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Го чекам денот на видливите резултати!
I am waiting for the day of visible results!
Куманово: Град на расно профилирање и дом на жртви од драконски казни
Kumanovo: A city with racial profiling and a home of victims of draconian penalties
Извештај: Ромите со послабо здравје од просекот
Report: Roma in ‘poorer health’ condition than average
Поддршка за Европска Стратегија за здравје на деца и адолесценти 2015-2020
Support for European Child and Adolescent Health Strategy 2015-2020

Барањето на право на азил е фундаментално право
Claiming asylum is a fundamental right
Одбележан 20 годишен јубилеј
Marked 20-year jubilee
На разговор за човековите права/ Conversation on human rights
Помеѓу лошо и полошо – новата Комисија и социјалната инклузија на Ромите
Between a rock and a hard place – the new Commission and the social inclusion of Roma
Frozen shot

Од ден на ден, од година во година,
сѐ повеќе се појавува потребата за
отворени дискусии и дијалози помеѓу
луѓето без оглед на нивната национална
припадност, боја на кожа и религија.
Сметам дека сѐ почесто се прекршуваат
човековите права, се продолжува со
старо – нова програма од највисоките
европски институции и тоа се одразува
врз земјите кандидати за членство во ЕУ.
Тоа всушност може само да биде аларм
за поголем процент на сиромашни
граѓани принудени да слушаат,
премолчуваат, да живеат на едно место
со години кое води кон губење на волја
за образование на младите генерации
и желба за брзо заминување надвор од
државата.
Согледувајќи ја денешнава ситуација
на Ромите, таа е за два пати полоша

од пред 20 години. Според податоците
на ЕУРОСТАТ, најголема присутност
на смртност е кај ромските деца.
Просечниот животен век на Ромите
е 40 години. Според анализите на
европските институции наменети за
Стратегијата Европа 2020, од 80 до 85%
немаат можност за вработување. Според
Радио Слободна Европа се зголемува
нелегалната и легалната миграција
на млади од Македонија. Според
Deutsche Welle, расте системската
институционална дискриминација
врз Ромите. Во повеќе пишани и
електронски медиуми има чести изјави
од Роми, во кои се вели дека доволно е
да си Ром и веднаш ќе те осомничат дека
си крадец.
А да не заборавиме – расното
профилирање продолжува и покрај

I am waiting for the day
of visible results!
Day by day, year by year, there is an increased need for open discussions and dialogues between people, regardless of their
nationality, skin colour and religion. I believe that the human rights get increasingly violated, everything continues with the
old – new programme from the highest European institutions and that reflects on the
candidate countries for EU membership.
This can actually be an alarm for a larger per cent of poor citizens forced to listen,
be silent, and live in one place for years
which leads to the loss of will for education of young generations and a desire to
leave the state.
Observing the present situation of the
Roma, it is twice as worse than 20 years

ago. According to data from EUROSTAT,
the largest presence of mortality is among
Roma children. The average life expectancy for Roma is 40 years. According to the
analysis of the European institutions reserved for the Europe 2020 Strategy, 80 to
85% don’t have employment opportunities. According to Radio Free Europe, the
illegal and legal migration of young people
from Macedonia is increasing. According to
Deutsche Welle, the systemic institutional discrimination against Roma is growing.
There are often statements from Roma in
many printed and electronic media, who
say that it is enough to be a Roma and you
will be immediately taken for a thief.
And let’s not forget – the racial profiling

Ашмет Елезовски, извршен директор
на Национален ромски центар,
Куманово

continues despite the unfounded decision
of the German Bundestag from September 19th which declares the Balkan countries (Serbia, Bosnia and Herzegovina and
Macedonia) safe and thus stopped the opportunity for Roma and non-Roma from
these countries to seek asylum, which has
been treated as economical from various
aspects, although under Article 3 from the
Geneva Convention this is a special kind of
persecution.
And while I alert about this (multiple
times), life goes on, as if this was another published news without detailed analysis. Although most international human
rights organisations have issued their
opinions indicating that they will continue to fight for respect and enforcement of
basic fundamental rights for all, including
the Roma. I am waiting for the day of visible results!
Asmet Elezovski, executive director
of the National Roma Centrum,
Kumanovo
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Го чекам денот на
видливите резултати!

неоснованата одлука на германскиот
Бундестаг од 19 септември која ги
прогласува земјите од Балканот (Србија,
Босна и Херцеговина и Македонија) за
сигурни земји и со тоа ја стопираше
можноста Ромите и не - Ромите од овие
земји да бараат азил, кој од повеќе
аспекти беше третиран како економски
иако според членот 3 од Женевската
конвенција и ова е посебен вид на
прогон.
И додека алармирам за ова (и тоа
неброено пати), животот продолжува
понатаму, како ова да е само уште
една вест која кај нас се објавува и
поминува без подетални анализи. Иако
повеќето меѓународни организации
за човекови права излегоа со свои
ставови укажувајќи дека ќе продолжат
да се борат за почитување и примена
на фундаменталните основни права за
сите, меѓу кои и Ромите. Го чекам денот
на видливи резултати!
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Куманово: Град на расно
профилирање и дом на жртви
од драконски казни
Превземено од: www.novatv.mk
Од Славица Филиповска, НОВА
Оваа уличка води до кумановската
населба Средорек која се наоѓа во
непосредна близина на центарот на
градот. Младите кои живеат тука
коментираат дека Средорек наликува на
„затвор“ од кој и да сакаат не можат да
се извлечат. Соочени со дискриминација,
невработеност и сиромаштија и со
државни граници кои не им даваат шанса
да зграпчат посветла иднина во
странство, ниту барем за миг
да погледнат како се живее
во европските држави, овие
луѓе велат декасе оставени на
маргините на општеството.

Куманово. Голем дел од нив и годинава
побарале бесплатна правна совет
до Националниот центар за Роми во
Куманово. Од пријавите во Центарот,
во 60 проценти од случаите се работи
за луѓе кои по етничка припадност се
декларирале како Роми и меѓу нив голем
број на случаеви поради враќање од
граничните премини.
Ашмет Елезовски, Национален центар
за Роми - Куманово

-Сиромаштија голема владее,
а и да сакаш да заминеш во
странство нема, те враќаат
од граница, како робови сме
принудени да живееме во оваа
земја, вели млад жител на
населбата Средорек.
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Во официјалниот извештај на
Советот на Европа од 2009 до
2012 година нотирано е дека
околу седум илјади македонски
граѓани, припадници на ромската
заедница се вратени од граничните
премини или им се одземени патните
документи од страна на македонските
полициски служби.Одлуката дали
одредено лице може да ја напушти
државата ја донесува полициски
службеник, а главното образложение за
враќањето на патниците се сомнежите
за можни баратели на азил во земјите на
Европската Унија.
Стотици од овие луѓе се жители и на

-Не е работата што оваа стана
доминантна појава во Куманово,
работата е што проблемот од граѓаните
е всушност проблем на политичко ниво.
Не можете да вратите кој било граѓанин
од граница и да му ставите печат дека
е асоцијален, како што прават нашите
цариници со Ромите, тоа го нема во ниту
еден параграф од Уставот на Република
Македонија, зборува за НОВА Ашмет
Елезовски од Националниот центар за
Роми.

Мрежата за заштита од дискриминација
која четири години работи во
координација на Хелсиншкиот комитет
на човекови права, истотака бележи дека
Ромите подолг период - се соочуваат
со расно профилирање кога сакаат
да патуваат надвор од границите на
Република Македонија и ограничувањето
на правото на движење во случаите кога
сакаат да ја напуштат државата.

