/ JULY - AUGUST 2014

ЈУЛИ - АВГУСТ

Концентрациониот камп кај
Lety u Písku – украдена историја
The concentration camp at
Lety u Písku –1 a stolen history

c o n t e n t / с о д р ж и н а

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

2
3

22
23

Потврда без печат
Confirmation without a stamp
“Падна” првата пресуда во РМ со која се утврдува дискриминација
The first verdict confirming discrimination was brought in the RM
Портретите на Дурмиш Ќазим на изложба во Брисел
The portraits of Durmish Kazim are exhibited in Brussels
Концентрациониот камп кај Lety u Písku – украдена историја
The concentration camp at Lety u Písku – a stolen history
Промовирано научно дело за Ромите
Promotion of a scientific work about the Roma
Основни права: предизвици и достигнувања во 2013
Fundamental rights: challenges and achievements in 2013
Патролирање на улиците со унгарската ромска полиција
Patrolling the Streets with Hungary’s Roma Police
Азилантски танц преку оградата
Asylum seekers dance through the fence
Регистар на здруженија за бесплатна правна помош
The register of associations for free legal aid

Во Македонија има дискриминација
по национална основа. Во Македонија
постои ограничување на слободното
движење на граѓаните. Одлуки на
Основниот суд 2 во Скопје и на Уставниот
суд на Република Македонија. И тоа во
рок од два месеци. Првата донесена
во мај. Втората во јули. Факт. А, нели
пред фактите и боговите молчат? По
сѐ изгледа многу сакаме да молчиме,
без разлика дали се факти или не. По
овие одлуки се очекуваше да се крене
толкава фама во јавноста и тоа на ниво на
некој државен празник, зашто ова беше
точката светлина во долгогодишната
темнина на ниското ниво на демократија
и неверувањето во правниот систем на
државава.
Но, се смени ли нешто во пракса? Дали
граничните служби сега се исчистени
од дискриминирачки предрасуди или
таквото однесување оди по службена

должност и наредба од горе? Ако е така,
тогаш дали тие горе ќе го испочитуваат
правото и словото на правниот систем
или пак ќе се однесуваат лицемерно и
пред граѓаните на Република Македонија
и пред ЕУ и нивните притисоци земјава
да преземе нешто заради големиот
бран азиланти од Македонија зашто во
спротивно ќе ни ги вратат визите?

Искрено... тешко. Додуша, не ни
очекуваме работите да се сменат преку
ноќ, но, се тера старата песна. Еклатантен
пример дека „карванот си врвиˮ се случи
во јуни. Актерката од Театарот за деца
и младинци од Скопје, Емра Куртишова
беше вратена од граница. Таа јавно
реагираше дека тоа е дело на чиста
дискриминација само затоа што е Ромка.
И кој беше одговорот на надлежните
институции? Дека немала доволно пари
за да патува за Германија. Понатаму
е излишно да се разговара. А, сега се

Confirmation without a stamp
There is discrimination in Macedonia based
on nationality. In Macedonia, there is a restriction on the free movement of the citizens. Decisions of the Primary Court 2 in Skopje and of the Macedonian Constitutional
Court. And all that within two months. The
first adopted in May. The second in July. A
fact. And you know that even the Gods are silent before the facts. It seems that we love
staying silent, whether there are facts or
not. After these decisions, it was expected
to hear an uproar from the public at the level of a national holiday, because this was the
bright point in the longstanding darkness on
the low level democracy and disbelief in the
state’s legal system.
But, has anything changed in practice? Are
the border services free from discriminatory
prejudices or is their behavior in line of duty
or an order from above? If so, will the people

above respect the right and the words of the
legal system or will they continue to behave
hypocritically before the Macedonian citizens and before the EU and its pressure on
the country to do something about the large
wave of asylum seekers from Macedonia, because otherwise they will bring back the visa
regime?
Frankly… hardly. Indeed, we don’t expect
things to change overnight, but old habits
die hard. A striking example that “the caravan goes on” happened in June. The actress
from the Theatre for Children and Youth,
Emra Kurtishova, was returned from the
border. She reacted publicly and said that it
is pure discrimination only because she is
Roma. And what was the answer from the
competent institutions? That she didn’t have
enough funds to travel to Germany. It is unnecessary to continue with the discussion.

Каква ли ќе биде реакцијата на
нашите надлежни институции
ако германската влада реши да го
спроведе на дело предлог – законот за
ограничување на бројот на баратели
на азил од Македонија, Србија и Босна
и Херцеговина? Некои земји – членки
на ЕУ и сега спроведуваат ептен кратка
процедура за барање азил, а камоли
во овој случај. На крајот на краиштата,
тоа и не е толку страшно. Пострашно
е што во државава се констатираат
многу работи, а не се преземаат мерки
за промена и за заштита на граѓаните.
Не се намалува сиромаштијата, не се
подобрува демократијата, довербата
во институциите е на ниско ниво, нема
владеење на правото, меѓуетничките
односи се кревки, политичкиот дијалог е
во хибернација...

And now they ask for an original letter of
guarantee. And there are indications that it is
sometimes possible to work around the rules
for a certain compensation. Starting from
this, will we go by justice and law or will we
make room for bribery and corruption? Simply impossible!

What will be the reaction of our relevant institutions if the German government decides
to implement the proposed law for limiting
the number of asylum seekers from Macedonia, Serbia and Bosnia and Herzegovina? Even now, some countries – members of
the EU have a very short procedure for asylum seekers, not to mention in this case. In
the end, it’s not so scary. It’s more frightening
that many things are concluded in the state,
and no measures are being taken to make a
change and protect the citizens. The poverty
is not reducing, the democracy is not improving, the trust in the institutions is on a low
level, there’s no rule of the law, the interethnic relations are fragile, and the political dialogue is in hibernation...
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Потврда без печат

бара и оригинално гарантно писмо. А,
има индикации дека некаде е можно
правилата малку да се подзаобиколат
за одреден надомест. Оттука, ќе тераме
правда и право или ќе создаваме поле за
мито и за корупција? Просто невозможно!

