на теми/
области кои што ќе се „сечат” во
своите приоритети, како на пример:
сугестии кои што вклучуваат
зајакнување на капацитетите на
Ромите, пристап и осигурување на
правдата, регистрација на граѓаните
и прашања поврзани со слободата
на движење, ромскиот идентитет,
детски права и ран детски развој,
учество на Ромите, најзагрозените
групи (деца на улица, питачи,
потенцијални жртви на трговија со
луже и слично).
Учество на Ромите – да се зајакне и
зацврсти учеството на Ромите и на
локално и на национално ниво.
Процесите на Декадата

Да се обезбедат фондови –
идентификација на поврзаноста
помеѓу обезбедувањето фондови
и промената во пракса, на терен,
да се насочи/води буџетирањето
и обезбедувањето пари (fundraising), да се овозможи техничка
поддршка и координација, да се
работи на градење на прибирање
и менаџирање на капацитетите во
Владите и во граѓанското општество
и да се присегне до бариерите за
финансирање што постоеја досега,
да се размислува на регионално

планирање и управување.
Членство – одржување на пошироко
членство со полабави барања,
целосен фокус на земјите кои
што не се во Европската Унија,
проширување со нови членки,
посуштинско набљудување на
земјите, подобра координација и
вклучување на други релевантни
меѓународни партнери, осигурување
на што позначајно учество на Роми.
Администрација и управување
Меѓународен управувачки комитет
– појаснување на процедурите
и обезбедување ефикасност
(посебно во случаи на недоволно
активни членови), охрабрување за
поголемо учество на донесувачите
на политики, да се осигура
одлучувањето и follow up, да се
обезбеди поголема експертиза за
одлучувањето и информирањето
за тоа, да се осигура поширока
консултација на локално и на
национално ниво.
Претседателство – да се појаснат
улогата и процедурите и да

се осигура ефективност, да се
вклучат други земји, да се зголеми
видливоста, дисеминацијата и
напорите за претставување, замена
на системот за претседавање со
систем на тематско домаќинство
на земјите од Декадата (се развива
годишен план и земјите волонтираат
да бидат домаќини на конкретна
тема).
Секретаријат – да се зголеми
мандатот и моќта, вклучително
и улогата на видливост и
претставништво на Декадата,
осигурување
на различно
финансирање,
обезбедување локален
и национален опфат,
зголемување на
капацитетите на
сите аспекти од
процесите на Декадата,
вклучително и
потенцијални нови
елементи, како и
капацитети, сè со цел
да се осигура учество на Ромите и
зајакнување на новните капацитети.
Специјализирани тела – да се
осигура континуитет и одржливост,
да се создадат нови тела согласно
новите потреби и цели.
Структури на национално ниво
– да се обезбедат национални
координатори кои активно ќе
учествуваат и ќе координираат на
локално и на национално ниво и
кои што ќе имаат моќ за соодветно
одлучување и извршување на
тие одлуки, зголемено учество на
Ромите.
Целосниот текст за Декадата за
вклучување на Ромите 2005 – 2015
година, досегашните постигнувања,
приоритетите досега, како и идните
планови, насоки и цели, може да
прочитате на следниот линк од
Секретаријатот на Декадата на
Ромите:
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9283_file1_to-be-or-not-tobe-roma-decade-after-2015.pdf
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Акциски планови – хармонизирање/
усогласување на барањата и
структурата со правната рамка
на ЕУ за да се намали вишокот
и да се овозможат соодветни
насоки и поддршка на развојот на
политиките.
Мониторинг, оценување и
известување – да се предложи и
имплементира остварлив систем
на мониторирање/контрола, кој ќе
биде сеопфатна и споредлива, која
што ќе ги земе предвид постоечките
методи за собирање податоци,
како и нивните
прилагодувања,
прилагодени со
мониторирањето
според правната
рамка на ЕУ, која
што ќе го поддржува
активното вклучување
на граѓанското
општество, кои што
треба да вродат со
плод во препораките
на политиките
и да осигураат надоврзување/
продолжување на процесите/
политиките.
Координација и насоки во
политиките – да се зголеми
прагматичноста и grassroots дискусиите, да се зголеми
релевантноста на темите и на луѓето
кои што треба да бидат вклучени,
да се осигура субсидијарност и
пристап од долу – нагоре, да се
осигура follow up, да се осигура како
хоризонтална, така и вертикална
координација, фокусирање на
институционализација на добрите
практики, да не се напушта
проактивниот пристап во барањето
и пилотирањето иновативни
решенија.
Размена на искуства и информации
– да се засилат напорите во овој
дел, како и структурата, за да може
процесите да се подобрат.
Создавање механизми за
засилување/зацврстување – или
употреба на веќе постоечките преку
институционална соработка.

f o u r

The Decade after

2015

Possible changes to the Decade if continued after 2015
There is general consensus among Decade partners that the Decade should
continue after 2015. The governments
of the partner countries – signatories
of the Decade are consulted. And they
agree that there is a need for another
Decade beyond 2015, besides other existing initiatives dealing with Roma inclusion, because of its unique features.
There is a difference between government representatives from non-EU and
EU countries. The first group unreservedly supports continuation of the Decade. The second group conditions it
on ensuring greater compatibility with
the EU Framework: eliminating duplication of effort in policy development.
The European Commission thinks the
same.
Since everyone has a right to a personal stance and opinion on this process,
such as the Decade, here are the possible changes if it continues beyond
2015:
Mission - the core dual mission for
Roma inclusion through poverty reduction and non-discrimination should remain. Rewording might be considered
to retain the basic idea, but make it
more specific and realistic.
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Approach - summarizing various proposals of respondents and formulating
with theoretical terminology, the main
approach in achieving the mission
needs to change from pilot projects to
human rights based and individualized
integral approach. Scaling up and insti-

tutionalization of good practices is another strongly supported proposal.