-Последниот случај на ограничување на
правото на слободно движење - случајот
на актерката Емра Куртишова на која
не и било дозволено да го напушти
скопскиот аеродром и да отпатува во
посета на својата сестра во Германија
докажува дека ниту статусот на
вработено лице, ниту причината
поради која се напушта државата,
ниту поседувањето на потребните
документи не се доволни за Ромите да
го остварат своето право на слободно
движење и напуштање на земјата.
Сакаме да потенцираме дека овој
случај не е изолиран, ниту единствен,
туку е само потврда на веќе
воспоставената дискриминациска
пракса на Министерството за
внатрешни работи да го ограничува
правото на слободно движење и
напуштање на државата за Ромите,
а под изговор дека лицата се можни
азиланти. Оваа дискриминаторска
практика кон ромската етничка
заедница, се применува веќе подолг
период, и поради тоа ги повикуваме и
охрабруваме Ромите граѓаните да ги
пријават ваквите случаи, се вели во
соопштението на Мрежата за заштита од
дискриминација.
Драконските казни повторно ги
ставаат кумановци на маргините на
општеството

Ѓултен Зекироска заедно со своето
семејство живее под кирија во
населбата Средорек. И таа и сопругот се
невработени, но вели дека секој ден се
труди чесно да го заработи.
-Без работа сме и јас и сопругот, но
за да ги издржиме
децата работиме
приватно кај ќе не
викнат. Нашите деца
се воспитувани дека
питачењето не смеат
да го практикуваат и
јас стојам зад тоа дека
моите деца не просат
по улиците, вели
Ѓултен.

ниту тие имаат докази дека некогаш
сум помислила на тоа, револтирано
зборуваше Зекироска.

Нејзиниот адвокат Верољуб Илиоски
смета дека ваквата експресна пресуда е
шокатна.
-Јас сум изненаден како може да
осудите човек на 10 години без никаква

Но, по дојава во
Центарот за социјални
работи во Куманово
дека две деца на
Зекировска питачат
по кумановските
улици, полицијата
упаѓа во домот на
Зекировски и ја апси
Ѓултен под сомнение
за малтретирање и
злоупотреба на деца.

По притвор од 20 дена
во Идризово, Ѓултен
во отсуство е осудена
на 10 години затвор
бидејќи нејзиното дете е видено на
улиците со останатите деца.

Поради неформални докази, Основен
суд Куманово ја повлекува тужбата и
Зекироска добива две години условна
казна, но стресот кој го претрпела и
нечовечниот однос на полицијата, вели
дека ќе ги памети доживотно, а најавува
и тужба.

-Без никакви формални докази ме
притворија и почнаа да ми поставуваат
прашања од типот дали знам кој вид на
дрога користат младите во населбата,
да препознавам травки и слични работи
кои немаат врска со она за што сум
обвинета. Еве и денеска само да видам
полиција веднаш сум под стрес поради
нечовечниот однос кон мене што го
имаа. Ќе тужам за оваа неправда, бидејќи
ниту сум ги пратила децата да питачат,

-Со години тропаме на врати да ни
обезбедат детски додаток и да ни
помогнат за живеалиште но од никаде
одговор нема. Де сме немале важечка
лична карта, де некои други услови, не
знам што да кажам, чарето почнавме да
го бараме по медиуми, прокоментира
сопругот на Ѓултен, Елвис.

Двајцата загрижени
родители на малолетни
деца, велат дека освен
невладините и Центарот
за социјална работа, не се
информирани кој друг би
можел да им помогне за
излез од сиромаштијата и
повреда на правата кои им се
загарантирани со Устав.
-Кога веќе не помагаат, нека
не ни праќаат и полиција
да ни врши тортура, додаде
сопругот Елвив.
Случај : Бајрам Бајрамовски
Втор пример е дваесет и
едно годишниот Бирсан
Сејфула од Куманово кој доби
казна затвор од 13 години
поради учество во групен
напад врз тројца имигранти
од Авганистан на кои им се
украдени 100 евра.

координација. Реални докази нема
и ова е пропуст на претставникот на
Центарот за социјални работи и Јавното
обвинителство поради кои полицијата
грубо реагира,а потоа ситуацијата ја
оправдуваат со членови на Кривичниот
законик. Навистина е апсурдно, изјави
адвокатот Илиоски.

Од Центарот за социјални работи во
Куманово не сакаа да го коментираат
случајот и за сите прашања не упатија
директно во Министерството за труд и
социјална политика.
Во меѓувреме ова семејство ги потсетува
надлежните дека толку брзо треба да
реагираат и кога луѓето бараат социјална
заштита и помош од нив и додава дека
бирократијата по институциите уште
повеќе ги угнетува човековите права
на луѓето, на кои , како што велат
единствена вина им е што се сиромашни.

Настанот се случил во
март годинава, кога
Авганистанците се обидувале
нелегално да ја преминат
границата, близу спортскиот аеродром
Аџитепе во Куманово. Бирсан, заедно
со својот малолетен брат и уште двајца
други се посочени како виновни врз
основа на тоа што имигрантите ги
препознале по лик.
Покрај 21-годишниот Кумановец кој е во
притвор и неговиот помлад брат доби
алтернативна мерка „засилен надѕор
од родител“, а по останатите двајца
полицијата сè уште трага.

Таткото на Бирсан, за НОВА изјави дека
против неговиот син е донесена пресуда
како да е убиец.
-Син ми ќе лежи 13 години затвор како
да убил човек. Оваа одлука е греота и
срамота за македонското судство. Ова
е клевета. Во тој момент син ми бил во
спортска сала,имаше еден сведок, но не
му го прифатија, јас не знам како може
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Случај: Ѓултен Зекироска

актуелно

да му судат така. Сега состојбата му е
лоша, тој има епилепсија, но никој не го
прашува. Сакам да кажам дека ние не
запираме, ќе се жалиме на Апелационен
Суд, изјави Исмет Шаиновски, таткото на
Бирсан.

Според адвокатот Марјан Витановски
кој го води случајот на Бирсан, ваквата
пресуда, иако не е писмено објавена,
претставува преседан за судството. Тој
за НОВА изјави дека на Бирсан му било
понудено да ја признае вината и со тоа
казната да му биде намалена за 3 години.
- На мојот клиент му понудија да ја
признае вината и наместо 13 да лежи 10
години, за што се разбира тој не прифати
бидејќи е невин. Има многу правни
неразјаснети моменти, кои што ќе се
обелоденат во јавноста по објавување на
жалбата до Апелационен суд, а тоа ќе го
сториме веднаш наредна недела. Нека
се запрашаат надлежните како е можно
имигрантите слободно да шетаат, нели
треба да бидат во Прифатен центар и
како може на нив да им се верува, а не и
на Бирсан, вели Витановски.

Сејфула моментално се наоѓа во притвор
во Шутка. Неговиот случај го следи и
Хелсиншкиот Комитет кои при посетата
велат дека притворениот го затекнале во
лошо здравствена состојба.

-Го затекнавме младиот Бирсан во
лоша здравствена состојба, и веднаш
поднесовме барање тој да биде
прегледан од специјалист. Јас сум сигурна
дека ваков сличен случај Куманово
не памети одамна. Ако му се даде таа
казна, тоа значи дека уште еден млад
живот згаснува. Хелсиншкиот комитет
ја дава максималната поддршка и
правна помош за Бирсан Сејфула и се
надевам дека жалбата која ќе биде
поднесена до Апелациониот суд сериозно
ќе се разгледа, вели за НОВА, Уранија
Пировска, директорка на Хелсиншкиот
Комитет.
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Семејството Шаиновски посочи дека
доколку не се донесе „разумна пресуда“
за нивниот син, тие заедно со Ромската
заедница ќе организираат масовен
протест пред Основниот Суд во Куманово
и најавуваат тужба против надлежните
институции.
Кумановскиот заменик – народен

правобранител нема пријави за повреда
на човекови права, невладините
регистираат стотици случаеви

До Народниот правобранител Куманово
годинава нема поднесено претставка за
повреда на човекови права од ниеден
жител на градот, информира заменик –
народниот правобранител Насер Весели.
-Не сум запознаен дали имаме таков
случај или жртви на дискриминација,
најдобро обратете се во нашата
канцеларија во Скопје, телефонски
прокоментира за НОВА Весели.

Весели додава дека случаите на
дискриминација, тортура и детска
заштита поради поефикасна
систематизација во своја надлежност ги
презема канцеларијата на Народниот
правобранител во Скопје, а тој
интервенира само доколку тоа го побара
скопската канцеларија.

НОВА се обрати до канцелaријата на
Народниот правобранител во Скопје.
Оттаму не информираа дека годинава
досега регистрирале 36 претставки од
граѓани за заштита од дискриминација и
соодветна правична застапеност. Од нив,
само три за Куманово, поврзани со однос
на полицијата кон граѓаните.

Од друга страна Националниот центар
на Ромите во Куманово годинава добиле
115 предмети за дискриминација поради
што граѓаните побарале бесплатна
правна помош.

