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НОВИНАРСКИ ТИМ:

Рома Индекс е електронски весник на 
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.

Како гласило на Здружението, препознатлив 
лидер за поддршка и развој на проактивни и 
квалитетно едуцирани Роми, наша цел е да го 
информираме, едуцираме и забавуваме 
читателот за прашања од секојдневниот живот, 
поврзани со образованието, младите, ромскиот 
идентитет и актуелни теми и проблеми со кои се 
соочува општеството. Да информираме за 
успешни личности, но и да изградиме 
индивидуалци кои активно ќе бидат вклучени 
во процесите на креирање и донесување јавни 
политики на локално и на национално ниво.

Средствата за електронското списание Рома Индекс, 
како дел од проектот се обезбедени од Ромскиот 
образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Изнесените мислења и ставови во ова 
електронско списание не го одразуваат ставот 
на организацијата и донаторот.
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Romaversitas НАСТАН:
Предизвиците и перспективите на Ромите во 
Република Северна Македонија

За „Предизвиците и перспективите на Ромите во 
Република Северна Македонија“, по повод 
Меѓународниот ден на Ромите – 8-ми април, ЗГ 
„Ромаверзитас организираше настан во Собранието на 
РСМ каде говореа премиерот Зоран Заев, 
потпретседателот на Владата, Бујар Османи, шефот на 
Делегацијата на Европската Унија, Самуел Жбогар, 
извршниот директор на Ромскиот Образовен Фонд, 
Надир Реџепи и неколку ромски активисти – членови 
на граѓанската организација „Ромаверзитас“, Фикрија 
Таир, Елвис Шаќири и Сенада Сали.

Ромскиот јазик и идентитет во развојот на 
ромската заедница во општините Велес и 
Струмица

Унапредување на ромскиот јазик од страна на 
институциите и отварање на катедри во Филолошките 
и Педагошките факултети низ земјата. Ова беше 
потенцирано на панел дискусиите во градовите Велес 
и Струмица по повод 8ми април - Меѓународниот ден 
на Ромите. Панелистите ги повикаа надлежните 
субјекти сериозно да го почитуваат уставното право 
за образование на мајчин јазик на ромската заедница, 
бидејќи постои опасност за губење и изумирање на 
ромскиот јазик.Етнолози, политички аналитичари и 
дипломирани Роми, јавно упатуваат порака за 
користење на ромскиот јазик.

Ромаверзитас свечено го одбележа 
Меѓународниот ден на Ромите, Република 
Северна Македонија е „едно општество за сите“

Според организаторот на настанот, Елвис Мемети, 
дипломиран политиколог и член на Извршниот одбор 
на граѓанската организација „Ромаверзитас“, овој ден 
ги обединува Ромите. „8-ми април не обединува и 
сплотува сите, како политичкиот и...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Ромаверзитас со поддршка на 107 млади Роми

Повеќе од сто млади Роми, студенти и средношколци, 
станаа стипендисти на Здружението „Ромаверзитас“ 
со што се вклучија во проектот за зголемување на 
нивото на квалитетно образование и личен развој. 
Изминатиот викенд, 97 средношколци и 10 студенти 
потпишаа договор за стипендирање во рамки на...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕhttps://bit.ly/2ZazWWK

Ораторски настапи на студентите на 
Ромаверзитас „Ромскиот народ - МИНАТО, 
СЕГАШНОСТ,ИДНИНА“

Реалното секојдневие и предизвиците на Ромите беа 
дел од темите кои, вчеравечер, ги говореа ораторите 
на темата „Ромскиот народ - МИНАТО, СЕГАШНОСТ, 
ИДНИНА“. Ораторската вечер ја организираше 
здружението на граѓани „Ромаверзитас“ по повод...

ЛИНК КОН ВЕСТАПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Ромска недела во Брисел

Годинава, во Европскиот парламент во Брисел, се 
одржува Ромска недела од 16-ти до 22-ри март. Исто 
така, се организира и семинар на тема расизам, во 
организација на Тернипе – интернационална ромска 
мрежа во партнерство со Ерменскиот благороднички 
сојуз, Европската унија на студенти Евреи и...