Time - two options are proposed for
continuing the Decade a) for another
set of ten years, thus by 2025, to allow
for meaningful change; or b) for five
years to complement the EU Framework which has an endpoint of 2020
(which would mean alignment with the
Europe 2020 Strategy).
Priority themes - Retain the same
priority themes, but set more specific objectives that complement
other initiatives; focus on dissemination and institutionalization of
established good practices; create
additional specialized institutions
to pursue the objectives (similar to
the Roma Education Fund); apply
human rights based and individualized integral approach; work on
trust-building and empowerment of
Roma community; tackle neglected
sub-themes; focus on fight against
all types of discrimination or violence against Roma, with special attention to structural discrimination;
introduce measures targeting both
Roma and non-Roma, and media; introduce new priorities or cross-cutting topics: suggestions include empowerment of Roma; access to and
ensuring justice; civil registration
and issues related to movement;
Roma identity; children’s rights and
early childhood development; par-

ticipation of Roma; the most deprived
(street children, beggars, (potential)
victims of trafficking, etc.).

Roma participation - increase and
strengthen Roma participation and
combine it with empowerment of
Roma, at national and local level.
Decade process:
Action plans - harmonize requirements
and structures with EU Framework to

ordination; work on building absorption and management capacities in government and civil society and tackle funding barriers; introduce regional
planning and management facility.
Membership - maintain broad membership with flexible requirements; fully focus on non-EU
countries and offer complementary elements to
EU countries; expand with new
countries; engage observing
countries more
meaningfully;
coordinate better and involve
other relevant
international
partners; ensure
more meaningful participation
of Roma.

Administration and management:
International Steering Committee –
clarify procedures and ensure efficiency (particularly in case of insufficiently active members); encourage participation of decision-makers; ensure enforcement of decisions and follow-up;
bring in more expertise to inform decisions; ensure wide consultations including at local and national level.
Presidency – clarify role and procedures and ensure efficiency; engage
other countries; increase visibility, dissemination and representation efforts;
replace the presidency system with
thematic hosting country system (annual plan is developed and countries
volunteer to host on specific items).
Secretariat – increase the mandate and
power including role in visibility and
representation of the Decade; ensure
diversified and sustainable funding; ensure national and local outreach; increase capacities for all the aspects of
the Decade process; including potentially new elements, as well as capacities on ensuring Roma participation
and empowerment.
Specialized facilities – ensure
continuity and sustainability;
create new facilities according to
new objectives.
National level structures – ensure National Coordinators actively participate, coordinate
on national and local level and
have appropriate decision making and executive powers; backup with appropriate in-country
structures; increase Roma engagement.

You can read the whole article
on the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015, the hitherto
achievements, the priorities to
date, as well as future plans, directions and goals, on the following link from the Decade Secretariat:
http://www.romadecade.org/
cms/upload/file/9283_file1_tobe-or-not-to-be-roma-decade-after-2015.pdf
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eliminate redundancy and provide for
guidance and support in policy development;
Monitoring, evaluation and reporting
- propose and implement feasible system of monitoring, evaluation and reporting that is
comprehensive and comparable, takes
into account existing data collection methods and proposes adjustments,
harmonizes with
EU Framework
monitoring, supports civil society engagement,
results in policy recommendations and ensures follow-up.
Policy coordination and guidance - increase
pragmatic and
grassroots oriented discussions; increase
relevance of topics and people
involved; ensure
subsidiarity and bottom-up approach;
ensure follow-up; engage opposing elements; ensure both horizontal and vertical coordination; focus on institutionalization of proven practices, not abandoning proactive approach in seeking
and piloting innovative solutions; consider mainstreaming and explicit but
not exclusive targeting in the policy development.
Exchange of experience and information sharing - increase efforts and
structure these processes better.
Create enforcement mechanisms or use
existing ones by ensuring institutional
cooperation.
Ensure funding: identify correlation
between funding and change on the
ground; guide budgeting and fundraising; provide technical support and co-

а к т у е л н о

Дискриминација на
пазарот на труд – Ромите
и нивните перспективи
Текстот е преземен од romalitico.wordpress.com
Секој ден, луѓето работат макотрпно со
цел да обезбедат чесна заработувачка
за себе и своите семејства, и да го
помогнат растот на нашата економија…
Но многумина одат на работа со страв
дека ќе ги загубат своите работни места
врз основа на фактори кои се базираат на
полот, расата, етничката припадност….
(Houston Business Journal)
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Заклучок и препораки
Иако дискриминацијата на пазарот на
труд е тешко да се докаже, нееднаквиот
третман кон Ромите прикажан преку
многу јавни примери го потврдуваат
присуството на овој феномен. Мое лично
видување е дека оваа појава значително
придонесува за високите стапки на
невработеност, како и за застапеност
на ромската заедница во профилот на
ниско доходни позиции. Несомнено,
образованието и работно искуство
во голема мера влијаат на пазарот на
труд. Во овој контекст аргументите
одат во прилог дека ромската заедница
има помало ниво на образование и
помало работно искусвто, па токму
затоа и произлегува високиот процент
на невработеност и сегрегирање
на работните позиции. Спротивно
на овие аргументи, постојаните
примери укажуваат на постоење на
дискриминација на пазарот на труд
но и во образованието, па токму затоа