а к т у е л н о

“Падна” првата пресуда во РМ со
која се утврдува дискриминација
Четврток, 29 мај 2014 – Основниот суд Скопје 2 Скопје утврди повреда на правото на еднаквост во
праксата на граничните служби да го ограничуваат правото на определени категории на граѓани
да ја напуштат територијата на Република Македонија под неоправдано сомнение дека се работи
за лажни баратели на азил
Основниот суд Скопје 2 Скопје, врз
основа на постапка поддржана
од Македонското здружение на
млади правници (МЗМП), ја донесе
првата пресуда со која се утврдува
дискриминација врз основа на
Законот за спречување и заштита од
дискриминација.
„Судот со пресудата утврди
дискриминација и повреда на
правото на еднаквост. Според судот,
Министерството за внатрешни
работи (МВР) како тужен со тоа што
го спречило тужителот,
лице припадник на
ромската националност да
ја напушти територијата
на РМ постапувајќи
спротивно на членот 8
од Законот за гранична
контрола и му го
ограничило правото на
слободно движење како
и правото на еднаквост,
права загарантирани
со член 9 и член 27 од
Уставот на Република
Македонија“, појаснуваат
од МЗМП.
Според Здружението оваа пресуда
е мошне важна за владеењето
на правото во Македонија од две
причини.

4
5

„Првата е тоа што ова е прва судска
одлука која утврдува дискриминација
врз основа на Законот за спречување и
заштита од дискриминација, а втората
причина е што во судската постапка се

утврдува се поприсутната неправична
пракса на граничните служби да се
ограничува слободата на движење
на цела група граѓани на Република
Македонија поради неоправданата
претпоставка дека ќе го злоупотребат
визниот режим со тоа што ќе бараат
азил во некоја од земјите членки на
ЕУ“, велат oд Здружението.
Како што наведуваат од МЗМП,
тужителот во јуни 2013 година,
патувајќи заедно со неговото
семејство на свадба на близок

роднина во Италија, на граничниот
премин Табановце од страна на
граничните служби бил спречен
да ја напушти територијата на РМ,
без никакво посебно образложение.
Истиот во себе поседувал преведена
и заверена потврда од општината
каде е закажана свадбата и поседувал
доволно парични средства за неколку
дневен престој во земја од ЕУ (иако
за излез од територијата на РМ не е

потребно да се поседуваат никакви
потврди и сл.). На тужителот, со
печат во пасошот прецртан со две
коси линии, му билo забрането да ја
напушти територијата на Македонија.

Според тужениот – македонското МВР,
кај полицискиот службеник кој го
сторил дејствието се јавило сомение
дека тужителот и неговото семејство
се лица кои се со намера да бараат
азил во некоја од земјите членки на
ЕУ.
„Согласно образложението на
судот, службеното лице на МВР ако
ја побарало на увид потврдата од
општината каде се упатил тужителот,
како и паричните средства кои
ги поседувал истиот, и само ако
внимателно слушал што му кажува
тужителот, воопшто не би дошло
до вакво нешто. За службеното
лице единствено било важно дека
тужителот е припадник на ромската
заедница и со самото тоа тој веќе
влегува во групата на граѓани можни
баратели на азил“, истакнуваат од
Здружението.

Судот исто така утврдил дека „не
постои дилема дека државата има
право заради постоење опасност
да се наруши безвизниот режим,
да превзема активности и мерки
кои ќе доведат до тоа да се спречат
граѓаните да ја поминуваат државната
граница со цел да го злоупотребат
безвизниот режим но тоа мора да се
прави на начин на кој што нема да се
повреди еднаквоста на граѓаните“.

Thursday, May 29, 2014 – The Primary Court Skopje 2 Skopje found a violation of the right to equality in the
practice of the border services to restrict the right of certain categories of people to leave the territory of the
Republic of Macedonia under unjustified suspicion that they are bogus asylum seekers.
The Primary Court Skopje 2 Skopje,
based on the procedure supported by the
Macedonian Young Lawyers Association
(MYLA), brought the first verdict establishing discrimination based on the Law
on Prevention and Protection from Discrimination.
“With this verdict the Court determined
discrimination and violation of the right
to equality. According to the court, the
Ministry of Interior (MOI)
as a defendant in that it
prevented the plaintiff, a
person of Roma nationality, to leave the territory of
the Republic of Macedonia
was acting contrary to Article 8 of the Law on border control and restricted his right to a freedom of
movement as well as the
rights to equality, rights
guaranteed under Article 9
and Article 27 of the Constitution of the Republic
of Macedonia”, explain the
MYLA.
According to the Association this verdict is very important for the rule of law
in Macedonia for two reasons.

“The first is that this is the first court decision that determines discrimination on
the basis of the Law on Prevention and
Protection from Discrimination, and the
second reason is that the court proceedings have determined a more pervasive
unfair practice of border officials in re-

stricting the freedom of movement of
an entire group of Macedonian citizens
due to the unjustified assumption that
they will misuse the visa regime by seeking asylum in some of the EU member
states,” said the Association.
As stated by MYLA, in June 2013, the
plaintiff travelled with his family to a
wedding of a close relative in Italy, at the
border crossing Tabanovce he was pre-

vented by border officials to leave the
territory of the Republic of Macedonia
without any special explanation. He possessed a translated and notarized confirmation from the municipality where the
wedding was scheduled and possessed
enough money for a few days stay in the
EU country (although it is not required
to have any certificates when leaving the

territory). The plaintiff, with a stamp
in the passport crossed by two oblique
lines, was forbidden to leave the territory
of Macedonia.
According to the defendant – the Macedonian Ministry of Interior, the police officer who did the act suspected that the
plaintiff and his family are people who
are intending to seek asylum in some of
the EU Member States.

“According to the court’s rationale, if the Interior Ministry official requested to inspect the confirmation from
the municipality where the
plaintiff was going, as well as
the funds that he owned, and
only if he listened carefully what the plaintiff wass telling him, such a thing would
not have occurred. The official
only found important that the
plaintiff is a member of the
Roma community and therefore he already belonged to
the group of citizens who are
possible asylum seekers,” said
the Association.