ЛИНК КОН ВЕСТАПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

https://bit.ly/2VKjCtz https://bit.ly/2KIg6yW

https://bit.ly/2UBA2rZ

ВИДЕО ПРИЛОЗИ

ЛИНК КОН ВИДЕО ПРИЛОГОТhttps://bit.ly/2V3gqfq
ЛИНК КОН ВИДЕО ПРИЛОГОТhttps://bit.ly/2UijWOL
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СЛАВИМЕ МИНАТО ИЛИ СОЗДАВАМЕ 
СЕГАШНОСТ ШТО ЌЕ СЕ СЛАВИ ВО ИДНИНА?
автор: Руфат Демиров
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На осми април 1971 година, на Првиот Ромски 
Светски Конгрес, 30 делегати се договорија за 
дефинирање на ромскиот идентитет. На овој 
ден добивме еден и единствен назив (сите 
форми, некои од нив навредливи, се заменија со 
Роми), добивме химна, знаме, азбука, 
граматика. На овој ден, ја славиме нашата 
заедничка култура, јазик, потекло, единство, 
солидарност. Но, главно прашање е дали 
славиме или само го одбележуваме денот на 
нашето консолидирање?

Дали делегатите од Конгресот од 1971 се гордеат со тоа 
што правиме на 8 април?  Што правиме во текот на 
секоја година, од еден до друг осми април? Кога 
станува збор за празнувањето на овој ден, главни се 
настаните со кои ромските политичари го 
одвлекуваат вниманието од вистинските проблеми. 
Не велам дека концертните програми треба да ги 
тргнеме, туку да не останеме само на нив. Не може да 
славиме секоја година, одново и одново, нешто што се 
случило во 1971-та. Базата на нашето постоење како 
консолидирана заедница е поставена тогаш. Но, само 
со база ли ќе останеме?

Никако не смееме да го омаловажуваме овој свет 
датум. Жално е ако останеме само на него. Ајде, секој 
8-ми април, да создаваме нови причини за славење! 
Ајде, овој 8-ми април, да направиме нешто што 
следниот 8-ми април, покрај Конгресот, ќе биде уште 
една причина за славење. Секој 8-ми април, покрај 
славење историја, да создаваме историја која ќе се 
слави во иднина!

А, што правиме во меѓупериодот, од осми до осми 
април? Продолжуваме да бидеме само жртви и да ги 
обвинуваме другите за состојбата во која се наоѓаме. 
Продолжуваме да бидеме поданици и да се 
умилкуваме на политичките елити кои заработуваат 
на нашиот грб. Продолжуваме, на демократски начин, 
да ги гласаме своите авторитарни владетели! 
Продолжуваме со пасивност, подаништво, 
малограѓанство, песимизам. Продолжуваме да си 

поставуваме замки и да си вадиме очи меѓу нас! А, 
нели славиме солидарност и единство?!  Вака ли ќе го 
оправдаме тоа што за нас го направиле нашите 
предци на 8-ми април 1971? Вака ли продолжуваме да 
ја водиме битката што тие ја започнаа? Вака ли 
продолжуваме да градиме иднина врз темелите што 
тие ги оставија во наследство? Но, не само што 
останавме на темелите, туку полека и нив како да ги 
уриваме! Ако ги нема темелите на нашето постоење, 
ќе не нема ниту нас! 

Време е да размислиме што правиме! Немаме 
простор да бидеме комфорни и да го 
празнуваме 8-ми април исклучиво со игри и 
песни, додека ни се заканува опасност да се 
вратиме на состојбата во која бевме пред 
големиот Конгрес. Не смееме да дозволиме 
30-те делегати од Конгресот да бидат 
единствените личности од ромската историја 
кои направиле нешто во делот на 
консолидирање на ромскиот народ! 

Да се освестиме и да почнеме да создаваме историја 
сега. Историја која следните поколенија ќе ја слават и 
ќе бидат горди на своите предци! Да не дозволиме 
следните генерации Роми да се срамат од своето 
минато, односно од минатото што сега ние го 
креираме! 