Ромите влегуваат на пазарот на труд
со веќе стекатни разлики кои поради
истиот фактор се манифестират во ниска
вработеност на ромската заедница.
Во прилог се следните препораки кои
се однесуваат на креирање на социјален
и човечки капитал како одговор на
проблемите на пазарот на труд. Сепак
во однос на сузбивање на постоечките
примери на дискриминација неопходна
е и стратегија на реакција која што има
за цел да ги обедини засегнатите страни
кон една дефинирана цел.
1. Креирање социјален капитал
Она што и недостасува на ромската
заедница e социјален капитал. Што
всушност претставува овој термин
и зошто е битно една заедница да
поседува социјален капитал? Суштината
на социјалниот капитал лежи во
креирањето на социјални врски и
вредности насочени кон колективна
акција. Упростено и адаптирано на
ромскиот случај, ова значи поврзување
на 12 милиони Роми низ Европа
низ взаемни интереси и вредности
насочени кон отварање на бизниси и
вработување на Роми. Потенцијалот на
ромската дијаспора од Македонија која
е во странство е значајно голем; ова
комбинирано со поволните можности
за отварање бизнис во Македонија би
значело полн погодок на целокупното

општество во Македонија. Ова искуство
не е невозможно, низ историјата има
различни успешни примери и тоа: Афро
– Американците, Евреите, Турците,
Албанците итн. Иако претставува долг
процес кој бара креирање на вредности
базирани на доверба, силно чувство
на припадност, идентитет, сепак не е
невозможен. За да сето ова погоре стане
реалност, прво треба да се започне со
градење на односи на Ромите што се во
странство; да се развива комуникација и
истата да се продлабочи и пренасочи од
роднински врски во креирање врски на
взаемен економски интерес; креирање
на партнерски врски со останатите
заедници, процес на инвестирање и
механизам за одржување на врските.
Ваквата социјална поврзаност значи
економска моќ, која меѓусебно поврана
може да резултира во отварање прво на
фамилијарни бизниси, а понатаму и на
работни позиции за останатите ромски
семејства.

2. Креирање и Одржување на човечки
капитал
Знаењето, искуството, вештините
на една индивидуа, или на група на
индивидуи го отсликува потенцијалот
на човечи капитал на одредена заедница
во едно општетво. Во конкретниот услов,
имајќи ја предвид ромската заедница,
креирањето на овој капитал започна да

Развивање на околината која влијае на
креирање на човечки капитал
Домашна околина – Во оваа област
неопходна е долгорочна стратегија за
соработка со родителите и нивната
мотивација и
заложба за подршка
на ромските
студенти/ ученици.
Несомнено, од
особена важност е да
се всадат определени
вредности во
идните студенти
за вредноста на
образованието
и социјалната
одговорност кон
нивната заедница.
Заедница –
Опкружувањето
во рамките на
една заедница подразбира креирање
на културен капитал од страна на
заедницата, каде што определни норми
поврзани со напредок на заедницата,
вредност на образованието, креирање
на можности се искористуваат со
цел стекнување на економска моќ и
отварање на можностите на заедницата.
Образовни институции – Во овие
рамки, значително е влијанието не само
на физичката околина на образованите
институции, туку и на ресурсната
околина каде што ромските студенти/
ученици учат. Тука пред се, се има
предвид на квалитетот на наставничкиот
кадар како и нивните ставови, односи
и одговорност кон ромската заедница;
застапеноста на Ромски кадар во истите,
како и опременоста на училиштето. Овие
фактори се детерминирачки за развој
на учениците, и креирање на атмосфера
каде што сите ученици подеднакво
имаат исти можности и иста стартна
позиција во текот на образованието.
Перформанси/ достигнувања
Доколку се погледнат статистичките
податоци за напредокот на ромската

заедница во однос на останатите
заедници, значителни се отстапувањата
на ромската заедница во однос на
останатите во полето на образование.
Ваквата статистика не ги прикажува
позитивните достигнувања на ромската
заедница во полето на образование низ
текот на годините. Ваквите статистики
за кои делумно сме и самите криви
во прикажувањето на извештаите
со цел привлекување на донатори,
не го истакнуваат напредокот и
придонесуваат да се има негативен став
дека не се забележани промени. НИЕ сме
тие кои ја креираат сликата, моделите

на успешни образовни Роми треба сами
да ги промовираме и вреднуваме со цел
младите генерации да црпат успешни
примери.

Дистрибуција на човечкиот капитал
Во рамките на креирање долгорочна
стратегија за креирање на човечки
капитал треба да се имаат во предвид
областите каде што ромските
студенти се насочуваат. Притоа од
особена важност е да се инвестира
во приоритетните области каде
што ромската заедница може да има
најголема придобивка. Во поглед на ова,
неопходна е да се има добра визија и
проекција за тоа каде се движиме ние
Ромите, и во која насока да се инвестира
– економија, медицина, педагогија,
политика, компутерски науки и сл.

3. Развивање на стратегија за реакција
Реакциите кон различни типови
на дискриминација треба да бидат
директно насочени за да го таргетираат
коренот на проблемот. Во овие рамки
неопходно е постоење на група Лидери/
Кооринативно тело, кои се подготвени

