
                                                                 
1 Декларацијата нема за цел да ја замени веќе постоечката Стратегија за Роми 2014 - 2020   

 

Предлог - Декларација за Стратешките интереси на 

Ромите во Република Македонија 

 
Ние – РОМИТЕ,  како дел од народите кој што живее во Република 

Македонија; 

Тргнувајќи од историските заложби на нашите предци за 

РАМНОПРАВНОСТ, ПРИЗНАВАЊЕ  и АФИРМАЦИЈА; 

Потврдувајќи ги нашите заложби за ЕДИНСТВО и заеднички ЦЕЛИ на 

ромската заедница во Македонија;  

Признавајќи го ПРИДОНЕСОТ на ромската заедница во мултикултурното 

општество во Република Македонија; 

ОБЕДИНЕТИ во еден глас –  ромска заедница, политичари,  претставници 

на ромскиот граѓански сектор, ромски медиуми и веб портали, 

бизнисмени, лингвисти, историчари, студенти и алумни, вработени во 

јавната администрација и ромската дијаспора; 

Се согласивме за взаемна ЗАЛОЖБА и ЕДИНСТВО во остварувањето на 

следните стратешки цели и интереси на ромскиот народ во Република 

Македонија:  

1. Постигнување на мултикултурно, праведно и рамноправно општество 

на еднакви граѓани и еднакви заедници во согласност со Уставот на 

Република Македонија  

 

▪ Правилно и целосно спроведување на принципот на мултиетничност согласно Уставот на 

Република Македонија. Ромскиот народ се залага за вистинска мултиетничка држава, со 

зајакнати индивидуи и заедници, проследено со политичка култура во јавниот, државен и 

општествен дискурс каде што се води грижа за сите граѓани во Република Македонија без 

разлика на нивната етничка припадност и социјален статус.  Нашите залагања се во рамките 

на заложбите на  Република Македонија1 кон остварување на целите за Европска интеграција 

која се темели на споделени вредности и одговорности.  

 

▪ Праведна, целосна и правична застапеност на ромската заедница согласно Охридскиот 

Рамковен Договор во сите нивоа на власта на национално и локално ниво на целата територија 

на Република Македонија. Остварување на правична застапеност во релевантните 

министерства на национално ниво почитувајќи го принципот на застапеност и кариерно 

унапредување на квалитетните кадри, како и правична застапеност на ромската 



заедница во сите нивоа на локалната власт (општината, јавните претпријатија и други 

јавните органи на локално ниво). 

 

▪ Мултиетничко образование и постигнување на еднаквост при употребата на мајчиниот јазик,  

обезбедување на правото за изучување на мајчиниот јазик во образовниот процес во сите 

општини каде што живее ромско население. Употреба на мајчиниот јазик и гаранција за 

негова примена преку обезбедување на можности за користење на мајчиниот јазик на 

немнозинските заедници кои што се под 20% во општините каде што живеат и достојно 

почитување на идентитетот и културата на останатите заедници кои што ги зборуваат 

официјалните јазици во државата.    Обезбедување на услови и употреба на ромскиот јазик 

како службен јазик различен од македонскиот, во единиците на локалната самоуправа во која 

најмалку 20% од граѓаните го зборуваат и употребуваат тој службен јазик и писмо. 

 

▪ Вистинско инклузивно образование базирано на вредностите на мултикултурното општество, 

почитување на различностите и стимулирање на заедничката соработка и егзистенција. 

Мултикултурно образование каде што ќе се учи и воспитува во предучилишно, основно, 

средно, стручно и високо образование, за почитување на различностите и поттикнување на 

заедничките активности, соработка и егзистенција.  

2. Регионално поврзување и интеграција - Промовирање и застапување 

на политичкиот модел на интеграција на Ромите во Република  

Македонија како пример за регионот во контекст на исполнувањето 

на обврските и стандардите на патот кон ЕУ  

 

▪ Политичка партиципација на Ромите на сите нивоа на донесување на одлуки  што се поврзани 

со унапредувањето на положбата на Ромите во Република Македонија и во регионот. 

Политичка одговорност на актуелните политички претставници при унапредување на 

моделот на заедништво и мултикултурализам, каде што сите етнички заедници имаат иста 

позиција. Граѓанска држава која што води грижа за своите граѓани независно од етничката 

припадност. Овој позитивен модел во Македонија треба да се застапува во регионот и да биде 

пример за добра пракса на вклучување на Ромите во регионот. 

 

▪ Ставање во функција на ресурсите од централниот буџет и донаторските средства во 

решавање на приоритетните области на ромската заедница како и унапредување на животот 

на заедницата со цел постигнување на социјална кохезија и еднаков развој на сите во 

мултиетничка и мултикултурна Македонија. 

3. Поголема соработка и одговорност во спроведување на заеднички 

обврски и активности при исполнувањето на европските стандарди и 

интеграцијата на Ромите во Република Македонија.  

 



 

▪ Соработка помеѓу политичките партии, граѓанскиот сектор, институциите, локалната власт и 

граѓаните заради исполнување на заедничките заложби и стандарди за унапредување на 

животот на ромската заедница.  

▪ Промовирање и поддржување на интегрирани и одржливи решенија коишто ги почитуваат 

мултикултурните вредности во општеството, одразуваат отчетност и транспарентност на сите 

вклучени страни во процесот. 

▪ Директен и непосреден пристап на работа со ромската заедница при креирање на одржливи 

политики коишто одат во прилог на решавање на конкретни проблеми.  

*** 

Исполнувањето на горенаведените точки ќе придонесе кон јакнење на поединецот и 

колективот во сите сектори, унапредување на животот на заедницата, реализирање на 

Стратешките цели на Ромите во Република Македонија, како и интеграција и отворање на 

преговорите за членство во Европската Унија. 

Исполнувањето на овие цели ќе се следи од Иницијативата за Единство и Заложба 

составена од сите засегнати страни (ромска заедница, политичари,  претставници на 

граѓанскиот сектор, медиуми и веб портали, бизнисмени, лингвисти, историчари, студенти 

и алумни, вработени во јавната администрација, и ромската дијаспора)  преку јавни и 

заеднички заложби, иницијативи и алијанси за поддршка, заеднички и одделни настапи, преку 

индивидуална и колективна поддршка, ресурси,  јавен отчет, тркалезна маса помеѓу сите 

вклучени страни и други форми на поддршка и реализација на стратешките интереси. 

Консултациите и дијалогот со сите засегнати страни ќе се одвива во согласност со 

принципот на почитување, соработка и разбирање за целите и интересите на Ромите во 

Република Македонија и ќе служи за поттикнување на соработка, дејствување и 

транспарентна комуникација, особено обезбедувајќи ја поддршката на сите засегнати 

страни. 