-Барањата се различни, имаме
дискриминација при давање дозола за
патување, имаме случаи на прекршување
на права при барање здравствена
заштита, социјална помош, па се до
уписи во училишта. Пријавите се од
луѓе од различна националност.Знаете
Куманово е мртов град во поглед на
институционална координираност,
има граѓани кои не знаат дека постои
Народен правобранител кој може да
постапува по нивните предмети. За жал
од овие 115 предмети само 2 досега
успеавме да ги решиме, вели Ашмет
Елезовски од Националниот ромски
центар.
Седниците на Советот на општина
Куманово на тема човекови права се
претвораат во кланица

Советот на општина Куманово како
орган на локалната самоуправа често
на седниците го дискутира прашањата
поврзани со повреда на човековите
права на граѓаните во Куманово. Наместо
заедничка идеја и носење на заеднички
препораки, советниците од различни
политички партии ваквите седници ги
претвараат во кланица.
-Секако дека ги дискутираме овие
прашања, но за жал на крајот на
седницата излегува дека расправијата
била џабе. Советниците од ВМРО –
ДПМНЕ се однесуваат како адвокати
на централната власт и не го штитат
интересот на локалното население,
вели за НОВА претседателот на
Советот на општина Куманово, Максим
Димитревски.
Димитриевски, посебена акцент става
на селективното поднесување на
прекршочни пријави кое СВР Куманово
ги издава на граѓаните.

-Постои селекција врз жителите на
Куманово и тоа се виде за време на
изборниот процес. Во првите три
месеци од годинава стигнуваа по 900
прекршочни пријави од СВР Куманово
до граѓаните, а за време на изборите
во април, кога Министерката Гордана
Јанкуловска беше носител на изборната
единица 2 во која спаѓа и Куманово, СВР
издале само 200 пријави. Разликата е
огромна, додаде Димитриевски.
Советникот Драган Петковски кој
е член на ВМРО-ДПМНЕ рече дека
му треба време да размисли како се
одвива една седница кога се дискутира
темата за заштита на човекови права
и дискриминација. Иако прашањето
го доби и по е-маил и вети дека ќе
одговори, се до објавувањето на ова
досие Петковски не го стори тоа.
И додека институционалната топка се
префрла од едно одделение на друго,
советниците ги величат партиските
идеали, наместо реалните проблеми
на народот, по се изгледа Куманово ќе
го задржи епитетот на град со расно
профилирање, во кој оние кои патат
заглавуваат во институционалниот
систем.

The article was taken from www.novatv.
mk
By: Slavica Filipovska, NOVA
This street leads to Kumanovo’s neighbourhood Sredorek located near the city centre.
The young people who live here say that Sredorek looks like a “prison” which they cannot leave even if they want to. Faced with
discrimination, unemployment, poverty and
state borders that do not give them a chance
for a brighter future abroad, or to at least
see the life in the European countries, these
people say that they are left on the society’s
margins.
- There is a lot of poverty; you can’t go
abroad even if you want to, you are returned
from the border, we are forced to live as
slaves in this country, says a young resident
from Sredorek.

The official report of the Council of Europe
from 2009 to 2012 noted that about seven
thousand Macedonian citizens, members of
the Roma community, have been returned
from the border crossings or have their travel documents seized by the Macedonian police services. The decision whether a person
can leave the country is made by a police officer, and the main explanation for the return of the citizens is the suspicion of possible asylum seekers in the European Union.
Hundreds of these people are citizens of Kumanovo. This year most of them asked for
a free legal advice from the National Roma
Centrum from Kumanovo. Sixty per cent of
the requests are from people who are ethni-

cally declared as Roma, and most of the cases are related to the returns from the border.
- It’s not that this has become a dominant occurrence in Kumanovo, the thing is
that the problem of the citizens is actually a problem at a political level. You can’t return citizens from the border and label them
as asocial, as our customs do with Roma, it
doesn’t exist in the paragraphs of the Constitution of the Republic of Macedonia, said Asmet Elezovski from the National Roma Centrum for NOVA.
The network for protection against discrimination that has been working for four years
in coordination with the Helsinki Committee
of Human Rights, also notes that the Roma,
for a longer period of time, face racial profiling when they want to travel outside of the
borders of the Republic of Macedonia and
restriction of the right of movement in cases
when they want to leave the country.
The last case of restricting the right to a free
movement – the case of the actress Emra
Kurtishova who was not allowed to leave
the airport in Skopje and to travel to visit her sister in Germany proves that neither
the status of the employee, or the reason
why they are leaving the state, or possession of the required documents are enough
for the Roma to exercise their right of free
movement and leave the country. We want
to emphasize that this case is neither isolated nor unique, but it is only a confirmation of the already established discriminatory practices of the Ministry of Internal Affairs which restrict the right of free movement and leaving of the country for Roma,

under the pretext that these people are potential asylum seekers. This discriminatory
practice towards the Roma ethnic community has been applied for a longer period, and
therefore we urge and encourage the Roma
citizens to report such cases, said the statement of the Network for protection against
discrimination.
Draconian penalties put the citizens of
Kumanovo on the margins of society
Case: Gjulten Zekiroska
Gjulten Zekiroska lives with her family in a
rented place in Sredorek. Both she and her
husband are unemployed, but she says that
she tries to work honestly every day.

- My husband and I are unemployed, but
in order to support our children we work
wherever someone calls us. Our children
are raised to know that they shouldn’t practice begging and I believe that my children
shouldn’t beg on the streets, says Gjulten.
But, after a report to the Centre for Social Work that her two children beg on the
streets of Kumanovo, the police came to her
house and arrested her on suspicion of harassment and abuse of children.
After 20 days of detention in Idrizovo,
Gjulten is sentenced in absence to 10 years
in prison because her child was seen in the
streets with other children.

Because of informal evidence, The Primary
Court Kumanovo withdrew the lawsuit and
Zekiroska got two years of probation, but
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Kumanovo: A city with racial
profiling and a home of victims
of draconian penalties

news

the stress which she endured from the inhuman attitude of the police will be remembered for life. She also announced a lawsuit.

- Without any formal evidence I was detained and asked whether I know the type of
drugs used by the young people in the settlement, do I recognize herbs and similar questions which had nothing to do with the accusations against me. Even today when I see
the police I feel stressed because of the inhumanely way in which they treated me. I will
sue for this injustice, because I didn’t send
my children to beg, and they don’t have any
evidence that I’ve ever even thought of that,
said Zekiroska angrily.
Her lawyer Veroljub Ilioski considers this express verdict to be shocking.

- I am surprised to see a person convicted to
10 years without any coordination. There is
no real evidence and this is an omission of
the representative from the Centre for Social Work and the Public Prosecutor’s Office
which led the police to act brutally, and afterwards they justify the situation by quoting articles from the Criminal Code. It is really absurd, said the lawyer Ilioski.

The Centre for Social Work from Kumanovo
refused to comment on the case and referred
us to the Ministry of Labour and Social Policy. In the meantime this family reminds the
authorities that they should also react this
quickly when people ask for social aid and
that the bureaucracy in the institutions further oppresses the human rights of the people whose only fault is being poor.
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- We’ve been knocking on doors for years in
order to provide an aid for our children and
for our living conditions, but it is all futile.
Some say that our IDs are not valid, others
give us some other conditions, I don’t know
what to say, we started looking for a solution on the media, commented Gjulten’s husband Elvis.
The two concerned parents of the young
children said that apart from NGOs and the
Centre for Social Work they are not informed
who else could help them out of poverty and
violation of their rights guaranteed to them
by the Constitution.
- When they don’t help, they shouldn’t send
police to torture us, added the husband Elvis.
Case: Bajram Bajramovski

Another example is the 21 year old Birsan
Sejfula from Kumanovo who received a sentence of 13 years in prison for participating in a group attack on three Afghan immigrants who had 100 EUR stolen.
The incident happened in March this year,
when the Afghans were trying to illegally cross the border, near the sports airport
Adzhitepe in Kumanovo. Birsan, along with
his underage brother and two others were
found to be guilty on the grounds that the
immigrants recognized their faces.
Besides the 21-year-old from Kumanovo
who is in custody, his younger brother got
an alternative measure “enhanced supervision from a parent,” and the police are still
searching for the other two.

