
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА ЗА
СЕКТОРСКАТА ГРУПА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ
Во извештајот за напредокот на земјата за 2020 година,
Европската комисија забележува дека инклузијата на Ромите
добива зголемено внимание од националните и локалните
власти, иако многу работи остануваат да се направат.
Спроведувањето на политиките за интеграција на Ромите е
бавно и недостасуваат доволни капацитети за спроведување,
координација и мониторинг. Владата ги зголеми финансиите
за политиките за интеграција на Ромите, но слабата
апсорпција останува проблем. Ромите имаат ограничени
економски можности и многу од нив не успеваат да заработат
за живеење. Само 3% од корисниците на активните политики
за пазарот на трудот се Роми.
Ситуацијата со домувањето е драматична, при што голем дел од Ромите живеат во незаконски
населби и/или нехигиенски средини. Законот за лицата без регулиран граѓански статус кој
овозможува пристап до матичните услуги за 750 Роми идентификувани како лица без лични
документи беше донесен, но неговото спроведување е попречено.
Конвенцијата на ОН за намалување на лицата без државјанство од 1961 година е ратификувана, со
што се создадени услови за системско решение за матичните регистрации на сите
недокументирани луѓе. Владата ја потпиша Декларација на државите од Западен Балкан за
интеграција на Ромите во рамките на процесот на проширување на ЕУ (Декларација од Познан), но
не се преземени чекори за спроведување на истата. Заклучоците од Семинарот за Ромите во 2019
година допрва треба да се спроведат.
И покрај постоењето на правни рамки за заштита на човековите права, Ромите се често жртви на
расизам, дискриминација и сегрегација. Недостасуваат системски мерки за решавање на
проблемот со деца на улица, бидејќи деца питачи, вклучително и млади мајки и бебиња, се
забележуваат на улиците.
Нема сеопфатен приод за Ромите баратели на азил и повратници. Министерството за здравство и
Министерството за образование продолжуваат да ги поддржуваат ромските медијатори.
Ефективни акции за градење на капацитети им помогнаа на ромските невладини организации да
создадат силно јадро на добро обучени активисти кои се подготвени за справување со
предизвиците во нивните заедници.
За време на пандемијата со Ковид-19, властите - во соработка со донаторите и граѓанското
општество - обезбедија поддршка за најранливите, вклучително и за Ромите. Ромските заедници
се посебно ранливи во контекст на кризата предизвикана од Ковид-19 и затоа од суштинско
значење е да се гарантира целосен пристап до здравствените услуги за да се контролира
ширењето на вирусот.
Генерално гледано, многу Роми продолжуваат да живеат во сиромаштија и во супстандардни
животни услови. Нивниот пристап до образование, домување и вработување, и до правда,
останува голем проблем. Ромските деца се изложени на посебен ризик, бидејќи сиромаштијата и
дискриминацијата претставуваат дополнителни пречки за тие да добијат образование.



ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

17 граѓански организации учествуваат во
секторската група, со статус на членови.
Ставот на претседавачот на состаноците е
транспарентен и отворен кон сите членови.
На граѓанските претставници им се остава
доволно време да се вклучат преку давање
мислења и препораки на состаноците.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Темите дискутирани на состаноците во 2020
година се однесуваат на акциските документи
и стратегиските одговори на ИПА 3 поврзани
со секторот образование, социјална политика и
вработување.

Улогата на граѓанските претставници во
секторската група е повеќе формална
наместо да обезбедува суштински придонес
во нејзината работа.

Граѓанските претставници не добиваат
повратни информации дали нивните
предлози и коментари се земаат предвид

Со оглед на слабата динамика на состаноци,
како и минималната комуникација вон
состаноците на секторската група, не може
да се зборува за ефективно граѓанско
учество.

Одржан е еден пленарен состанок, спротивно
на одредбата од деловникот за работа за
најмалку четири состаноци годишно.

СРГ ЗА РЕФОРМА НА РОМИТЕ

Формирана во: 2019 год.

Број на членови од ГО: 17

Број на одржани седници во 2020: една пленарна сесија, 16.11.2020

Претседавач на СРГ: Министерство за труд и социјална политика
Копретседавач на СРГ: Делегација на ЕУ во Република Северна Македонија

Да се измени и дополни деловникот за работа за да се дефинираат модел за избор на граѓанските
претставници, нивната улога и мандат.
Да се зголеми динамиката на состаноците на секторската група за да може да се развиваат стратегиски и
плански документи и да се следат постигнатите резултати од постојните стратегии и планови.
Граѓанските претставници да бидат вклучени во сите фази на креирање документи кои спаѓаат во опфатот
на работа на секторската група.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

Да се подготви годишен план за работа на секторската група во првиот квартал од година.
Да се подготвуваат предлози за содржината на секторски и меѓусекторски политики, стратегии и развојни
програми кои се релевантни за интеграцијата на Ромите како хоризонтално прашање.

Деловникот за работа предлага минимум 4
состаноци годишно. Одржан е само еден
состанок во 2020 година.
Членовите на секторската група редовно
се покануваат на состаноците.
Поканите, заедно со место, време, агенда и
придружни материјали се испраќаат
електронски до сите членови.
Членовите на секторската група навремено
се покануваат на состаноците.

Секторската група не ја информира
јавноста за нејзината работа.

Не се водат записници од состаноците на
секторската група со утврдена форма и
содржина и не се доставуваат до учесниците.

Граѓанските претставници не се охрабрени да
предлагаат точки за дневниот ред, т.е. не
постои двонасочна комуникација за темите што
ќе се дискутираат на состаноците.

СРГ за интеграција на Ромите не одржа
независна пленарна сесија, туку учествуваше на
заедничка сесија со секторската група за
образование, вработување и социјална политика.

Да се учествува во процесот на идентификување, формулирање и утврдување приоритети за развојни
цели, мерки и проекти за спроведување на националните политики и стратегии.

Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на визуелизацијата е единствена одговорност
на Фондацијата Отворено општество - Македонија, Центар за европски стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за
граѓански комуникации и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија.