ОСМОАПРИЛСКА 
РАПСОДИЈА
автор: Суад Скендери

Ромите живееле во Европа 
уште од 12-от век, 
пристигнувајќи во неколку 
бранови на миграција. Тие 
играле клучна улога во 
процесите на градење на 
Европските нации во речиси 
секоја држава. Нивните 
придонеси се документирани 
во сите сфери на општеството, 
вклучувајќи го културниот 
развој, спортот, уметноста и 
други сфери од јавниот живот, 
со цел напредок и 
унапредување на земјите во 
кои живееле. Иако многу 
европски земји се развиле низ 
историјата, зачувувајќи го 
нивниот идентитет и вредности 
преку државните институции, 
Ромите во поддршка на 
мнозинството, немале 
можност да го зачуваат своето 
наследство. Следствено на 
ова, Ромите со тек на развојот 
на настаните, остануваат група 
на луѓе без своја држава, 
заборавени од институциите и 
запоставени во процесите на 
донесување одлуки. 

Според многу наклонети извори на 
информации, вклучувајќи ги 
анкетите за јавното мислење, 
истражувањата, медиумите и 
образовните системи во Европа, 
Ромите или "Циганите", се 
прикажани како денешни 
сегрегирани пагани, негативци на 
општества, маргинализирани и 
егзотични остатоци во повеќето 

европски земји. Тие се ранливи 
варвари, прикажани или како 
паразити на општеството или како 
криминалци, луѓе кои треба да се 
чуваат неми и немоќни. Севкупно, 
оваа серија одвратни аргументи 
покажуваат дека Ромите се 
сиромашна социоекономска 
единица која живее на работ на 
општеството.

До Првата Светска Војна, Ромите 
немале пристап и можност да 
учествуваат во општествените 
текови и државните институции, 
што на крајот резултирало со 
деструктивни политики. За време 
на Втората Светска Војна, Ромите 
биле идентификувана инфериорна 
раса која била предодредена да 
исчезне. Ромите во неколку обиди 
се спротивставиле на геноцидните 
политики. Во ова ужасно поглавје 
во историјата над 500.000 Роми биле 
егзекутирани. На 16 мај 1944 година, 
Ромите за прв пат се организираат 
во заеднички отпор за да се 
спротивстават на нацистичката 
политика. Овој датум беше само 
еден важен пример за отпорот на 
Ромите. 

Имајќи ја во предвид тешката 
судбина во Втората Светска Војна, 
Ромите во 1971 година одлучиле да 
се посветат на нивната заложба за 
единство. Веќе во 1971 година, 
здружени од повеќе земји 
инспирирани од отпорот, Ромите го 
започнуваат ромското движење. 
Првиот Светски ромски конгрес се 
одржа на 8 април 1971 година, во 
близина на Лондон (Орпингтон), а 
овој датум се слави како 
Меѓународен ден на Ромите. На тој 
ден во 1971 година, 23 ромски 
претставници од девет европски 
земји се собраа да ги утврдат 
основите на една нација без 
држава. 

Главните достигнувања на 
Конгресот биле прифаќањето на 
знамето како национален симбол, 
химната "Џелем џелем" и 
употребата на терминот "Rom / a" 
(на Ромски јазик "човек"). Освен 
овие значајни достигнувања, ова 
било прво политичко здружување 
на Ромите за кое се смета дека овој 
ден претставува денот на нацијата.
За прв пат во 1971 година Ромите 
дебатираа за прашањата поврзани
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КОМЕНТИРАМ ЗНАЧИ ПОСТОЈАМ

со образованието на Ромите, 
јазикот, културата, воените 
злосторства и др. Следеа осум 
други конгреси, организирани 
според истиот модел, со дискусии 
за главните проблеми со кои се 
соочуваат Ромите во Европа. Овие 
конгреси во модерниот контекст 
претставуваат камен темелник на 
созревањето и политичкото 
организирање на Ромите во 
Европа. 

Сепак, Европа станува се повеќе 
радикално опкружување за Ромите, 
особено за младите Роми. Ако 
некогаш имаше времиња во 
минатото кога екстремно 
десничарските партии се сметаа за 
неважни здружувања, сега станаа 
сериозна закана во сите сегменти 
на општеството во Европа. 

Активирањето на екстремните 
форми на национализам го 
претвора анти-циганизмот во 
секојдневен јазик за политичарите 
и институциите. 

Денес Европските влади сеуште ги 
користат Ромите како жртвени 
јагниња кога нивните политики не 
успеваат, прикажувајќи ги Ромите 
како јавен непријател или 
нецивилизирани девијанти кои 
одбиваат да се интегрираат. 