да се носат со товарот и последиците
од превземените акции. Во секој случај
ваквите реакции треба да биде групни,
не индивидуални. Индивидуалните
реакции може да имаат тежина само
доколку прераснат во групни насочени
кон дефинирани цели и кон следните
видови на акции:
Протест – Масовен протест кој укажува
на сериозноста на сторената акција и кој
укажува на алармантноста институциите
на системот да се вклучат во решавање
на случајот.
Барање од надлежните институции
да го решат случајот. Во овие рамки
неопходно е добра координација
помеѓу ромски правници кои ќе го
превземат случајот и водат до крај
во надлежните институции.
Развивање на партнери –
Домашни и странски партнери/
актери/ граѓани/ НВО кои се
спремни да ја изразат својата
реакција и поддршка за да се
искоренат негативните појави во
општеството.
Мониторинг на случајот/
Протест – Овој процес опфаќа
следење на процесот во рамките
на надлежните институции, и
правовремено известување на
населението кое има за цел да ги
врши притисок врз институциите за да
се реши случајот.
Комбинацијата на горенаведените
препораки придонесува во одредена
рамка дискриминацијата на пазарот
на труд да се надмине. Развивањето и
поврзувањето на социјален и човечки
капитал е од особена важност на долг
рок. Во овие рамки, Светската Банка
особено укажува на искористување на
ваквиот потенцијал, дури и го помага
процесот на креирање мрежи со цел
подобрување на социо-економската
положба. Сепак, непреземањето
на акција во случаевите каде што
дискриминацијата на пазарот на труд
се јавува значи и нејзино одобрување.
Од тука произлегува и фактот дека е
неопходно да се реагира на демократски
начин и да се искористат институциите
на државата за решавање на ваквите
ситуации.

Целосниот текст можете да го
прочитате на http://romalitico.wordpress.
com/2013/05/14/дискриминација-напазарот-на-труд-ром/
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се гради многу подоцна од останатите;
време каде што повеќето заедници веќе
имаа стекнат капитал и го практикуваа
во однос на развивање индивидуалниот
и групниот напредок во општеството.
Сепак за да се изработи долгорочна
стратегија за креирање и одржување
на човечки капитал потребно е да се
задоволат следните предуслови:

n e w s

Discrimination on the
labour market – Roma
and their perspectives
The article is taken from romalitico.wordpress.com
Every day, people work painstakingly to ensure fair income for themselves and their
families, and to assist the growth of our
economy... But many people go to work with
the fear of losing their jobs based on factors
that are based on gender, race,
ethnicity.... (Houston Business
Journal)
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Conclusion and recommendations
Although discrimination in
the labour market is difficult
to prove, unequal treatment
of Roma shown by many public examples confirm the presence of this phenomenon. My
personal view is that this phenomenon significantly contributes to the high rates of unemployment, and the representation of the Roma community in
the profile of low profitable positions. Undoubtedly, education
and experience greatly influence the labour
market. In this context, the arguments favour that Roma have lower levels of education and less work experience, and therefore
there’s a high unemployment rate and segregation of job positions. Contrary to these
arguments, the constant examples indicate
the existence of discrimination in the labour
market but also in education, and therefore
Roma enter the labour market with already

acquired differences which, due to the same
factors, are manifested in low employment
of the Roma community.
Below are the recommendations regarding
the creation of social and human capital as a

response to the problems of the labour market. However, in terms of suppression of existing examples of discrimination, the response strategy is necessary for unification
of the stakeholders towards a defined goal.
1. Creation of a social capital
What the Roma community lacks is social
capital. What does this term represent and
why is it important for a community to pos-

sess social capital? The essence of the social capital lies in the creation of social ties
and values aimed at collective action. Simplified and adapted to the Roma case, this
means connecting 12 million Roma across
Europe through shared interests and values
aimed at opening businesses and employing Roma. The potential of the Roma diaspora from Macedonia is significantly large;
this combined with the favourable opportunities of opening a business in Macedonia would mean success for the overall society in Macedonia. This experience is not impossible, there are various successful examples throughout history, such as: African Americans, Jews, Turks, Albanians, etc. Although it represents a lengthy process that
requires creation of values based on confidence, a strong sense of belonging, identity, it is not impossible. In order for all of the
above to become a reality, at first it is necessary to start building relationships with the
Roma who are abroad; to develop communication and to deepen it and redirect it from
relative relations to creation of ties of a common economic interest; creating partnership relations with the other communities, a
process of investment and a mechanism for
maintaining the ties. This social connectivity means economic power which interconnected may result in opening of family businesses, and then of job positions for other
Roma families.

Development of the environment
that affects the creation of human
capital
Home environment – in this area
it is necessary to have a long-term
strategy for cooperation with the
parents and their motivation and
commitment to support Roma students/pupils. Undoubtedly, it is
particularly important to instil certain values in the prospective students about the value of education
and social responsibility toward
their community.
Community – The environment
within a community involves creation of cultural capital by the
community where specified norms
related to community progress,
value of education and creation of
opportunities, are exploited in order to gain
economic power and opening of possibilities
for the community.
Educational institutions - within these
ranges, besides the physical environment of
educational institutions, the resource environment where Roma students/pupils learn
also has a significant impact. Here, above all,
the quality of the teaching staff is taken into
consideration, as well as their views, attitudes, and responsibility towards the Roma
community; the representation of Roma
staff in the same institutions, and the equipment of the school. These are determining
factors for development of the students, and
creation of an atmosphere where all students equally have the same opportunities
and the same starting position in education.
Performances/achievements
If you check statistical data on the progress
of the Roma community compared to oth-

er communities, there are significant deviations in the Roma community in relation to
others in the field of education. Such statistic does not show the positive achievements
of the Roma community in the field of education throughout the years. These statistics,
for which we are partly to blame because of
the representation of the reports in order
to attract donors, do not note progress and
contribute to a negative attitude that there
have been no observed changes. WE are the
ones who create the image; we should promote and value the models of successful and

educated Roma so that the young generations will draw successful examples.