Birsan’s father said for NOVA that the verdict
against his son was the same as for a murderer.
- My son will be imprisoned for 13 years as
if he killed someone. This verdict is very sad
and a shame for the Macedonian judiciary.
This is defamation. At that point my son was
in a sports hall, there was a witness, but he
wasn’t accepted, I do not know how they can
judge like that. Now the situation is bad, he
has epilepsy, but nobody asks him. I want to
say that we will not stop, we will appeal to
the Appellate Court, said Ismet Shainovski,
Birsan’s father.

According to the lawyer Marjan Vitanovski who handles Birsan’s case, this verdict, although not issued in writing, represents a
precedent for the judiciary. He said for NOVA
that Birsan was offered to admit his guilt and
have his sentence reduced for 3 years.
- My client was offered to plead guilty and
to have his sentence reduced from 13 to 10
years, which of course he did not accept because he is innocent. There are many unclear legal moments, which will be disclosed
to the public after the publication of the appeal to the Appellate Court, and we will do
it next Sunday. The authorities should ask
themselves how it is possible that immigrants walk freely and are not in the Reception Centre, and how can they be trusted instead of Birsan, says Vitanovski.
Sejfula is currently in custody in Shutka. His
case is also monitored by the Helsinki Committee which said that they found the detainee in bad health.

- We found the young Birsan in poor health,
and we immediately submitted a request
that he be examined by a specialist. I am
sure that there hasn’t been a similar case in
Kumanovo for a very long time. If he is given this sentence, it will mean that another young life will fade. The Helsinki Committee provides maximum support and legal aid
for Birsan Sejfula and I hope that the appeal
which will be submitted to the Court of Appeal will be seriously considered, said the
director of the Helsinki Committee, Uranija
Pirovska, for NOVA.

The family Shainovski said that if there isn’t
a “reasonable verdict” for their son, they,
along with the Roma community, will organize a mass protest in front of the Primary
Court in Kumanovo and announced a lawsuit
against the responsible institutions.
The deputy Ombudsman from Kumanovo
hasn’t received any complaints for violation of human rights, the NGOs have registered hundreds of cases

No complaints for violation of human rights
have been submitted to the Ombudsman in
Kumanovo this year, the deputy Ombudsman
Naser Veseli informed us.
- I’m not aware if we have such a case or victims of discrimination, it would be the best
if you contact our office in Skopje, said Veseli
on the phone for NOVA.

Veseli added that the cases of discrimination, torture and child protection are under
the jurisdiction of the Ombudsman’s office in
Skopje for a more efficient systematisation,
and he intervenes only when requested by
the office in Skopje.
NOVA contacted the office of the Ombudsman in Skopje. They informed us that this
year they have registered 36 complaints
from citizens for protection against discrimination and appropriate legal representation. None of these complaints are from Kumanovo.
On the other hand, the National Roma Centrum from Kumanovo has received 115 cases for discrimination this year, because of
which the citizens have requested free legal aid.

- The requests are different, we have discrimination in granting licenses to travel, we have cases of violation of rights when
requesting health care, social aid, right up

The sessions of the Council of the Municipality of
Kumanovo on the topic of
human rights turn into a
slaughterhouse
The Council of the Municipality of Kumanovo, as a
body of the local government, often discusses the
issues related to violation
of the human rights of the
citizens in Kumanovo. Instead of bringing mutual ideas and recommendations, the councillors from
different political parties
have turned such sessions
into a slaughterhouse.

- We certainly discuss these
issues, but unfortunately at the end of the session
it turns out that the discussion was futile. The councillors from VMRO – DPMNE
behave like lawyers of the
central government and
don’t protect the interests
of the locals, said the president of the Council of the
Municipality of Kumanovo, Maxim Dimitrevski for
NOVA.
Dimitrievski especially
stresses the selective filing
of misdemeanour charges
that the Sector for Internal
Affairs from Kumanovo issues to the citizens.
- There is a selection on
the residents of Kumanovo which was seen during
the election process. In the
first three months of the
year there were 900 misdemeanour charges from SIA
Kumanovo to the citizens
and during the elections

in April, when the Minister Gordana Jankulovska was carrier of the election in District
2, which includes Kumanovo, the SIA issued
only 200 charges. The difference is huge,
added Dimitrievski.

The councillor Dragan Petkovski, who is
a member of VMRO-DPMNE, said that he
needed time to contemplate how such a
meeting takes place when the topic is human

rights and discrimination. Although he received the question by e-mail and promised
to respond, we are still awaiting his answer.
And while the institutional ball is thrown
from one department to another, the councillors glorify the party ideals rather than the
real problems of the people; after all it seems
that Kumanovo will keep its epithet as a city
with racial profiling, in which those who suffer get stuck in the institutional system.
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to school enrolment. The applications are
from people from different nationalities.
You know, Kumanovo is a dead city in terms
of institutional coordination; there are citizens who do not know that there is an Ombudsman who can handle their cases. Unfortunately, so far we have managed to solve
only 2 out of 115 cases, says Asmet Elezovski
from the National Roma Centrum.
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Извештај: Ромите со послабо
здравје од просекот
Иако често беше докажано дека Роми се соочуваат со силна дискриминација, насилство и
социјална исклученост, новиот извештај финансиран од Европската Комисија исто така
открива дека сето тоа генерално има негативно влијание на нивното здравје.
Извештајот за здравјето на Ромите
(http://ec.europa.eu/health/social_ determinants/docs/ 2014_roma_
health_report_en.pdf) ги повикува
како меѓународните агенции,
така и владите да покренат
акции за заштита на здравјето
и благосостојбата на Ромите.
Студијата покрива 28 земји членки
на ЕУ, но и Норвешка, Лихтенштајн
и Швајцарија, со посебен фокус на
земјите со голем број мигранти
Роми, како Бугарија, Хрватска,
Чешка, Франција, Грција, Унгарија,
Италија, Романија, Словачка,
Шпанија и Обединетото Кралство.
Комисијата вели дека ромската
заедница во Европа страда од
дискриминација и како последица
на тоа се соочува со препреки
поради кои не може да дојдат
до добар квалитет на домување,
здравствена заштита и образование.
Во истражувањето, една третина од
ромските испитаници, на возраст
од 35 до 54 години рекле дека
здравствените проблеми со кои
што се соочуваат го ограничуваат
извршувањето на нивните дневни
активности. Околу 20 проценти од
испитаниците немаат здравствено
осигурување, а 66% рекле дека
не може да си дозволат лекови на
рецепт.
Извештајот исто така покажува дека
постои доказ кој покажува дека

ромската популација има значително
пократок животен век во споредба
со не-ромската популација. На
пример, во Австрија, регионалните

пресметки покажале дека нивото на
смртност кај Ромите на регионално
ниво е 14% поголем во споредба со
остатокот од државата. Високиот
степен на доенечка смртност кај

Ромите исто така е набљудувана во
Бугарија, Словачка, Унгарија и во
Чешка.
Иако нема систематични извештаи
со податоци за здравствената
состојба на Ромите, постојат
докази кои посочуваат дека
Ромите во Бугарија, на пример,
се посебно ранливи на сипаници
и на хепатитис А, Б и Ц. Високо
ниво на заболени од ХИВ се
забележани меѓу Роми кои
се социјално исклучени, како
пензионери, зависници од дрога и
кај проститутки.
Во 2009 година, епидемија на
сипаници во Бугарија покажа дека
од 24,047 лица, 89,3% биле Роми, а
22 од 24 починати биле Роми.
„Ромската популација во Европа
е со послабо здравје од тоа
на не-ромската популацијаˮ,
посочи Европската Комисија во
извештајот. „Бидејќи постојат
податоци и докази за социјалната
и економската исклученост,
се уште нема податоци за
дискрепанците помеѓу податоците
за здравствениот статус на Ромите,
кои би помогнале да се разбере
целосната ситуација во која тие се
наоѓаатˮ.
Текстот е преземен од Еурактив:
http://www.euractiv.com/sections/
health-consumers/roma-poorer-healthcondition-average-report-308311