Исто така, бројот на етничко 
мотивирани напади врз Ромите се 
зголемува, додека институциите 
остануваат пасивни. Со тоа, се 
наоѓаме во незавидна позиција во 
која потребно е колективно 
лидерство кое има веќе премногу 
причини за сплотено делување. 

И покрај придобивките 
направени во движењето во 
минатото, сега, повеќе од кога 
и да е, Ромите се во очајна 
потреба за мобилизација. Со 
оглед на ресурсите што 

постојат меѓу младите, со 
нивните различни способности, 
професионални профили и 
експертиза, сега е од витално 
значење да се покаже 
единство и делување. 

Затоа, за да биде среќен 8 април - 
денот на нашата нација, младите 
треба да ја почитуваат својата 
одговорност, да го искористат 
својот потенцијал и да ги употребат 
можностите што ги нуди новото 
време за да направат промена која 
ќе ја унапреди позицијата на 
Ромите во општеството. 

Покрај тоа, младите Роми треба да 
ги апсорбираат искуствата и 
мудроста на 
постарите генерации со цел 
поголем импакт врз политиките.

Само тогаш Ромите може да ги 
реализираат своите капацитети, 
ресурси и политичко движење на 
национално и Европско ниво. 

Потребно е учество на сите нивоа 
на општеството со цел да се покаже 
дека Ромите, како и секоја друга 
европска нација, се залагаат за 
напредок, развој и инклузивна 
Европа.

ОСМОАПРИЛСКА РАПСОДИЈА
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Интервју со Гратан Пуксон, еден од живите креатори на 8-ми Април:

КОЛЕКТИВНАТА СУДБИНА ДА СЕ ВРЕДНУВА 
ПОВЕЌЕ ОД ИНДИВИДУАЛНИОТ ПРЕСТИЖ
aвтор:  Даниел Петровски
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      Зошто беше организиран 
Првиот светски конгрес на 
Ромите?

Конгресот беше организиран како 
обид (кој се покажа дека е успешен) 
да се надмине одвојувањето на 
Ромите со она што Винстон Черчил 
го имаше наречено „железна 
завеса“ која, исто така, ја подели 
Европа. Бев во Југославија уште во 
1952-та година или првата година 
кога беа дозволени „западни“ 
посетители. За идејата на 
Конгресот се зборуваше во Париз 
уште во 1965 година. Вајда Војвод и 
други од Меѓународниот ромски 
комитет, претходникот на 
Меѓународната ромска унија, многу 
зборуваа за тоа. Се придружив кон 
Меѓународниот ромски комитет 
годината пред тоа додека бев во 
Ирска. Вајда го посети нашиот 
камп, каде што околу 70 семејства, 
со коњи, каравани и шатори беа 
„населени“ на големо поле, 
наречено Чери Орчард. За 
Патниците (т.н. Pirutne, both Pavees 
и Roma), проблемот беше да се 
добијат легални места за 
кампување. И образованието беше 
голем проблем. Имавме изградено 
две мали импровизирани 
училишта. Првото беше запалено за 
време на протерување, на едно од 
многуте од парчиња земја околу 
Даблин. 

      Какви потреби имаше 
ромската заедница во тоа 
време?

Глобалната потреба беше да се 
обединиме и да пренесеме 
заедничка порака. Истата потреба 
ја имаме и денес. Локалната 

потреба беше да се стави крај на 
полициското малтретирање на 
оние во каравани на патиштата. Во 
Париз, главно прашање беше 
уништувањето на т.н. квартови 
“bitonvilles”, населбите на Ромите 
околу Париз, од кои многумина 
потекнуваа од Југославија. Секако, 
засегнат беше и Меѓународниот 
ромски комитет за геноцидот 
извршен врз Ромите од Нацистите, 
согласно нивниот Нов поредок во 
Европа. Бевме инспирирани од 
ромските партизани кои се бореа 
против Германците и Италијаните 
и со голем интерес ги слушав 
приказните кои ги раскажуваше 
Жарко Јовановиќ од Батајница и 
други. Подоцна во 1970-те слушнав 
многу повеќе за сето ова од 
родителите на мојата сопруга во 
Шутка.  