Distribution of human capital
Within the creation of a long-term strategy for creation of human capital, the areas
where Roma students are directed should
be taken into consideration. Thereby it is
particularly important to invest in priority areas where the Roma community can
have the greatest benefit. In regard to this, it
is necessary to have good vision and projection of where we as Roma are headed, and in
which direction to invest - economics, medical science, pedagogy, politics, computer sciences, etc.
3. Development of a reaction strategy
The reactions to different types of discrimination should be directly aimed to target
the root of the problem. In this context it is
necessary for a group of Leaders/Coordi-

nating body to exist, which would be willing to carry the burden and the consequences of the taken actions. In any case, these reactions should be collective, not individual. Individual reactions can have weight only
if they grow in groups directed towards defined goals and towards the following types
to actions:
Protest – Mass protest which indicates the
seriousness of the committed action and
calls the institutions in the system to get involved in solving the case
Asking the relevant institutions to solve the
case. In this framework it is necessary
to have a good coordination between
Roma lawyers who
will take over the
case and conduct it
in the relevant institutions until it is
completed.
Development of
partners - local and
foreign partners /
stakeholders / citizens / NGOs who
are willing to express their reaction and support to
eradicate the negative phenomena in
the society.
Monitoring of the
case / Protest - This
process includes
monitoring of the
process within the relevant institutions, and
reporting in a timely manner to the population that aims to exert pressure on the institutions in order to solve the case.
The combination of the aforementioned recommendations partly contributes to overcoming of discrimination in the labour market. Developing and connecting of the social
and human capital is of particular importance in the long run. In these frameworks,
the World Bank particularly points to the
utilisation of this potential, and even assists
the process of creating networks in order to
improve the socio-economic status. However, failure to take action in cases where discrimination in the labour market occurs
means its approval. Hence the fact that it is
necessary to act in a democratic way and
to use state institutions in order to resolve
such situations.
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2. Creation and sustainability of human
capital
Knowledge, experience, skills of an individual or a group of individuals reflects the potential of human capital of a certain community in a society. In the specific condition,
considering the Roma community, the creation of this capital began building much later than the rest; a time when most communities already had obtained a capital and
practiced it in terms of developing the individual and group progress in society.
However, in order to develop a long-term
strategy for creation and maintenance of human capital, it is necessary to satisfy the following prerequisites:
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Нови можности за самовработување New opportunities for self-employment
грант од 3.000 евра a 3000 EUR grant
Текстот е преземен од www.mtsp.gov.mk Taken from www.mtsp.gov.mk
Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов и директорот на
Агенцијата за вработување на Република Македонија, Влатко Поповски
информираа за вториот циклус од Програмата за самовработување,
која веќе прерасна во бренд програма во Оперативниот план за
активни мерки и програми за вработување, која се реализира од
страна на Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата
за вработување на Република Македонија, Агенцијата за поддршка на
претприемништво и Програмата за развој на Обединетите Нации–УНДП.
Министерот Спасов потенцираше дека бројките од оваа програма
ја потврдуваат нејзината успешност. “Во изминатите седум години
(2007-2013) вкупно 5.835 граѓани го оствариле својот сон да започнат
сопствен бизнис, од нив 75% се одржливи и успешно функционираат,
а многумина од нив веќе отвориле дополнително вработување за
членовите на нивните семејства или други невработени лица.
До сега, над 21.000 невработени лица аплицирале во програмата
и покажале желба да започнат свој бизнис, а над 7.000 кандидати
завршиле обука за Претприемништво и бизнис планирање, со што се
стекнале со основни знаења и вештини од областа на менаџментот,
финансии, маркетинг, продажба и деловно планирање. Ова укажува
на огромниот претприемачки потенцијал во земјата, којшто ние како
Влада го поддржуваме и ќе продолжиме да го поддржуваме во иднина.
Во изминатите седум години, во Програмата за самовработување
Владата на Република Македонија има вложено вкупно 1.135.517.200
денари, односно 18.523.000,00 евра, а со Оперативниот План за активни
програми и мерки за вработување за 2014 година, за Програмата
за самовработување дополнително се обезбедени 200.649.847,00
денари, односно 3.273.243,00 евра од Буџетот на Владата на Република
Македонија”, рече министерот за труд и социјална политика Диме
Спасов.
Тој информираше дека согласно со Оперативниот план, оваа година
предвидено е да се опфатат 950 невработени лица од евиденцијата
на Агенцијата за вработување на Република Македонија на активни
баратели на работа во 900 ново-отворени правни субјекти.
“Покрај грантот од 3.000 евра во форма на опрема и репроматеријали,
учесниците во Програмата за самовработување добиваат и низа други
придобивки, што треба да им помогнат на кандидатите да станат
успешни претприемачи како што е обука за претприемништво,
експертска поддршка за развивање на својата бизнис идеја во одржлив
бизнис план и советодавна поддршка при регистрацијата на бизнисот.
Оваа година најдобро оценетите 50 бизнис планови ќе имаат можност
да добијат грант со дополнителни 1.500 евра за едно дополнително
вработување во новоформираната фирма”, рече Спасов и продолжи:
“Дозволете ми уште малку статистика. Од вкупно 5.835 до сега отворени
бизниси, речиси 1/3 се отворени од жени претприемачи, а 2.000
бизниси се од млади лица до 29 години.
Со денешното објавување на огласот за Програмата за самовработување
се обезбедува можност на нова група граѓани да се вклучат во неа.
Со првиот циклус којшто започна во јануари 2014 година, речиси
850 невработени ја завршија обуката за претприемништво и бизнис
планирање, а од нив 500-те најуспешни кандидати до крајот на јуни се
очекува да основаат свои фирми. Со вториот циклус што го објавуваме
денеска, ќе поддржиме основање на уште 400 фирми со што ќе се
заокружи планираниот број од вкупно 900 бизниси”.
Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов ги повика
невработените лица кои имаат бизнис идеја, да ја искористат оваа
шанса, да аплицираат, а сите заинтересирани да ги отворат Web
страниците на Агенцијата за вработување на Република Македонија
www.avrm.gov.mk и на Министерството за труд и социјална политика
www.mtsp.gov.mk и инфо–страница www.samovrabotuvanje.mk каде што
ќе ги најдат сите потребни информации.