The Court also determined
that “there is no doubt that the state has
a right when there is danger in disrupting the visa regime to take actions and
measures that will lead to it preventing
its citizens from crossing the state border in order to abuse the visa-free regime
but it must be done in a way that will not
harm the equality of citizens

n e w s

The first verdict confirming
discrimination was brought in the RM

интервју

Портретите на Дурмиш
Ќазим на изложба во Брисел
Ќазим, уметник од Македонија кој живее во Белгија успеал да биде дел од изложба зашто
добил можност за презентација на неговите дела преку бриселското Биро за вработување

Дурмиш Ќазим е триесегодишен
дипломиран вајар од Македонија, кој
веќе три години живее во Брисел,
Белгија. Неодамна учествувал на
групна изложба во овој европски
центар наречена „Паркоур де
артистес”, традиционална изложба,
која се случува еднаш на две години.
Во 2010 година завршил Факултет
за ликовни уметности. Моментно
работи на нарачки од дома. Работи
портрети и скулптури. Уметноста
за него, како што вели Дурмиш, е
начин на живеење. Тој смета дека
е роден да твори и да размислува
концептуално.
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ЕДНО Како дојде до учество на
изложбата?
ДУРМИШ ЌАЗИМ До изложбата
дојдов откако пред осум месеци
добив престој за живеење во Белгија.
Почнав да барам работа, а Бирото за
вработување ме испрати на местото
каде што живеам во Брисел, во
културниот центар форест центрум
култур. Таму ги презентирав моите
ликовни творби и тие ме прифатија.
И така почнав да се подготвувам
за изложбата која што се случи од
16 мај до први јуни 2014 година
во Брисел, поточно Сан-жил и
Форест пласе сан дени 9 Б 1190.
Нa изложбата учествував со шест
големи портети насликани со сув

ЕДНО Што сликаш? Само
портрети? Која техника користиш?
ДУРМИШ Јас сум дипломиран
вајар. Но, исто така и сликам. Тоа
ми е голема опсесија. Сликам
портрети и друго. Ја користам
техниката сув пастел. Таа техника
ми е во срцето. Едноставно ме
исполнува.
ЕДНО Што те инспирира?
ДУРМИШ Ме инспирираат
книги. Исто така, ме
инспирира природата,
природните форми,
емоциите на луѓето
коишто секојдневно ги
среќавам.

ЕДНО Дали како
уметник си имал успех
во Македонија?
ДУРМИШ
Моите успеси во
Македонија се
следниве – средно
уметничко училиште
„Лазар Личеноски”
каде што почнав, па
Факултетот за ликовни
уметности во Скопје
како многу квалитетни
образовни институции,
кои cе „виновни” за јас
денес да сум тој којшто
посакав да бидам.

ЕДНО Има ли уште Роми
уметници (сликари,
скулптори, вајари) во
Македонија и дали може да
се стекне некаква слава во
Македонија со оваа професија?
ДУРМИШ Други уметници Роми
мислам дека нема, а во Македонија
да се биде славен е научна
фантастика.

ЕДНО А, во странство? Се стекнува
ли полесно слава како уметник?

ДУРМИШ И тука се битни
некои фактори, пари,
комуникациски
вештини, добра
харизма, упорност,
знаење, бон тон итн. Се
разбира, тука луѓето не
ги интересира дали си
Ром или друго. Добрата
разлика сепак е тоа што
ако во Македонија мојата
изложба ја посетуваат
1.000 посетители, тука ќе ја
посетат најмалку 10.000.

и н т е р в ј у

пастел, на тема „Портети на Роми –
фацизам”.

inter view
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The portraits of Durmish
Kazim are exhibited in Brussels
Kazim, an artist from Macedonia who lives in Belgium, managed to be a part of an exhibition because the Employment Agency in Brussels offered him the opportunity to present his artwork
Durmish Kazim is a 30 year old graduated sculptor from Macedonia who
has been living in Brussels, Belgium for
three years. He recently participated
in a group exhibition in this European
Centre called “Parcours d’Artistes”, a traditional exhibition which happens once
every two years. In 2010 he graduated
from the Faculty of Fine Arts. At the moment he is working on orders he takes
from home. He works on portraits and

sculptures. The art for him, as he says, is
a way of life. He considers himself born
to create and think conceptually.
ONE How did it come to your
participation in the exhibition?
DURMISH KAZIM I came to the exhibition after I received a permission to live
in Brussels eight months ago. I started looking for a job, and the Employment Agency sent me to a place where

I live in Brussels, in the Forest Centre
Culturel. I presented my artworks there
and they accepted me. So I started getting prepared for the exhibition which
took place on May 16 – June 1, 2014
in Brussels, in Saint Gilles and Forest
Place Saint-Denis 9 B 1190. I participated with six huge portraits painted with
dry pastel, with the theme “Portraits of
Roma – fascism”.

ONE What inspires you?
DURMISH Books inspire me.
Also, I am inspired by nature,
natural shapes, the emotions of
people I meet everyday.
ONE Did you have a success as
an artist in Macedonia?
DURMISH My successes in
Macedonia are the following –
art high school “Lazar Lichenoski” where I started, then the
Faculty of Fine Arts in Skopje as
high quality institutions which
are responsible for me being the
person I wanted to be.

ONE Are there still Roma artists (painters, sculptors) in
Macedonia and can a person
acquire some kind of fame in
Macedonia with this
profession?
DURMISH I don’t think there
are other Roma artists, and getting famous in Macedonia is science fiction.

ONE What about abroad? Is it
easier to be famous as an
artist?
DURMISH Some factors are
also important here – money,
communication skills, good charisma, perseverance, knowledge, good manners, etc. Of
course, people here do not care
whether you are a Rome or
something else. The good difference is that if 1000 people visit my exhibition in Macedonia,
here it will be visited by at least
10 000.

i n t e r v i e w

ONE What do you paint? Only
portraits? What technique do
you use?
DURMISH I am a graduated
sculptor. But, I also paint. That
is my great obsession. I paint
portraits and other things. I use
the technique dry pastel. That
technique is in my heart. It simply fulfills me.