      Дали ги достигнавте или 
исполнивте Вашите цели и 
очекувања по Првиот светски 
конгрес?

Работевме само со бел лист хартија, 
ако ме разбирате. Затоа не беше 
тешко да се исполнат некои од 
непосредните потреби - усвојување 
на сино-зеленото знаме на 
ромската нација, со втиснат црвен 
симбол Ашок Чакра и 
националната химна Џелем, џелем. 
За химната беа компонирани нови 
стихови од Жарко за време на 
патувањето со автобус до Валсал, во 
близина на Бирмингем, каде што 
делегатите на Конгресот ја 
спроведоа својата прва протестна 
акција. Акцијата беше 
организирана против смртта на 
три деца во караван по 
протерување. На крајот, 

утврдувањето на Националниот 
ден на Ромите. Што се однесува до 
другите цели и долгорочни 
очекувања, речиси 50 години 
подоцна, зарем не се бориме сѐ 
уште за истото?

      Дали бевте под притисок од 
некоја државна или 
меѓународна институција во 
однос на меѓународното 
организирање на ромската 
заедница?

Секако. Локацијата на Конгресот 
мораше да се чува во тајност 
поради анти-циганските расисти и 
непријателството во Лондон. 
Циганите беа сместени во камп 
покрај патот на таа локација. Оние 
кои беа членови на Советот на 
Цигани (основан во 1966 година) 
присуствуваа на делови од 
Конгресот. Тие аплаудираа кога на 
завршната седница Фаик Абди 
објави дека повеќе нема да се 
користи терминот „Цигани“, туку 
наместо тоа ќе се користи Роми. 
Фаик беше најимпресивен делегат 
на Конгресот. Знаеше да се зближи 
со луѓето. Подоцна во Шутка видов 
како го водеше Phralipe; 
комбинација од дисциплина и 
инспирација. Многу ми недостига. 
Ми беше сосед. Во тоа време 
зборувавме на многу теми, 
вклучувајќи ја и можноста за 
европска политичка партија. Бев во 
Парламентот и видов како Фаик 
работеше таму. Статусот на Ромите, 
исто така, се промовираше во 
Белград од страна на Слободан 
Берберски, првиот претседател на 
Конгресот. Тоа беше борба од 
етничка група да се издигне на 
ниво на народност. Бевме 
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поддржани од Алес Беблер, 
југословенски претставник во 
Обединетите нации. Индискиот 
амбасадор Менон ја посети Шутка, 
истакнувајќи дека се чувствувал 
како да гледа дел од Индија.

      Што за Вас значи терминот 
„Ромски идентитет“? Дали 
познавањето на химната 
„Џелем, џелем“, ромското 
знаме или 
само-определувањето како 
ромска етничка припадност е 
доволно да се чувствувате 
како Ром? Дали има и други 
елементи кои може да се 
поистоветат со Ромската 
заедница?

Го погодивте најважното со зборот 
„заедница“. Заедницата е нашата 
најголема предност. Поради тоа, и 
на тој начин, во последните години 
толку силно можеме да 
возвратиме, на пример, на 
уништувањето на заедницата Дејл 
Фарм овде во Англија. Се држевме 
заедно против сите напади. Се 
браневме со адвокати, со бодликава 
жица и барикади со огради. 

Доволен беше еден напад од 
полицијата задолжена за немири за 
да се урнат портите и да се внесат 
булдожерите. Знам дека има 
поделби и ривалства. Не сум слеп. 
Политички поделби, исто така. 
Сепак, секој кој присуствува на 
„bijav“ (свадба) во Шутка има 
чувство дека владее заедништво и 
сплотеност. Затоа сме силни. 
Ромската култура и ромскиот јазик 
растат и стануваат сѐ побогати и 
посилни. Просперитет во домот, на 
улицата и сега, на интернет. Се 
случува дури и еден вид виртуелен 
Романистан на светската интернет 
мрежа!

      На што треба повеќе да се 
фокусираат денешните ромски 
лидери од владиниот и 
невладиниот сектор? 