The minister of Labour and Social Policy, Dime Spasov, and the director of the Employment Agency of Republic of Macedonia, Vlatko Popovski, informed about the second cycle of the self-employment programme,
which has grown into a brand programme in the Operational Plan for active measures and employment programmes, which are implemented by
the Ministry of Labour and social Policy, the Employment Agency of Republic of Macedonia, the Agency for Support of Entrepreneurship and the Programme for Development of the United Nations - UNDP.
The minister Spasov emphasized that the numbers of this programme confirm its success. “In the past seven years (2007-2013) a total of 5835 citizens have achieved their dream of starting their own business, 75% of them
are sustainable and operate successfully, and many of them have already
opened additional employment for family members or other unemployed
persons.
So far, more than 21 000 unemployed people have applied to the programme and have shown a desire to start their own business, and more
than 7000 candidates have completed a training for entrepreneurship and
business planning, and thus acquired basic knowledge and skills in management, finance, marketing, sales and business planning. This points out the
huge entrepreneurial potential in the country, that we as government support and will continue to support in the future.
In the past seven years, the Macedonian Government has invested a total
of 1,135,517,200 MKD (18,523,000.00 EUR) in the Programme for self-employment, and with the Operational Plan for active programs and employment measures for 2014, the Programme self-employment provided additional 200,649,847.00 MKD (3,273,243.00 EUR) from the budget of the Government,” said the minister of Labour and social policy, Dime Spasov.
He informed that, in accordance with the Operating Plan, it is planned to
cover 950 unemployed people this year from the records of the Employment Agency of the Republic of Macedonia of active jobseekers in the newly
opened 900 legal entities.
“Besides the 3000 EUR grant, in the form of equipment and materials, the
participants in the Programme for self-employment receive a number of
other benefits, which should help them become successful entrepreneurs,
such as training for entrepreneurship, expert support for the development
of their business idea in a sustainable business plan, and advisory assistance in business registration. This year, the 50 best rated business plans
will have an opportunity to receive a grant with an additional 1,500 EUR for
an additional employment in the new company,” said Spasov and continued:
“Allow me a little more statistics. Out of 5835 opened businesses, almost
one third were started by women entrepreneurs and 2,000 businesses are
by people younger than 29 years.
Today’s publication of the advertisement for the self-employment programme provides the opportunity for a new group of citizens to engage in
it. In the first cycle, which began in January 2014, nearly 850 unemployed
completed the training for entrepreneurship and business planning, of
whom the 500 most successful candidates are expected to establish their
own businesses by the end of June. The second cycle which we are publishing today will support the establishment of another 400 companies that
would complete the planned number of total 900 businesses.”
The minister of Labour and Social Policy, Dime Spasov, called the unemployed persons that have a business idea, to take advantage of this opportunity, to apply, and anyone interested to open the web pages of the Employment
Agency of the Republic of Macedonia www.avrm.gov.mk and of the Ministry
of Labour and social Policy www.mtsp.gov.mk and the info page www.samovrabotuvanje.mk where they will find all the necessary information.

На помош на настраданите поитаа хумани луѓе од сите земји. Но, веднаш секако, се одѕваа
соседите. Така, Словенци, Македонци, Црногорци, па дури и од загрозената Хрватска
пристигнуваше помош за Србија и за Босна
За магазинот ЕДНО текстот го напиша
Зорица Кубичек, новинар во РТС, ромска
програма

каде се активирале повеќе од десетина
свлечишта, кои пак, предизвикаа
и поместување на мините кои што
останале од периодот на војната. Тие
дополнително се опасност за безбедноста
на луѓето во тој крај.
Евакуираните луѓе од загрозените
подрачја во Србија се сместени во 47
прифатилишта на Црвениот Крст
од Белград. Низ прифатните центри
поминале повеќе илјади луѓе, а во нив
останале тие кои што немале кај кого
да се сместат. Во прифатниот центар во
Шумица во понеделникот засолниште
нашле 94 луѓе од Обреновец, меѓу
кои голем број Роми. И по денови
од нивното спасување Марина не
можеше да заборави што преживеле.
Во моментот кога водата надошла во
три часот после полноќ, ноќта помеѓу
четвртокот и петокот, некој спиел
на подот, а некој на кревет. Водата,
според нејзините зборови, надоаѓала
брзо, па, сите се качиле на креветите
бидејќи тие биле највисоката точка во
куќата. Викале на помош, која за среќа
стигнала брзо. Така што, сите набрзо
се нашле во спасувачките чамци, кои
ги однесле на сигурно, на безбедно
место.
Среќа имаше Радомир од местото
наречено Шљивице кој живееше во
двокатна куќа. Додека неговата жена
Преземено од samsvojmajstor.com
спиела, Радомир дежурал. И кога
видел дека водата му го поплавува
прес – конференција ги презентираше
дворот со огромна брзина, ја разбудил
претседателот Вјекослав Беванда,
сопругата и заедно се качиле на
пренесува агенцијата Анадолија.
највисокиот кат од куќата. И за нив брзо
Ситуацијата беше тешка и во Хрватска,
дошла помош така што сите заедно се
каде во Бродско – посавската жупанија
нашле во прифатниот центар.
на сила беше вондредна состојба. Еден
Како тоа изгледало во Обреновец таа ноќ,
дел од селата во Барањската жупанија
најдобро говори жената која што имала
беше превентивно исселен, а поплавите
куќа во центарот на градот.
нанесоа голема штета на домаќинствата
- Ноќ, врне, водата надоаѓа, нема струја...
и на посевите.
страотно. Се слуша како луѓе довикуваат
Најголема опасност по повлекувањето
за помош, како животните завиваат. И
на водата и во Босна и Херцеговина и во
за момент, гледате дека останувате без
Хрватска сега е лизгањето на земјиштето. тоа што сте го стекнувале 40 години. И
Посебно тешка е ситуацијата во Босна,
само размислувате да ги спасите децата и
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Невремето кое што во средината на мај
ги зафати Хрватска, Србија и Босна и
Херцеговина не ја одбегна ниту една
куќа, ниту еден имот кои се најдоа на
патот на водената стихија.
Бранот поплави и не правеше разлика
помеѓу богати и сиромашни, не бираше
нација, ниту боја на кожа. Со ред
поплавуваше и рушеше сѐ што ќе му се
најдеше на патот. Во некои населени
места, надојдената вода целосно ги
имаше покриено еднокатните
куќи, а водата стигнуваше
и до третиот кат кај
висококатници. Надојдената
вода носеше мостови, а
куќите изградени од послаб
материјал се рушеа како да беа
направени од кибрит.
На многумина овој налет на
поплави им била веќе втора
катастрофа во животот во која
изгубиле сѐ што имале, после
таа која што ја доживеале за
време на воените години. Но,
и овој пат најмногу страдаа
најзагрозените. Деца, стари
лица, болни и немоќни. И
најсиромашните, а тоа скоро
по правило се Ромите.
Во најтешко погодените
места во Србија, Обреновец, Лазаревац,
Смедеревска Паланка, Шабац, Костолац,
Јагодина, Краљево, па и дел од Нови Сад
живеат мнозинство Роми. Меѓу нив се
наоѓа голем број на бегалци и расселени
од областите зафатени од војната.
За обемот на катастрофата најдобро
зборуваат бројките. На територијата
на Србија за седум дена, од загрозените
подрачја евакуирани се околу 32.000
лица.
Од подрачјето на Обреновец во првите
седум дена евидентирани се над 24.000
евакуирани лица, а во прифатните