While it has often been proven that Roma experience extensive discrimination, violence and social
exclusion , a new report financed by the European Commission also reveals that this has an overall
negative impact on their health.
The Roma Health Report calls on international agencies as well as governments to take action to protect the
health and well-being of Roma people.
The study covers the 28 EU countries
as well as Norway, Liechtenstein and
Switzerland, with a deeper focus on
countries with larger (migrant) Roma
populations, such as Bulgaria, Croa-

tia, the Czech Republic, France, Greece,
Hungary, Italy, Romania, Slovakia, Spain
and the UK.
The Commission says Roma communities in Europe suffer from discrimination and consequently face barriers accessing good quality housing, health
care and education.
In a survey, one third of Roma respondents aged 35 to 54 say health problems are limiting their daily activities.
While around 20% of Roma respondents are not covered by medical insurance, 66% say they would not be
able to afford prescription drugs.
The report also states that there is
consistent evidence demonstrating
that the Roma population has considerably shorter life expectancy compared to the non-Roma population.
For example in Austria, regional estimates suggest the mortality rate for
Roma at regional level is 14% higher

than for the rest of the country. Higher
rates of infant mortality among Roma
have also been observed in Bulgaria,
Slovakia, Hungary, and in the Czech Republic.
>> Read: Sinti and Roma inspire ‘hostility’ in German population, study reveals
While no country systematically reports comprehensive data of Roma
health status, evidence indicates that
Roma in Bulgaria are particularly vulnerable to outbreaks of measles and
hepatitis A, B, and C. Rates of HIV infection have been evidenced amongst the
most socially excluded Roma, such as
prisoners, drug addicts and prostitutes.
In 2009, an outbreak of measles in Bulgaria revealed that 89.3% of the 24,047
persons affected were of Roma origin,
and 22 out of the 24 deaths were Roma
patients.
“Roma populations in Europe are in
poorer health than nonRoma populations,” the
Commission stated in the
report. “But while sufficient data on Roma exists to evidence social and
economic exclusion, and
poor health, there are still
vast gaps in Roma health
status data which impede
any full understanding of
the situation,” it said.
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Report: Roma in ‘poorer health’
condition than average
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Поддршка за Европска
Стратегија за здравје на деца
и адолесценти 2015-2020
Изјава на Европската Алијанса за јавно здравство на 64 седница на Регионалниот комитет
на Светската Здравствена Организација за Европа , Копенхаген, 15 – 18 септември 2014 на
Европската Стратегија за здравје на деца и адолесценти 2015 – 2020 (Точка 5c(i) во агенда)
Септември 2014

Дами и господа,

со задоволство сакаме да Ви ја
претставиме изјавата од Европската
Алијанса за Јавно Здравство
(EPHA), поддржана од Eurochild, Конфедерацијата на семејни
организации во Европската унија
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(COFACE), Националниот ромски
центар и Европската алијанса за
безбедност на детето.

Како сеопфатен пристап за
постигнување добро здравје и
благосостојба, раното справување
со нееднаквостите во здравството

и овозможувајќи му на секое дете
најдобар почеток во животот, ние
ја поздравуваме предложената
Европска Стратегија за здравје
на деца и адолесценти 2015 –
2020. Ги повикуваме европските
министри за здравство да ја
одобрат предложената рамка и

Постигнување здрав и еднаков
почеток, каде што ниедно дете
нема да биде запоставено – е еден
од најважните начини како да ја
подготвиме нашата популација со
алатки и вештини за одржување
на здравјето и благосостојбата
низ животот. Знаеме дека има
добри мерки за целосна заштита и
промоција на здравјето на детето
и на адолесцентите во регионот,
и базата на докази за акцијата
е значително
проширена.
Многубројните
податоци за
моменталната
економска криза
и влијанието
на мерките за
штедење врз
здравјето и
благосостојбата
треба да дадат
мотивација за
иновативни и
амбициозни
механизми за инвестирање во
добросостојбата на сите луѓе
кои живеат во Европа. Ние ги
повикуваме министерствата да
преземат конкретни чекори за да
направат повеќе и подобро да го
поддржат раниот детски развој. Да
ги заштитат децата кои растат во
сиромаштија преку решавање на
социјални, економски, еколошки,
биомедицински и комерцијални
детерминанти на здравјето, притоа
правејќи силен случај за доброто
владеење на здравјето каде што
најдобрите интереси на детето –
вклучувајќи ги и оние од особено
ранлива средина – се цврсто ставени
во срцето на целосниот владин и
општествен пристап кон креирање
на политика достојна за 21 век.
Ги повикуваме министерствата
цврсто да постават визија на
оваа предложена стратегија,

за да се постигне милениумска
генерација која ќе биде слободна од
пушење, каде повеќе иновативни
и регулаторни политички
интервенции ќе го најдат својот
пат во владините разгледувања.
Зголемувањето на цената на тутунот
со зголемување на даноците е
единствениот најефективен начин
за намалување на потрошувачката,
особено меѓу адолесцентите.
Поголеми графички слики и
обична амбалажа ја намалуваат
атрактивноста на пакувањата

на тутунските продукти; силна
промоција на јавни места каде
е забрането пушењето ќе ѝ
даде дополнителна заштита на
детската популација од директна
и индиректна изложеност на
тутунскиот чад и ќе помогне да
се денормализира употребата на
тутун. Исто така, сличен пристап
треба да има во реевалуацијата на
националните стратегии посветени
на промоција на здрав режим на
исхрана и физичка активност,
како и следење на напредокот на
справувањето со потрошувачката на
нездрава храна, пијалоци со многу
шеќер и алкохол, и спречување на
повреди.

Со целото срце се согласуваме дека
децата и адолесцентите имаат право
да бидат видени и чуени. Од друга
страна, владите имаат обврска
да ги видат и слушнат и да не ги

игнорираат нивните полноважни
здравствени и социјални искуства
додека планираат и спроведуваат
политики. Децата кои растат
во институционална грижа, а
потекнуваат од мигрантска или
малцинска средина, се посебно
невидливи и ранливи.

Им препорачуваме на земјите –
членки подобро да се фокусираат на
политики и проценки на квалитетот
на здравствената заштита кои
систематски се засновани на права и
докази и кои се родово чувствителни
спрема мајките, децата
и адолесцентите,
кои ќе обезбедат
универзален пристап
до здравствени услуги
за мајките и децата.
Ќе организираат, до
целосен потенцијал,
едноставни и
економични јавни
здравствени
интервенции, како
што е вакцинацијата,
како и соодветна
заштита од изложеност
на насилство и малтретирање,
експлоатација и повреди – досиеја
кои веќе се со право на дневниот
ред на друго место во агендата на
овој 64 состанок на Регионалниот
Комитет (Европскиот Акционен
План за Вакцинација 2015 – 2020 и
Стратегијата против Малтретирање
на дете).

Ја изразуваме нашата благодарност
за вашето внимание и постојаната
посветеност кон сеопфатна
стратегија за унапредување на
здравјето и благосостојбата на
децата и адолесцентите во Европа
до 2020 година. Додека се постигне
овој резултат, Ве молиме да бидете
уверени во огромната поддршка и
подготвеност дапомогнеме помеѓу
граѓанските организации.
Ви благодариме.

а к т у е л н о

да дадат приоритет на нејзиното
спроведување.
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Support for European Child and
Adolescent Health Strategy
2015-2020
Statement by the European Public Health Alliance to the 64 session of the WHO Regional
Committee for Europe, Copenhagen, 15-18 September 2014 on the European Child and
Adolescent Health Strategy 2015-2020 (Agenda item 5c(i)) September 2014

Ladies and gentlemen,

We are pleased to read a statement
from the European Public Health Alliance (EPHA), supported by Eurochild,
Confederation of Family Organisations
in the European Union (COFACE), National Roma Centrum and European
Child Safety Alliance.
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As a comprehensive approach to the
achievement of good health and wellbeing, tackling health inequalities early
and giving every child the best start to
life, we welcome the proposed European Child and Adolescent Health Strategy
2015-2020. We call on European Ministers of Health to endorse the proposed
framework and to give priority to its implementation.
Achieving a hea
lthy and inequality-free start - where no
child is left behind - is one of the most
important ways to equip our populations with the tools and skills to maintain health and well-being throughout
life. We know there are good measures
for comprehensive protection and promotion of child and adolescent health
in place across the Region, and the evidence base for action has expanded sig-

nificantly. A wealth of data pouring in
on the current economic crisis and the
impact of austerity measures on health
and well-being should provide an impetus for innovative and ambitious mechanisms to invest in well-being of all people living in Europe. We call on Ministers to take concrete steps to do more
and better in supporting early child development, protect children from growing up in poverty, including through addressing the social, economic, environmental, biomedical and commercial determinants of health, thereby making
a strong case for good governance for
health where child’s best interest - including those of particularly vulnerable background - is firmly put at heart of
whole-of-government and whole-of-society approach to policy-making fit for
the 21st century.
We call on Ministers to firmly put in the
center of this proposed strategy a vision for achieving a tobacco-free millennial generation, where more innovative
and regulatory policy interventions find
their way into governments’ considerations. Increasing the price of tobacco
by rising taxes is the single most effective way of decreasing consumption, in

particular among the adolescents. Bigger graphic pictures and plain packaging reduce the attractiveness of tobacco
products’ packages; strong promotion
of smoke-free public space offer additional protection of the child population
from direct and indirect exposure to tobacco smoke and help to de-normalise
tobacco use. Likewise, a similar approach should find its way into re-evaluation of national strategies devoted to
promotion of healthy diets and physical activity, as well as tracking progress
on tackling consumption of unhealthy
foods, sugary drinks and alcohol, and
the prevention of injuries.