а к т у е л н о

Концентрациониот камп кај
Lety u Písku – украдена историја
Истребувањето на 90 проценти од ромската популација во Чешка за време на Втората
Светска Војна нема еквивалент со ниедна друга земја во светот. Како можеше тоа да се
случи?
© Маркус Папе, новинар и истражувач на човекови права, со седиште во Прага
Чехословачка беше една од првите европски земји која
беше окупирана од Хитлеровата Германија. Набргу по
инвазијата на Прага од страна на германската војска,
на почетокот на март 1938, чехословачката влада
донела декрет за основање на логори за принудна
работа. Во новооформениот протекторат на Бохемија
и Моравија, нацистичките функционери добивале
листи со имиња на целокупната ромска популација
од страна на чехословачките функционери. Во 1927
чехословачката влада наредила со закон сите Роми и
„луѓе кои живеат на ромски начин” да се регистрираат
одделно.
Кога логорот во селото од јужно Бохемскиот регион
Лети во Писек бил отворен во летото во 1940 година,
тој служел како работен логор за возрасни мажи
кои биле сметани за „мрзливи”. Времетраењето на
нивната затворска казна била најмногу шест месеци.
Во јули 1942, декрет од генералниот командант од
полицискиот протекторат го трансформирал објектот
во концентрационен логор за ромски семејства на
неодредено време.
Жртви на жртви
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Иако немало изрични наредби да се убијат
затворениците, командата на логорот направила
сè што може за да го намали високиот број на
затвореници со влошување на нивните животни
услови, заддршка на храна, греење и медицинска
нега. Официјално, 1309 луѓе биле затворени во
таканаречениот „ромски логор”. За девет месеци
умреле најмалку 319 луѓе, меѓу нив 241 дете.
Ова покажува дека приоритетот на логорот била
работната сила и дека децата не биле од корист.
Иако командирот на логорот имал овластување
да ги премести болните, повредените или

По крајот на Втората
Светска Војна историјата
на логорот во Лети беше
внимателно прикриена
од комунистичката
влада. На никој од
осомничените за
сурови злосторства
во логорот не му беше
судено. До 1994, кога
американскиот генеолог
Пол Полански случајно
пронашол документи за
логорот во регионална
архива и ги објавил
резултатите од неговото
истражување во САД,
речиси никој не знаел
за постоењето на
логорот и судбината
на затворениците.
Тогашната влада
тврдела дека сите жртви
од логорот умреле од
абдоминален тифус
(кое не одговара со
податоците од смртниот
регистар) и дека никој
од преживеаните веќе
не е жив – но Полански
пронашол десетици
преживеани и ги
објавил нивните усни
истории1. Во мај 1995,
чешкиот претседател
Вацлав Хавел откри
мал споменик кај
масовните гробници до
местото на поранешниот
логор, но не ја повика

владата да ја премести фармата
за свињи која била изградена за
време на комунизмот и сéуште
работи. Книгата И никој нема да
ти верува (A Nikdo Vám Nebude
Věřit…), објавена во 1997, ја откри
историјата на логорот и беше
поврзана со кривичната жалба
под сомнение за геноцид, што
беше поднесена од страна на

20 интелектуалци од различни
етнички потекла2.
Прикривање на историјата

Од тогаш перцепцијата за
историјата на кампот, од страна на
чешкото и ромското општество,
се менува полека, но сигурно.
Десетици национални, како и
меѓународни институции
и невладини организации
заедно со потомците на
преживеаните, ја повикаа
чешката влада да ја замени
свињската фарма со
соодветен споменик. Во 2005
и 2008 година Европскиот
Парламент го направи
истото со резолуција3. Во
мај 2014 година, за прв пат,
чешкиот премиер му се
приклучи на спомен актот кај
масовните гробници во Лети,
организиран од Роми секоја
година од 1997.

Причините за прикривањето
на Лети, кое траеше со
декади, се разни и нема
доволно простор да се
дискутира овде. Во повеќето
историографии, етничките
Чеси, како и многу други
„мали“ европски етникуми,
досега се презентирани како
„вечни жртви“ на поголемите
странски сили, а не како
извршители на злосторствата.
Лети го докажува
непријатниот факт дека ова не
е секогаш така.
[1] See also: www.youtube.com/
watch?v=7xmMQcRJh-Q
[2] See also: www.errc.org/article/book-review-nikdo-vamnebude-v%C4%9B%C5%99it–
markus-pape-gplusg-publishersprague-1997/38
[3] www.geschichtswerkstatteuropa.org/media/projekte/
brochure_0115_s.pdf
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затвореничките со поодмината
бременост во блиската болница
во Писек, тој ретко го правел тоа.
Според преживеаните, децата на
затвореничките биле удавени
во езерото кое било блиску до
логорот. Во случај на обиди за
бегство од затворот, на стражарите
им било наредено да пукаат.
Преку 500 преживеани од логорот
биле депортирани во
истребувачкиот логор во
Аушвиц – Биркенау.
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The concentration camp at
Lety u Písku – a stolen history
The extermination of 90 percent of the Roma population in the Czech lands during World War II
has no equivalent in any other country worldwide. How could it have happened?
© Markus Pape, journalist and HR researcher based in Prague

Czechoslovakia was one of the first European countries occupied by Hitler’s
Germany. Shortly before German troops
invaded Prague, in early March 1938
the Czechoslovak government passed
a decree establishing forced labour
camps. In the newly-formed Protectorate of Bohemia and Moravia, Nazi officials were pleased to receive lists with the names
of the entire Roma population from Czechoslovak officials. In 1927 the
Czechoslovak Government had ordered by law
that all Roma and “people living in the gypsy
way” have to register separately.
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When the camp at the
South Bohemian village
Lety u Písku was opened
in summer 1940 it served
as a labour camp for male
adults considered “workshy”. The duration of their
imprisonment was limited to a maximum of
six months. In July 1942
a decree by the General
Commander of the Protectorate Police
transformed the facility into a concentration camp for Roma families for an
unlimited time.

Victims of victims
Even though there was no explicit order
to kill those interned there, the camp
command did its best to decrease the
high number of camp inmates by worsening their living conditions, withholding food, heating and medical care from

them. Officially 1 309 persons were imprisoned in the so-called “Gypsy Camp”.
Within nine months at least 319 of
them had died, among them 241 children.