центри сместени се околу 5.000 луѓе.
Евакуацијата траеше со денови, а на
загрозеното население носено им е вода,
храна и други неопходни средства. Исто
така, објавено е дека се поплавени 2.260,
а дека се загрозени 1.763 објекти низ
Србија.
Според соопштенијата, поплавите
во Босна и Херцеговина однесоа 20
животи. Околу 950.000 луѓе морале да
ги напуштат своите домови, додека
околу 1,5 милиони луѓе се погодени од
оваа елементарна непогода. Податоците
од Советот на министри на Босна и
Херцеговина кои беа претставени на
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старите родители.
Ромското момче Мирко од Обреновец,
иако и самиот се најде во животна
опасност, ги спасуваше неговите
најблиски и соседите. Тој со неговите
пријатели, на сила ги ставаше во чамци
старите кои што одбиваа да ги напуштат
своите домови и како што вели, успеал да
ги спаси сите.
Големата катастрофа која што го зафати
регионот сепак донесе и нешто добро. На
помош на настраданите поитаа хумани
луѓе од сите земји. Но, веднаш секако,
се одѕваа соседите. Така, Словенци,
Македонци, Црногорци, па дури и од
загрозената Хрватска пристигнуваше
помош за Србија и за Босна. Најголема
заслуга во спасувањето на животите
во Обреновец имаа руските специјалци
кои деноноќно ги вадеа луѓето од
надојдената вода, не обрнувајќи
внимание на опасности.
Дека се големи луѓе, со големи срца
покажаа и спортисти и јавни личности,

писатели, артисти од цел свет. Голема
лавина од реакции предизвика
тренисерот Новак Ѓоковиќ кој од Мастер
натпреварот во Рим ги повика луѓето да
им помогнат на загрозените во Србија,
Босна и во Хрватска. Без размислување
на повикот му се придружија голем број
познати и славни луѓе. Еден од нив е и
познатиот музичар Горан Бреговиќ, кој
донираше 20.000 евра. Тој 10.000 евра
донираше за гратче блиску Обреновец во
Србија и исто толкава сума му подари на
градот Маглај. Покрај пари, тој донираше
и основни намирници.
- Голема трагедија ја погоди Србија, Босна
и Хрватска. Во овие тешки моменти
апелирам да се поведе сметка, посебно за
Ромите, кои се најтешко погодени, рече
Бреговиќ и апелираше луѓето да останат
обединети и откога ќе се повлече водата.
Дека има херои и меѓу малите луѓе
докажува и случајот кој многу брзо стана
една од главните теми на социјалните

мрежи. Кога не можеа да помогнат
поинаку, четири млади Ромки отидоа до
прифатните центри и се понудија да ги
дојат бебињата на евакуираните луѓе. Не
обрнувајќи внимание на непријатностите
кои што претходно ги доживувале од
другите луѓе, тие го понудија тоа што го
имаа – храна за малите бебиња.
Ромите и овој пат докажаа дека се дел
од земјите во кои што живеат и дека ја
делат истата судбина со нив. На секој
можен начин докажаа дека се лојални и
хумани граѓани. Уплаќаат хуманитарна
помош преку официјалните сметки,
собираат намирници, се ангажираат
како волонтери, се нудат како физичка
сила за обнова на сружшените домови, се
ангажираат како волонтери.
Луѓето во Србија, Босна и Херцеговина
кои се најдоа во неволја засекогаш ќе
бидат благодарни на нивните дарители,
а посебно радува фактот и храбрата
солидарност на граѓаните од земјите кои
што некогаш ја сочинуваат Југославија.