Wholeheartedly, we agree that children and adolescents have a right to be
seen and heard. On the other hand, the
governments have an obligation to see
and listen to them, and not to disregard
their fully valid health and social experience while policy planning and implementation. Children growing up in institutional care, of minority or migrant
background are particularly invisible
and vulnerable. We recommend that the
Member States better focus on systematic rights-based, evidence-informed
and gender-sensitive maternal, child

We express our appreciation for your
attention and continued commitment
to a comprehensive
strategy for the advancement of child
and adolescent
health and well-being in Europe by
2020. To this result, please be assured of the overwhelming support
and readiness to assist you among civil society organisations.
Thank you.
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and adolescent policies and assessments of the quality of care, ensure
universal access to
maternal and child
health services, deploy to full potential simple, cost-effective public health
interventions such
as vaccination, as
well as adequate
protection from exposure to violence
and maltreatment,
exploitation and
the resulting injuries -dossiers rightfully already on the
agenda elsewhere
of this 64* meeting of the Regional
Committee (the European Vaccination
Action Plan 20152020 and the Child
Maltreatment Strategy).
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Барањето на право
на азил е
фундаментално право
ЕЦПР ги повикува македонските власти да прекинат со блокирање на своите
граѓани да ја напуштат земјата
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Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР) испрати отворено писмо
до националните и меѓународните власти, да ја изрази својата загриженост
околу континуираните превентивни мерки на владата кон своите граѓани,
кои не дозволуваат напуштање на државата, особено мерки кон Ромите кои
беа депортирани или осомничени како потенцијални баратели на азил.
ЕЦПР истакна дека ваквите практики не се во согласност со одлуката на
Уставниот Суд донесена на 25-ти Јуни 2014 година, со која се прогласи дека
ограничувањата на правото да се напушти сопствената земја се неуставни.
Безразлика на донесената одлука, ЕЦПР документираше случаеви каде
што Министерството за внатрешни работи (МВР) донело решение за
одземање на патните исправи, што е спротивно на горенаведената одлука
на Уставниот Суд. Дополнително, ЕЦПР документираше нови незаконски
рестрикции т.е. недозволување на депортираните граѓани да ја напуштат
земјата со нивните лични карти како документ за патување, кога станува
збор за патување до соседни земји (Србија). Оваа пракса, не е правична
затоа што не се заоснова на судска одлука, како што е уредено според
закон.
Ако македонските власти се загрижени дека македонските граѓани
(особено Ромите) ќе патуваат во други земји да бараат азил или живеат и
работат без дозвола, наместо да им ги ограничат фундаменталните права
на граѓаните, тие треба да ги адресираат причините што ги мотивираат
луѓето да ја напуштат својата земја: сиромаштијата, социјалната
исклученост и повреда на нивните фундаментални права. Барањето на
право на азил е фундаментално право (безразлика дали барањето ќе
биде прифатено) и значителен број на баратели на азил од Македонија е
индикатор кој покажува дека проблемот не може да се реши со спречување
на луѓето да си ги остварат фундаменталните права.
ЕЦПР ги повикува релевантните фактори, особено Министерството
за внатрешни работи целосно да ја почитуваат и придружуваат кон
одлуката на Уставниот Суд, како и да ги вратат одземените пасоши на сите
македонски граѓани кои беа засегнати со незаконските одредби.

со желби за продолжување на
успешната соработка.

Claiming asylum
is a
fundamental right

На настанот се обратија министерот
за надворешни работи Никола
Попоски и амбасадорката Аник ван
Калстер. Тие го честитаа јубилејот

Ашмет Елезовски имаше можност
накратко да размени информации со
амбасадорката Калстер. Двострано
се согласија дека ваков настан треба
да се организира и на други места
во Македонија и Европа каде што
Ромите се дел од општеството.
Уметничките дела ќе бидат
изложени во Министерството за
надворешни работи.

Errc calls on Macedonian authorities to stop blocking its citizens from leaving the
country
The European Roma Rights Centre (ERRC) sent an open letter today to national and international authorities to express its
concern about the continuing efforts of the Macedonian government to prevent its citizens, including those of Roma origin, from
leaving the country if they have been deported from other countries or are suspected of planning to claim asylum in the EU.
The ERRC underlined that these practices violate the recent Constitutional Court ruling on 25 June 2014 which declared restrictions on the right to leave one’s own country unconstitutional.
Despite this ruling, the ERRC has documented cases where the
Ministry of the Interior has continued to issue decisions to confiscate passports, in violation of the Court’s ruling. Furthermore,
the ERRC has documented new illegal restrictions: prohibiting
citizens who have previously been deported from leaving the
country using their biometric identity card as a travel document
to enter neighbouring countries (notably Serbia). This practice is
not lawful because it is not based on any court order, as required
by law.
If the Macedonian authorities are worried that Macedonian citizens (particularly Roma) will travel to other countries to seek
asylum or live and work without permission, they should seek
to address the root causes that motivate people to leave: poverty, social exclusion, and violations of their fundamental rights.
Claiming asylum is a right (regardless of whether the claim is ultimately accepted), and a significant number of asylum seekers from Macedonia is a symptom of a problem that cannot be
solved by preventing people from exercising that right.
The ERRC called on the relevant authorities, in particular the
Ministry of Interior, to implement the ruling of the Constitutional Court fully as well as to return passports to all those who have
been affected by the government’s unconstitutional actions.
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На 11 септември 2014 година, во
просториите на Министерството за
надворешни работи, во соработката
со Амбасадата на Кралството Белгија
во Софија, се организираше културен
настан – изложба на анимирани
цртежи од белгискиот карикатурист,
Марк Слин. По покана од
амбасадорката Аник ван Калстер, на
настанот присуствуваше извршниот
директор на Национален ромски
центар од Куманово и секретар
на Европскиот ромски форум од
Стразбург – Ашмет Елезовски.

информатор

Одбележан 20 годишен
јубилеј
По покана од амбасадорката Аник ван Калстер, на настанот присуствуваше извршниот
директор на Национален ромски центар од Куманово и секретар на Европскиот ромски
форум од Стразбург – Ашмет Елезовски.

На 11 септември 2014 година, во
просториите на Министерството за
надворешни работи, во соработката
со Амбасадата на Кралството Белгија
во Софија, се организираше културен
настан – изложба на анимирани
цртежи од белгискиот карикатурист,
Марк Слин. По покана од
амбасадорката Аник ван Калстер, на
настанот присуствуваше извршниот
директор на Национален ромски
центар од Куманово и секретар
на Европскиот ромски форум од
Стразбург – Ашмет Елезовски.
На настанот се обратија министерот
за надворешни работи Никола
Попоски и амбасадорката Аник ван
Калстер. Тие го честитаа јубилејот
со желби за продолжување на
успешната соработка.

Ашмет Елезовски имаше можност
накратко да размени информации со
амбасадорката Калстер. Двострано
се согласија дека ваков настан треба
да се организира и на други места
во Македонија и Европа каде што
Ромите се дел од општеството.
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Уметничките дела ќе бидат
изложени во Министерството за
надворешни работи.