This indicates that the priority of the
camp was its labour force and that children were of no use. Although the camp
commander was entitled to transfer
ill, injured or heavily pregnant inmates
to the nearby hospital in Písek, he seldom did so. According to survivors, children of inmates
were drowned in
a pond close to
the camp. In case
of attempts to escape by camp inmates, the guards
were ordered to
shoot them. More
than 500 survivors of the camp
were then deported to the extermination camp in
Auschwitz-Birkenau.

After the end of
World War II the
history of the Lety
camp was carefully covered up
by the communist government. None of those suspected of committing severe crimes in the
camp were ever tried. Until 1994, when
the US genealogist Paul Polansky coincidentally discovered camp documents in

Cover-up of history

Since then the perception of the camp’s history,
by society Czech as well as Roma society, has been
changing slowly but surely. Dozens of national as
well as international institutions and NGOs together with descendants of the survivors called upon
Czech government to replace the pig farm by a
suitable memorial site. In 2005 and 2008 European Parliament did the same by a resolution.[3] In
May 2014 for the first time Czech Prime Minister
joined the memorial Act at the Lety mass graves,
organized by Roma annually since 1997.
The reasons for the Lety cover-up, which has
lasted for decades, are various and there is not
enough space to deal with this issue here. In most
historiography, ethnic Czechs as well as many other “small” European ethnicities have been presented as the “eternal victims” of larger foreign forces
so far, not as perpetrators of atrocities themselves.
Lety proves the unpleasant fact that this has not
always been the case.
[1] See also: www.youtube.com/
watch?v=7xmMQcRJh-Q
[2] See also: www.errc.org/article/book-review-nikdo-vam-nebude-v%C4%9B%C5%99it–
markus-pape-gplusg-publishers-prague-1997/38
[3] www.geschichtswerkstatt-europa.org/media/
projekte/brochure_0115_s.pdf
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a regional archive and published the results of his
research in the USA, almost nobody knew about
the existence of the camp and the fate of its inmates. The government at the time claimed that
all of the camp victims had died of abdominal typhus (which does not correspond with the data
in the death register) and that none of the survivors were alive anymore – but Polansky found
dozens of survivors and published their oral histories.[1] In May 1995 Czech President Václav Havel
unveiled a small monument at the mass graves
close to the site of the former camp, but did not
call upon the Government to remove the pig farm
there, which had been built during communism
and is still in operation to date. The book And
Nobody Will Believe You (A Nikdo Vám Nebude
Věřit…), published in 1997, revealed the camp’s
history and was attached to a criminal complaint
on suspicion of genocide that was filed by 20 intellectuals of various ethnic backgrounds.[2]
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Промовирано научно
дело за Ромите
Кумановската библиотека „Тане Георгиевски“ и Националниот ромски центар организираа
промоција на научното дело „Етничките и културните карактеристики на Ромите во
Македонија”на д-р Трајко Петровски
Во кумановската библиотека
„Тане Георгиевски” на 24.06
беше промовирано научно
дело „Етничките и културните
карактеристики на Ромите
во Македонија” од д-р Трајко
Петровски, кое опфаќа податоци за
историјата, минатото, етногенезата
на Ромите, нивната традиција и
култура.

- Делото претставува моја докторска
дисертација одбранета во 1997
година на одделот за етнологија на
Филозофскиот факултет во Загреб.
Делото е наменето за пошироката
читателска публика. Постои интерес
да се преведе на повеќе европски
јазици затоа што нема многу дела
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од ваков вид во Европа
наменети за Ромите
од Македонија, изјави
авторот Петровски
на промоцијата,
која ја организираа
кумановската
библиотека и
Националниот ромски
центар.

Директорот на
Институтот за
фолклор „Марко
Цепенков”, проф. д-р
Зоранчно Малинов,
промовирајќи ја
книгата истакна дека
станува збор за капитално дело,
монографски
труд за ромската
култура, фолклор,
етнологија
и историја.
Нагласидека
податоци од делото
може да црпат
фолклористите,
историчарите,
социолозите и
етнолозите.
- Освен за
стручната јавност
во државата,
наменета е и за

широката читателска публика
и за сите кои сакаат да дознаат
повеќе за ромската култура.
Опфатени се песни, приказни,
анегдоти, публикувани на ромски
јазик со соодветен превод. Секој
што пројавува интерес за ова
истражување овде ќе најде
драгоцени податоци, додаде
Малинов.

Трајко Петровски е научен советник
во Институтот за фолклор. Досега
има објавено пет монографски
трудови, автор или коавтор е на
четири учебници на ромски јазик
и на речници, како и на десетици
статии за теми поврзани со
ромскиот народ.

The library in Kumanovo “Tane Georgievski” and the National Roma Centrum organized a promotion of the scientific work “The ethnic and culture characteristics of the Roma in Macedonia” by
PhD Trajko Petkovski
In the library in Kumanovo “Tane
Georgievski”, on June 24, there was a
promotion of the scientific work “The
ethnic and culture characteristics of
the Roma in Macedonia” by PhD Trajko Petkovski, which includes information about the history, the past,
the ethno genesis of Roma, their tradition and culture.
- The work represents my doctoral dissertation defended in 1997 at

the Department of Ethnology on the
Faculty of Philosophy in Zagreb. The
work is intended for a wider reading
audience. There is interest to translate it in various European languages 
because there are not many works of
its kind in Europe which are intended
for the Roma from Macedonia, said
the author Petrovski at the promotion, which was organized by the library in Kumanovo and the National
Roma Centrum.