Horror, courage and solidarity
Humane people from all countries rushed to help the victims. But, of course, the first to respond
were the neighbours. Slovenians, Macedonians, Montenegrins, and even the endangered Croatians
sent help to Serbia and Bosnia
The text was written for the magazine EDNO
by Zorica Kubichek, a journalist in RTS, Roma
program
The storm which engulfed Croatia, Serbia
and Bosnia and Herzegovina in mid-May did
not miss any house or any property which
was in the way of the floodwaters.
The waves of floods made no difference between rich and poor, they didn’t choose between nations or skin colour. They flooded and tore everything in their way. In some
populated areas, the rising water covered
the one-floor houses, and the water even
reached the third floor of the skyscrapers.
The flooding water carried bridges and the
buildings made of thinner material battered
as if they were made from matches.
For many people this rash of floods was the
second disaster of their lives where they lost

all they had, after the one they experienced
during the war. But again, the most endangered people suffered the most. Children, old
people, the sick and disabled. Also the poorest, which are the Roma by default.
The hardest hit places in Serbia, Obrenovac, Lazarevac, Smederevska Palanka, Shabac, Kostolac, Jagodina, Kraljevo, and even
in a part of Novi Sad, are parts
where the majority of Roma live.
Among them is a large number
of refugees and displaced people
from areas affected by the war.
The numbers speak best about
the scope of the disaster. Around
32.000 people were evacuated in
seven days from the affected areas on the territory of Serbia.

In the first seven days in the Obrenovac area,
over 24.000 evacuated people were recorded, and over 5.000 people were accommodated in the shelter centres. The evacuations
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who had a house in the centre of the city.
- Night, rain, the water is coming, no electricity… frightening. You can hear people calling
for help, animals howling. And for a moment
you see yourself losing all that you have acquired in the past 40 years. And all you can
think of is saving the children and the old
parents.
The Roma boy Mirko from Obrenovac, although himself in life danger, saved his closest relatives and the neighbours. With his
friends, he forced the old people in the rescue boats, because they refused to leave
their homes. As he says, he managed to save
them all.

Преземено од serbia-floods.blogspot.com

The big catastrophe that has engulfed the region still managed to bring something good.
Humane people from all countries hurried
to help the victims. But, of course, the first
who responded were the neighbours. Therefore, Slovenians, Macedonians, Montenegrins
and even the endangered Croatians sent help
to Serbia and Bosnia. The greatest attribution in saving lives in Obrenovec was from
the Russian Special Forces that removed the
people from the rising water day and night,
not paying attention to the dangers.
Sportsmen, public figures, writers, artist
from around the world showed that they are
big people with big hearts. A big avalanche
of reactions were caused by the tennis player Novak Djokovic who, from the Masters
match in Rome, urged people to help the
disadvantaged in Serbia, Bosnia and Croatia. Without thinking, the call was joined by
many famous celebrities. One of them is the
famous musician Goran Bregovic, who donated 20.000 EUR. He donated 10.000 EUR
to a town near Obrenovec in Serbia and another 10.000 EUR to the city Maglaj. Besides
money, he donated basic supplies.
- Great tragedy has hit Serbia, Bosnia and
Croatia. In these difficult moments I appeal to have consideration, especially for the
Roma, who are hit hardest, said Bregovic and
urged people to remain united even after the
withdrawal of the water.
A case which soon became one of the main
subjects on the social networks proved that
there are heroes even between the small
people. When they had no way of helping,
four young Roma women went to the shelter centres and offered to breastfeed the babies of the evacuated people. Not paying attention to the inconveniences that they previously experienced from other people, they
offered what they had - food for the little babies.
Again the Roma proved that they are part of
the countries in which they live and that they
share the same destiny as them. In every
possible way they proved that they are loyal and humane citizens. They pay for humanitarian aid through official accounts, collect
supplies, engage as volunteers, offer themselves as physical force for renewal of the destroyed houses…
The troubled people from Serbia and Bosnia and Herzegovina will always be thankful
to their donors, and it is an especially happy
fact that the brave solidarity came from the
citizens of the states which used to comprise
Yugoslavia.
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said the agency Anadolija.
The situation was difficult also
in Croatia, with an extraordinary situation also declared in
the Brodsko-posavska County. A part of the villages in the
Baranjska County was preventively evacuated, and the floods
brought great damage to the
households and crops.
The greatest danger after the
withdrawing of the water in
Bosnia and Herzegovina and Croatia are
landslides. An especially difficult situation is
the one in Bosnia, where more than a dozen
landslides were activated, which triggered a
displacement of the mines left from the war
period. They are an additional threat to human security in the area.
The evacuated people from the endangered
areas in Serbia are placed in 47 shelters of
the Red Cross from Belgrade. More than a
thousand people went through the shelters,
and the people who had nowhere to go remained there. The sheltering centre in Shumica sheltered 94 people from Obrenovac,
many of them Roma.

Days after their rescue, Marina could not forget what they’ve been through. In the moment when the water came at 3 AM, the
night between Thursday and Friday, someone slept on the floor and someone on the
bed. The water, according to her, came quickly, so everyone climbed on the beds because
they were the highest point in the house.
They called for help which, luckily, came fast.
Soon they were in the rescue boats which
took them to a safe place.
Radomir, who lived in a two-storey house
in the place called Shljivice, had luck. While
his wife slept, he was
guarding the house.
When he saw that the
water flooded the yard
with a tremendous
speed, he woke his wife
and together they went
to the highest floor of
the house. The help
came fast for them too,
and they all met in the
sheltering centre.
The situation in Obrenovac is best explained by a woman
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lasted for days, and the endangered population was brought water, food and other necessities. Also, it was reported that 2.260
were flooded, and 1.763 objects throughout
Serbia were endangered.
According to the press releases, the floods in
Bosnia and Herzegovina took 20 lives. About
950.000 people had to leave their homes,
while about 1.5 million people are affected by this natural disaster. The data from the
Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina which were presented at the press - conference by the President Vjekoslav Bevanda,
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