On September 11, 2014, the Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with the Embassy of the Kingdom of Belgium in Sofia, organized
the cultural event – an exhibition
of animated drawings by the Belgian cartoonist, Marc Sleen. Upon
the invitation of the Ambassador
Anick Van Calster, the event was
attended by the Executive Director of the National Roma Centrum
from Kumanovo and secretary of
the European Roma and Travellers
Forum from Strasbourg – Asmet
Elezovski.
The event was addressed by the
foreign minister Nikola Poposki and the Ambassador Anick Van
Calster. They congratulated the jubilee with wishes for continuation
of the successful cooperation.

Asmet Elezovski had the opportunity to briefly exchange information with the Ambassador Calster. They both agreed that such
events should be organized in other places in Macedonia and Europe where Roma are part of the
society.

The artworks will stay exhibited in
the Ministry of Foreign Affairs.

n e w s l e t t e r

Upon the invitation of the Ambassador Anick Van Calster, the event was attended by the Executive Director of the National Roma Centrum from Kumanovo and secretary of the European
Roma and Travellers Forum from Strasbourg – Asmet Elezovski.

a

Marked 20-year
jubilee

бенелукс / benelux
20
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На разговор Conversation
за човековите on human
права rights
Делегација на БЕНЕЛУКС во BENELUX delegation in Macedonia
Македонија
Клучните предизвици во областа на човековите права во
Република Македонија и размена на мислења по ова многу
важно прашање во земјата. Ова беше главната тема на
вечерната средба која што на 10 септември ја организираше
амбасадорката на Кралството Холандија во Република
Македонија Marriet Schuurman, а на која присуствуваше
делегација на земјите на БЕНЕЛУКС.
Делегацијата беше предводена од заменик директорот
на секретаријатот на европска соработка од Холандија на
Министерството за надворешни работи, придружен од
директорот на секретаријатот за мултилатерални работи од
белгиското министерсто за надворешни работи, и директорот
на секретаријатот за политички работи на Министерството за
надворешни работи на Луксембург.
На средбата на која беа поканети граѓански активисти,
новинари, судии, политичари, адвокати од државава,
присуствуваше и учествуваше со свои погледи и ставови и
Ашмет Елезовски, извршен директор на Националниот Ромски
Центар (НРЦ) од Куманово.
Елезовски ги застапуваше интересите на Ромите во Македонија.
Тој ги посочи честите посети на делегации и на дипломати од
европските институции, кои се добредојдени, но даде посебна
забелешка дека тие често забораваат во нивните изјави да го
пренесат ромското прашање во вистинско светло.
Тој укажа на прекршувањето на уставните права на ромските
граѓани (право на слобода на говор, слобода на движење –
профилирање на граничните премини само за Роми, нелогични
судски одлуки и високи казни за ромски прекршители,
нерамноправен и несоодветен третман на право на користење
на социјални и здравствени права, лоши, субстандардни услови
за живеење – неможност за легализирање на ромските домови,
и најважно, немање можности за вработување).
Елезовски, како истакнат ромски интелектуалец и претставник
на високото претставничко ромско тело во Европа – Европски
Ромски и Патувачки Форум (ЕРТФ) од Стразбур, укажа
на потребата дека треба да се зголеми посветеноста на
стгранските делегации кон ромското прашање и поинтезивно
вклучување на ромското прашање, како политички проблем, во
агендите како на европските, така и на балканските земји.

The key challenges in the area of human rights in Macedoniaand
exchange of information on this very important issue in the
country. This was the main topic on the evening meeting which
was organised by the ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Macedonia – Marriet Schuurman, attended by a delegation of the countries of BENELUX.
The mission was led by the Deputy Director General European
Cooperation from the Netherlands Ministry of Foreign Affairs,
accompanied by the Director General Multilateral Affairs from
the Belgium Ministry of Foreign Affairs, and the Director General Political Affairs from the Luxembourg Ministry of Foreign Affairs.
The meeting was attended by civic activists, journalists, judges, politicians, lawyers from the state, together with Ashmet
Elezovski, executive director of the National Roma Centrum
(NRC) from Kumanovo, who participated with his views and
opinions.
Elezovski represented the interests of Roma in Macedonia. He
pointed to the frequent visits of delegations and diplomats from
European institutions, which are welcome, but he especially
noted that they often forget to convey the Roma issue in a true
light in their statements.
He also pointed out the violation of constitutional rights of
Roma citizens (right to a freedom of speech; freedom of movement – profiling the Roma at the border; illogical court decisions and high penalties for Roma offenders; unequal and inadequate treatment regarding the right to practice social and
healthcare rights; poor, substandard living conditions – inability
to legalize Roma homes; and, most importantly, lack of employment opportunities).
At the same time, Ashmet Elezovski, as a prominent Roma intellectual and representative of the high representative Roma body
in Europe – European Roma and Travellers Forum (ERTF) from
Strasbourg, stressed the need of an increased dedication to the
Roma issue and more intensive inclusion of the Roma issue in
the agendas of the European and Balkan countries as a political
problem.

Социјалната инклузија на Ромите е долг, комплексен, скап и многу тежок
процес.
Новата Комисија не може да продолжи
да ги прави истите грешки како и
претходната.
Бескорисните и скапи конференции,
бомбастичните празни говори, обуките
за позитивната страна на трошењето
на парите што се на располагање и
слабо осмислените проекти фокусирани
на трошење на парите наместо на
решавање на проблемите, не придонесоа
за ништо. Освен, можеби за тоа што
ги делегитимизираа напорите на
Европската Комисија и земјите-членки и
уште повеќе го ослабнаа и онака слабото
ромско граѓанско општество.
Новиот состав на Комисијата има
добра можност да направи повеќе од
претходниот. Претседателот Јункер е
најверојатно најискусниот политичар
кога се во прашање долгорочни планови
(речиси две декади како премиер), а
покрај себе има многу прагматични
комисионери со силни портфолија што
можат да ја донесат долгоочекуваната
промена.
Што треба да се случи:
а. Да се превземат силни
институционални мерки што ќе го
зголемат притисокот врз бирократите
кои се „колебаат за Ромите” во
Комисијата и во националните влади. Еве
неколку предлози:
Назначете силен ромски експерт во
кабинетот на Јункер што нема да се
фокусира на градење на долгогодишна
кариера во Комисијата, туку ќе биде
способен следните пет години да ги
турка реформите во Европската Комисија
и земјите-членки. Уште подобро, да се
формира Ромска Фокусна Точка со многу

нацонални ромски експерти предводена
од почитувана јавна личност (поранешен
претседател на Финска, поранешен
комисионер за човекови права) под
директен надзор од претседателот
Јункер.
Ваквата мерка треба да ги засегне
постоечките високи стимулации за
само-честитање, украсените извештаи,
избегнувањето на чувствителни
прашања (како што се неконтролираниот
антициганизам, корупција, злоупотреба
на правата на децата, трговија со луѓе,
ограничена граѓанска одговорност во
рамките на мнозинското население и кај
ромската популација кога станува збор
за социјалната инклузија) во рамките на
Европската Комисија и земјите-членки.
Реформа на Ромската Единица –
нејзината активност во рамките на
претходната Комисија беше срамна.
Постојат некои добри и некои
исклучителни експерти во рамките
на Европската Комисија и Ромската
Единица, но нивната стручност е
направена бескорисна од претходниот
висок и среден менаџмент.
Консултациите со ромското граѓанско
општество беа лошо осмислени и
трансферот на експертизи од неколкуте
ромски граѓански организации со јаки
активности во основата на Комисијата
беше неуспешен. Некои многу добри
чекори превземени за време на мандатот
на Владимир Шпидла беа игнорирани
и треба итно да се ревидираат и
изградат. Друго решение е можноста
да се премести Ромската Единица под
Генералниот директорат за регионална
политика (најдобрите иницијативи до