The director of the Institute of Folklore “Marko Cepenkov”, professor
PhD Zorancho Malinov, stated, while
promoting the book, that it was a
capital work, monograph on the
Roma culture, folklore, ethnology and
history. He emphasized that folklorists, historians, sociologists and ethnologists can draw data from the
work.
- Apart from the experts in the country, it is intended for the general readership and for all
who want to learn more
about Roma culture. It includes songs, stories, and anecdotes, published in Roma
language with an appropriate translation. Anyone who
manifests interest in this research will find precious
data, added Malinov.
Trajko Petkovski is a scientific advisor in the Institute
of Folklore. He has published
five monographic works, he
is an author or a coauthor of
four textbooks in Roma language and dictionaries, and
tens of articles related to the
Roma people.
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Promotion of a scientific
work about the Roma
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предизвици и
достигнувања во 2013
Извештај на Европската Агенција за основни човекови права
Извештајот на Европската
Агенција за основни човекови
права за 2013 година се осврнува
на основните човекови права
поврзани со случувањата со азил,
имиграцијата и интеграцијата,
контролата на границите
и визната политика. Исто
така и на информатичкото
општество, почитувањето на
приватноста и заштитата на
податоци, правата на децата и
заштита на децата, еднаквоста и
недискриминацијата, расизмот,
ксенофобијата и другите слични
нетолерантности, пристап до
правда и правна соработка,
прaвата на жртви на криминал,
како и обврски и одговорности
на земјите – членки на ЕУ и на
меѓународното право.
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Како одговор на тоа, ЕУ заокружи
серија на важни правни реформи,
посебно во делот на азилот,
додека земјите – членки работеа
на вградување на ЕУ директивата
жртвите во националните закони
и продолжија да ги спроведуваат
нивните национални стратегии
за интеграција на Ромите.
Сепак, новите закони на хартија
не значи дека ги променија
работите на терен, во пракса.

Мерките спроведени поради
економската криза во Европа
покрена некои загрижувачки
основни човекови права. Тоа
што се појави огромна разлика
помеѓу правото и практиката
ги загрижи набљудувачите на
човекови права, посебно во однос
на политиката за азил, ромската
интеграција и правата на децата
и на жртвите.
Извештајот за 2013 година
има и две нови поглавја, едно
за ромската интеграција,
проследено во линија со
националните стратегии
за интеграција на Ромите
и второто – за Повелбата
за основни човекови права
на Европската Унија, со
посебен осврт на неговата
примена пред националните
судови, како што впрочем се
приближува 50-годишнината од
донесувањето на Повелбата како
обврзувачки документ.

Годишниот извештај за 2013
година во целост може да го
најдете на следниот линк:
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rightschallenges-and-achievements-2013

A report by European Agency for Fundamental Rights
This year’s FRA (European Agency
for Fundamental Rights) annual report looks at fundamental rights-related developments in asylum, immigration and integration; border
control and visa policy; information
society, respect for private life and
data protection; the rights of the
child and the protection of children;
equality and non-discrimination;
racism, xenophobia and related intolerance; access to justice and judicial cooperation; rights of crime victims; EU Member States and international obligations.
In response, the EU completed a series of important legal reforms, particularly in asylum, while Mem-

ber States worked to transpose
the EU Victims’ Directive into national law and pursued their national Roma integration strategies. Still, new laws on the books
do not necessarily transform the
situation on the ground. Crisisdriven austerity measures raised
some fundamental rights concerns. A persisting gap between
law and practice troubled a broad
spectrum of human rights observers, particularly in asylum policy,
Roma integration and child and
victims’ rights.

This year’s report also features
two new chapters, one on Roma
integration following the drawing up of the national Roma integration strategies and a second
looking at the EU Charter of Fundamental Rights and especially
its use before national courts as it
approaches its fifth anniversary
as a binding document.
You can find the annual report on the following link:
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challengesand-achievements-2013
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challenges and
achievements in 2013

поглед надвор

Патролирање на улиците со
унгарската ромска полиција
Oд Гиорги Макула – Roma Initiatives Office, 3 јуни 2014 година
Роден сум во сиромашно семејство во
централна Унгарија, во средина со малку
можности. За среќа, од Фондацијата
Отворено Општество бев финансиски
поддржан за да можам да го завршам
средното образование и да се стекнам
со диплома. Ако тоа не го направев, не
знам каде ќе бев денеска. На 21 годишна
возраст се запишав на полициската
акдемија во Будимпешта и веднаш се
декларирав како Ром.

Некои од моите колеги исто така беа
Роми, но јас бев единствениот кој што
се декларираше како таков. Иако тоа
повремено предизвикуваше некоја
дистанца во одделот во кој што работев,
јас никогаш немав посериозни проблеми.
Напротив, некои од моите претпоставени
ме почитуваа токму поради мојата
самодоверба. За кратко време, стигнав до
ранг на детектив.
За време на моите патроли околу
Будимпешта забележав дека има еден
ромски полицаец во осмата област и
еден во деветтата и двете осиромашени
области со голема ромска популација,
но ниеден од нив не се знае меѓу себе.
Како и да е, решив да воспоставам мрежа
на поддршка за ромските полицајци
така што станав ромски офицер за
комуникации и да имам улога на
контактна точка помеѓу полицијата и
ромската заедница.
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Понекогаш Ромите се плашат
да зборуваат и не ѝ веруваат на
полицијата поради претходните
начини на однесување кон Ромите и
дискриминацијата, така што имајќи
некој кој ги разбира Ромите и нивниот
идентитет може да им помогне да се
чувствуваат покомотни. Дополнително,

за другите Унгарци, тие може да го
искористат комуникацискиот офицер
за подобро да ги разберат Ромите и да
сфатат зошто доаѓа до некои одредени
проблеми.

Во 2005 година имав можност да патувам
во САД, како учесник на програмата
на Стејт Департментот за меѓунарната
лидерска програма. Сфатив дека
дискриминацијата и интеграциските
прашања за Афро-американците во
полицијата во 70-те години на минатиот
век биле исти како во Унгарија денес
и дека Националната полициска
асоцијација на афро-американците може
да служи како добар модел за FAERLEO.
Кога отидов во Британија, да се сретнам
со моите колеги, бев вчудоневиден
колку многу претставници на
малцински групи има во британската
полиција и тоа не само офицери, туку и
поручници и капетани. Ги придружував
во нивните патроли и учествував во
различни тренинзи, концепт кој малку е
присутен во Унгарија и сфатив дека има
потенцијал за присуство и учество на
малцинските групи во полициските сили
во Унгарија.

Мојата задача не беше лесна. Да зборувам
за раса и за етничка припадност сѐ
уште е табу тема во Унгарија. Бевме
критикувани поради основањето
на нашата организација. Луѓето беа
обвинети за сегрегација, но, всушност
ние повеќе бевме како клуб или како
унија. Секој кој што е во полициските
сили може да ни се придружи. А, имаме и
многу не-ромски членови. Легислативата
за заштита на податоците значи дека
не може да бидеме сигурни колку
ромски полицајци има, но, се надеваме
дека повеќе ќе бидат инспирирани и

охрабрени да ни се приклучат.
Како дополнување на симболичната
сила, тоа што сум полицаец исто
така претставува успешна професија:
имате сигурна работа, здравствено
осигурување и можност да земете
кредит за да купите куќа – ова се сите
работи кои што се далеку од дофат на
повеќето Роми. Но, главно, за унгарските
жители да видат ромски полицајци
кои што патролираат и брзо реагираат
на криминални случаи, тоа испраќа
многу моќна порака дека не сите Роми
се криминалци. Ние исто така сакаме
да бидеме безбедни и да помогнеме во
зачувувањето на безбедноста на сите
Унгарци.
Посетителите од другите
земји во Источна Европа
може да го посведочат
ова и да ја сменат
нивната перцепција кон
Унгарија и кон Ромите.
Во меѓувреме, FEARELO продолжува да ги
шири своите врски
со други полициски
сили и со други ромски
комуникациски
офицери низ цела
Европа, со надеж на
воспоставување на
подобри стандарди и
вистинска полициска
заедница.
Оригиналниот текст
може да го најдете на
слениот линк:
http://www.opensocietyfoundations.org/voices/
patrolling-streets-hungarys-roma-police

Some of my colleagues were also Roma,
but I was the only one who defined myself accordingly. Although this occasionally caused some friction and distance within
the department, I never experienced seri-

ous problems. On the contrary, some of my
senior officers respected me for my confidence. After a short time I rose to the rank
of detective.
During my patrols around Budapest, I noticed that there was one Roma police officer
in the 8th District and one in the neighboring 9th, both quite deprived areas with a
large Roma population, but neither of them
knew each other. Hence I decided to establish a support network for Roma police, and
I became a Roma liaison officer to act as a
point of contact between the police and the
Roma community.
Sometimes Roma fear speaking to the police or distrust them, because of previous ill treatment or discrimination, so having someone who understands their background and identity can help them to feel
more comfortable. In addition, for other Hungarians, they can use our liaison officers to better understand Roma and acknowledge why certain problems may be
occurring.

In 2005 I had the opportunity to travel to
the United States to take part in the State
Department’s International Visitors’ Leadership Program. I realized that discrimination and integration issues for AfricanAmericans in the police force in the 1970s
were the same as in Hungary today, and
that the National Black Police Association could serve as an instructive model for
FAERLEO.
When I went to Britain to meet with colleagues, I was amazed to see so many ethnic minorities represented in the police
force, and not just officers, but lieutenants
and captains. I accompanied them on their
patrols and attended diversity trainings, a
concept which still barely exists in Hungary,
and realized that there is potential to rep-

resent all Hungarian minorities in law enforcement.

My task was not easy; talking about race
and ethnicity is still very much a taboo in
Hungary. We were criticized by some for establishing our organization. People accused
us of segregating, but in fact we are like
a club or a union. Anyone in law enforcement can join, and we have many non-Roma members. Stringent data protection legislation means that we cannot be sure how
many Roma police officers there are, but
we hope that more will be inspired and encouraged to join.
In addition to the symbolic power, being
a policeman also presents a viable career
path: you have job security, health insurance, and the ability to obtain credit to buy
a house—all things that are out of the reach
of most Roma. But mainly, for a Hungarian
citizen to see a Roma patrolling or responding to a crime, it sends a powerful message that not all Roma are criminals. We too
want to be safe and to help protect the safety of all Hungarians.

Visitors from other countries in Eastern Europe may witness this and change some of
their perceptions toward Hungary and toward Roma. In the meantime, FEARELO
continues to expand its links with other police forces and Roma liaison officers across
Europe, with the hope of establishing better standards and true community policing
by consent.

You can find the original article on the following link:
http://www.opensocietyfoundations.org/
voices/patrolling-streets-hungarys-romapolice

o u t s i d e

I was born into a poor family in central
Hungary, in an environment with little opportunities. Thankfully I was supported by
the Open Society Foundations with financial aid to complete my high school diploma. If I hadn’t managed this, I don’t know
where I would be today. At the age of 21, I
enrolled at a police academy in Budapest
and immediately declared my Roma heritage.
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Patrolling the Streets with
Hungary’s Roma Police

а к т у е л н о

Азилантски танц
							 преку оградата
Кога денеска ќе го чуеме зборот
азиланти, веднаш си помислуваме на
илјадниците граѓани од Балканот кои
ги преплавија западноевропските земји
барајќи излез од тешката економска
криза. Таму ги нарекоа економски
емигранти и без воопшто и да размислат
дали да им дадат азил ги вратија дома.

Но, меѓу нив, меѓу лажните баратели на
азил ги има и оние чии судбини се губат и
се испреплетуваат со тие на економските
емигранти. Меѓу нив има азиланти кои
немаат своја држава, апатриди,
или такви кои поради
политичките размислувања
и ставови се загрозени и
бегаат од својата поранешна
татковина и се обидуваат да
најдат засолниште во земјата
во која заминуваат. Многумина
водат тежок живот чекајќи
од бројка во некоја фиока
да станат име и презиме, да
станат човек со своја приказна.
Овие луѓе некогаш засолниште
наоѓаат на чудни места. Таков
е и случајот на неколкутемина
бегалци и баратели на азил од
Чеченија, Грузија, Курдистан и
Бурма кои судбината ги довела
во театарот „Арка“ во Прага,
Чешка. Тие работат како дел од бендот
„Бегалци суперѕвезди“ во кој членуваат
професионални актери, но и баратели на
азил и бегалци. Тие се доказ дека една
неформална група актери и бегалци кои
се запознале во бегалските кампови,
може да стане проект што ќе предизвика
сериозно внимание низ цела Европа.
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Во „Арка“ се прикажува нивниот проект
„Танц преку оградата“ кој е вистинско
ремек-дело на современата театарска
уметност. Овој несекојдневен проект
ги крши табуата за луѓето без своја
татковина.