сега дојдоа од Генералниот директорат
за регионална политика) или да се стави
под надзор на генерален директор кој
е силен и заинтересиран за ромските
прашања. Може да помогне и враќање
на посветени и прагматични експерти
во Европската Комисија, како што
се поранешниот заменик генерален
директор Катарина Матеранова и
поранешниот член на кабинетот на
Шпидла, Јан Јараб.
Ромската Единица треба да биде
загрижена за тоа што може/треба
да направи Комисијата, за разлика
од минатото кога се пренесуваше
кривицата од неуспесите врз земјитечленки, ромското граѓанско општество,
локалните администрации или некој
друг. Антидискриминациската Единица
треба да се соземе и да почне сериозно
да делува против антициганизмот.
Вложувајќи ги истите напори што
беа потрошени за оправдување на
неделувањето и некомпетентноста кога
станува збор за расизмот против Ромите
ќе заврши работа.
Назначување на национални ромски
експерти на Европската Комисија
со задача да делуваат како врска
помеѓу владите и Европската
Комисија. Тие треба да соработуваат
со претставништвата на Европската
Комисија во земјите и да го олеснат
дијалогот помеѓу владата, локалните
администрации и оние што имаат
искуство со работа во ромските
заедници. Целта на овие назначувања е
да се врши притисок врз земјите-членки
за да усвојат политики, да подготват
и имплементираат планови што ќе се
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Помеѓу лошо и полошо –
новата Комисија и социјалната
инклузија на Ромите

актуелно / news

однесуваат на сржта на проблемите, а не
на површината на процесот за ромска
инклузија.
Има голем број на луѓе во Европската
Комисија што ја имаат потребната
стручност кои би сакале да се вратат во
своите земји и најдобро што можат да ги
управуваат и мотивираат националните
влади и ромското граѓанско општество
да работат подобро и поефикасно заедно.
Исто така има и добар број на ромски
експерти на национално ниво, што ќе го
поздрават ваквиот предизвик.
б. Земјите-членки треба да ја
преземат одговорноста за социјалната
инклузија на Ромите. Натерајте ги
да платат за испраќањето на многу
потребните експерти и осигурајте се
дека овие експерти се овластени да
излезат со решенија и истите да ги
имплементираат.

На Европската Комисија итно и се
потребни стручни луѓе. Постоечката
мрежа на Контактни Точки е смешна и
затоа и резултатите се смешни. Ова може
да се смени со тоа што земјите-членки
што се жалат за ромските прашања и
оние кои имаат многубројна ромска
популација ќе превземат одговорност и
ќе помогнат да се пронајдат најдобрите
решенија. Привлекувајќи луѓе со
најдобра можна експертиза е првиот
чекор за одење напред. Создавање
на иновативен фонд администриран
од совет на експерти и Европската
Комисија фокусирана на поддржување
на долгорочни пилот интервенции кај
обичните луѓе е втората работа која
треба да се заврши.
в. Фокус на обичните луѓе. Заедничкото
на сите проблеми е што огромен дел
од парите на ЕУ се трошат на нешта

што немаат никакво влијание врз
најранливите ромски заедници.
Треба да признаеме дека повеќето од
парите потрошени од претходниот
состав на Комисијата, како и ЕУ
фондовите потрошени од земјите-членки
се залудно потрошени. Фокусот треба да
биде ставен на развивање на начини да
се стимулираат ефикасни и оддржливи
интервенции кај обичните луѓе.
Ништо од ова не е револуционерно.
Слични работи се направени за да
се адресираат важни прашања како
дискриминација базирана на пол и
инвалидитет. Имаше силна волја за
справување со проблеми поврзани со
полот и инвалидитетот. Тоа или серија на
катастрофални кризи ќе предизвикаат
промена во случајот со ромите. Добар
дел од овој избор останува на новата
Комисија и земјите-членки.

Between a rock and a hard place –
the new Commission and the social
inclusion of Roma
Social inclusion of Roma is a long term, complex, expensive and very difficult
process.
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The new Commission cannot continue making the same mistakes as the previous one.
Useless and very expensive conferences,
bombastic empty speeches, “copy-paste”
“newspeak” type reports, trainings for the
sake of spending available money and poorly thought projects focused on absorption of
money rather than addressing the problems
did nothing but delegitimized the European
Commission and Member States efforts and
weakened even further the already weak
Roma civil society.
The new Commission has a good chance to
do much better than the previous one. President Juncker is probably the most experienced politician when it comes to long-term
plans (almost two decades as Prime Min-

ister) and there are a number of pragmatic Commissioners with strong portfolios that
might bring about the much waited for positive change.
What needs to happen:
a. Take some strong institutional measures
capable of both increasing the pressure on
the “Roma reluctant” bureaucrats within
the Commission and National Governments.
Here some suggestions
Appoint within Juncker’s cabinet a strong
Roma expert focused not on building a longterm career in the Commission but one capable for at least the next 5 years to push reform within the European Commission and
Member States. A Roma Focal Point with a
number of national Roma experts lead by a

public well respected personality ( ex- president of Finland, ex- Human Rights Commissioner) under the direct supervision of President Juncker would be even better.
Such a measure needs to address the existing high incentives for self-congratulation,
embellished reporting, avoidance of sensitive issues ( such as rampant anti-Gypsyism, corruption, abuses of children rights,
trafficking, limited civic responsibility both
within the majority population and Roma
population when it comes to social inclusion) within the EC and Member States.
Window dressing measures, institutional
racism, abysmal results at the level of grassroots, poorly designed funding policies are
all issues that need to be tackled if we want

Appoint EC national Roma experts tasked to
act as an interface between the governments
and the European Commission. They should
be working closely with the EC Representations in the countries and facilitate the dialogue between government, local administrations and those that have expertise work-

ing in Roma communities. The purpose of
such appointments would be to put more
pressure on the Member States to adopt policies, prepare and implement plans that will
address the core of the problems and not the
surface of Roma inclusion process.
There are a good number of people in the
European Commission that have the needed
expertise and might like to go back to their
countries and do their best to steer and mo-

tivate the national governments and Roma
civil society to work better and more efficiently together. There are also a good number of Roma experts at the national level that
would very much welcome such a challenge.
b. Member States need to assume their responsibilities towards Roma social inclusion.
Make them pay for secondments of the much-needed experts and ensure that these experts are empowered to come
up with solutions and implement them.
The EC needs urgently people with hands-on expertise inside. The existing network of
Contact Points is a joke and
therefore the results are laughable. This can be changed by
making Member States that
complain about Roma issues
and those that have a significant Roma population assume
responsibilities and help finding the best solutions. Attracting people with best possible
expertise is the first step forward. Creating an innovative
fund administered by a council
of experts and the EC focused
on supporting long term pilot
interventions at the grassroots
is another thing that should be
done.
c. Focus on grassroots. The
nexus of all the problems is
that the overwhelming part of
the EU money ends up being
spent on things that make no
impact whatsoever in the most
vulnerable and visible Roma
communities.
We need to acknowledge that
most of the money spent by
the previous Commission and
EU funds spent by Member
States were wasted. Developing ways to stimulate efficient
and sustainable grassroots interventions is where the focus
needs to be.
None of this is revolutionary. Similar things
have been done to address important issues
such as gender and disability based discrimination. There was strong will to tackle seriously gender and disability issues. That or a
series of disastrous crisis will force change
in the case of Roma too. A good deal of this
choice stays with the new Commission and
Member States.
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to rebuild legitimacy of the EC and Member
States to address Roma issues.
Reform the Roma Unit -its activity under the
previous Commission has been an embarrassment.
There are some good and some exceptional experts within the European Commission and Roma Unit
but their expertise has
been rendered useless
by the previous senior and middle management. The consultations with the Roma
civil society were at
best poorly thought
and the transfer of
expertise from the
few Roma NGOs with
strong activities at the
grassroots to the Commission failed. Some
very good steps taken
during the mandate of
Vladimir Spidla were
ignored and need urgently to be revisited
and build upon. Moving the Roma Unit under DG Regio ( the
best initiatives up to
this moment came
from DG Regio) or
the supervision of a
strong and interested
in Roma issues Director General might also
be a solution. Bringing back in the European Commission
dedicated, pragmatic and expert people
such as ex-Deputy Director General Katarina Mathernova and
ex–cabinet member of
Spidla, Jan Jarab might
also help.
The Roma Unit should
be concerned about
what the Commission can/should do and not
as it was often the case in the past on passing the blame of failures on Member States,
Roma civil society, local administrations or
whoever else. The anti-discrimination Unit
needs to get a grip and start acting seriously against anti-Gypsyism. Putting the same
effort that it was wasted into justifying inaction and incompetence when it comes to racism against Roma will do.
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