„Танц преку оградата“ е мозаик од пет
приказни во кој е раскажана тажната,
но понекогаш и комична судбина на
азилантите. Приказните претставуваат
интимен разговор меѓу азилантите и
професионалните актери кои преку нив
на публиката и ја раскажуваат нивната
судбина. На пет локации во театарот
„Арка“ истовремено се одвиваат неколку
приказни. Секој дел трае по 15-ина
минути, а може да се гледаат без посебен
редослед. Има и кратки паузи од две-три
минути придружени со перформанс од

посакуваната фризура. Кратењето коса е
исто како и музиката, форма на уметност
– вели Гугар.
Поради тешкиот живот и ситуацијата во
Грузија, морал да побегне од оваа земја.
– Не сакам ни да се сетам на тие денови.
Ми држеа вперен пиштол во челото, а
јас крвавев. Потоа ме расекоа со нож, еве
имам лузна тука – ја раскажува Гугар
својата тажна приказна.

Потоа заминал во Ерменија, но ниту
таму не било подобро, па во
2002 година побегнал во Чешка.
Не можел да им објасни на
чешките власти што е по етничка
припадност. Го прашувале дали е
Грузиец, а тој на лош чешки јазик
им повторувал, не, Ерменец од
Грузија.

Вели дека не можеле да го сфатат.
Побарал дозвола за престој во
Чешка, а за тоа време бил сместен
во три различни бегалски
кампови. Тежок живот, исполнет
со исчекување што ќе одлучат
чешките власти, дали ќе му
дозволат статус на азилант.

бендот „Бегалци супер ѕвезди“. Целата
слика за овој несекојдневен проект
се добива дури по гледањето на сите
делови.

Приказна која можеби најмногу ќе ве
трогне е онаа на бегалецот Гугар, по
потекло Ерменец кој живеел во Грузија.
Гугар е музичар и фризер. Отсекогаш
сонувал да има свој фризерски салон.

- Јас сум музичар и не можам да живеам
без музиката. Во мојот фризерски салон
јас ќе имам мало пијано. Додека моите
клиенти го пијат кафето ќе им свирам
на пијаното, а потоа ќе им ја направам

И додека театарската завеса
полека се спушта, гледачите
размислуваат што помислиле кога
последен пат го чуле името азиланти.
Што и да помислиле, нивната перцепција
по оваа претстава комплетно се менува.
Ако азилантите за нив биле луѓе без
никаков идентитет, опортунисти без
чувство за припадност, бројка, сега тие
стануваат обични луѓе, луѓе со приказна,
музичари, фризери, луѓе со срце кое лета
онака како што летаат гулабите кон
својата татковина.
Преостанатиот дел од текстот можете да
го прочитате на следниот линк:
http://balkon3.com/azilantski-tanc-prekuogradata/

When you hear the words asylum seekers,
you immediately think of thousands of people from the Balkans who swamp western
European countries, seeking a way out of the
severe economic crisis. They are called economic immigrants, and without even considering whether to grant them asylum or
not, they are sent back home.

are told in an intimate conversation between
the asylum seekers and the professional actors thus telling the audience about their
destiny. Five stories are told at five different
locations in Archa Theatre. Each piece lasts
about 15 minutes, and you can watch them

However, among the false asylum seekers there are the ones whose destinies
are lost and intertwined with those of
economic migrants. There are asylum
seekers among them who do not have
their own country, stateless persons, or
those who due to political affiliation and
opinions are in danger and flee from
their country trying to find refuge. Many
of them have a difficult life while waiting to be transformed from just a number in somebody’s drawer into a name
and surname, into a real person with a
story to tell.

Their project “Dance through the fence”, a
masterpiece of modern theater, is on the repertoire of Archa Theatre. This extraordinary
project breaks the taboos about people without a country.
“Dance through the fence” is a mosaic of five
stories which tell the sad, though at times
comic fate of asylum seekers. Their stories

He had to flee the country because of
the hard life and the situation inGeorgia.

- I do not even want to remember
those days. I had a gun pointed at my
forehead while I was bleeding. Then
they cut me with a knife. Here, I have a
scar here. – Gugar tells his sad story.

He then went to Armenia, but it wasn’t
any better there also, so in 2002 he
fled to the Czech Republic. He couldn’t
explain the Czech authorities his ethnic background. They asked whether he was Georgian and he would reply in bad Czech language that he is an
Armenian from Georgia. He says they
didn’t understand what he was saying. He requested permission to stay
in the Czech Republic, and during that
time he lived in three different refugee
camps. It was a hard life, filled with anticipation of the Czech authorities’ decision, whether they would grant him
refugee status.

These people find shelter in strange
places.

Such is the case of several refugees and
asylum seekers from Chechnya, Georgia,
Kurdistan and Burma, whom destiny has
led to the Archa Theatre in Prague, the
Czech Republic. They are a part of a theatre company “Allstar Refugee” whose
members are professional actors, as well
as asylum seekers and refugees. They are
a proof that an informal group of actors
and refugees who have met in refugee
camps, can become a project that will attract attention throughout Europe.

- I am a musician and I cannot live without
music. In my hair salon I will have a little piano. While my clients are having coffee I will
play the piano, and then create the desired
hairstyles. Giving a haircut is the same as
music, it’s an art form – says Gugar.

in random order. There are short breaks
of 2-3 minutes when the ” Allstar Refugee”
band performs. You get the whole picture of
this extraordinary project after seeing all the
parts.
Perhaps the most moving story is that of
Gugar, a refugee of Armenian descent who
lived inGeorgia. Gugar is an artist and a hairdresser who had always dreamed of having
his own hair salon.

As the theater curtain slowly descends
viewers think about what they used to
think when they first heard that someone is an asylum seekers. Don’t get me
wrong, but their perception of them has
completely changed. If asylum seekers were
people without identity, opportunists with
no sense of belonging, just figures, now they
have become ordinary people, people with
a story, musicians, hairdressers, people with
hearts that fly as doves fly to their homeland.
You can read the whole story on web:
http://balkon3.com/azilantski-tanc-prekuogradata/
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Asylum seekers dance
							 through the fence
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