Верувам дека лидерите се 
фокусирани на вистинските 
прашања – работни места, 
образование, добросостојба, 
домување. Проблемот е што голем 
дел од инвестициите од ЕУ никогаш 
не стигнуваат до примателите за 
кои е наменет. Премногу 
финансиски средства се користат

за административни работи. Сепак, 
истовремено, постои и 
несовпаѓање помеѓу аспирациите 
на луѓето да бидат колективно 
признаени како нова ромска 
нација; нација која сака да постигне 
само-еманципација како што кажа 
Фаик пред половина век. И 
гледиштата на владите – особено 
во Западна Европа (мислам заедно 
со Обединетото Кралство), кои 
сакаат да постапуваат со Ромите 
само како со социјално прашање. 
Овде се работи за суверенитет на 
еден народ. Во свет кој брзо се 
менува, декларацијата од Петтиот 
конгрес со која Ромите се 
дефинираат како нација без 
територија има длабок политички 
потенцијал. Еднаквост во 
граѓанските права, да. Интеграција 
во општество во кое доминира 
пазарот? Велам, почекајте, да го 
испитаме тоа. 

За целосна признаеност на Ромите, 
верувам дека постои само еден пат 
нанапред; следење на 
демократскиот пат. 
Партиципативна демократија. Ова 
значи дека треба да сме активни и 
одговорни како поединци и како 
гласачи. Една неодамнешна 
конференција во Брисел ги повика 
Ромите да добијат поголема 
застапеност преку гласачката 
кутија. Шутка е уникатна по тоа 
што може да избере пратеник и 
општински совет. Србија има 60.000 
Роми кои се запишани да избираат 
национален совет. Она што е 
потребно понатаму е меѓународен 
систем за гласање за глобалното 
Ромско движење. Веќе е започната 
неговата изградба. Тоа ќе помогне 
да се подобри фрагментацијата, да 
се здружат различните заедници; 
да се поврзат Ромите во околу 50 
држави; сите оние делови на една 
историска индиска дијаспора. 
Искористувајќи ја најновата 
технологија, гласачите се 
запишуваат во мандатот на 
ромската нација.

5

6



РОМА ИНДЕКС | 13

ИНТЕРВЈУ

1

2

6

Демократската транзиција усвоена 
со 10-тиот Конгрес во Скопје во 2016 
година опфаќа нудење на изборни 
права за сите Роми (над шеснаесет 
години). Неколку илјади се 
пријавени. Системот може да 
прифати 100.000. Потенцијалот е 
милиони. Потребна Ви е само 
електронска адреса. Праќајте на 
Romvote@gmail.com. Ги 
поттикнувам сите кои го читаат 
ова да го сторат тоа. Секој може да 
помогне да се обнови наследството 
од Конгресот од 1971 година.

За жал, изборите и самиот Конгрес, 
планирани за Лондон оваа година, 
мораше да се откажат поради 
Брегзит. Верувам дека постои 
мотивирана помлада генерација 
која може да го пренесе ова. 
Работам за DT и отворен, 
инклузивен Конгрес со директни 
избори кој ќе донесе поголем 
легитимитет, отчетност и 
политичко влијание. Тој јубилеен 
Конгрес е закажан за 2021 година.

      Како треба да се одбележи 
8 април? Со славење на 
Националниот ден или со борба 
за напредок на заедницата?

И двете. Националниот ден на 
Ромите почна да се слави со 
Конгресот од 1971 година. Имајте на 
ум, не беше предвидено да биде 
помала верзија како „меѓународен 
ден на Ромите“. Тоа е ден за 
славење на солидарноста на 
ромската нација. Воедно 
претставува можност за 
координирање на активностите 
преку границите во борбата против 
анти-ромските расисти, против 
фашистичките групи; против 
убиствата и насилните напади; 
против широко распространетите 
политики поради кои се протерани 
десетици илјади од Франција; 
уништени се кампови во Италија; 
урнати се куќи во Бугарија. Овде во 
Британија, 200.000 Роми мигранти 

се соочуваат со заканата да бидат 
депортирани поради Брегзит. Во 
ваква ситуација, ќе одржуваме 
протести во Лондон на „8 Април“ 
пред Парламентот и кај голем број 
странски амбасади. Ова го 
координираме со организациите 
низ Европа и во Америка. Ќе 
излеземе на улиците за да ги вееме 
ромските знамиња со заедничка 
тема. Зарем има подобар начин да 
се покаже единство; да се покаже 
постоењето на витална ромска 
нација?

      Кои се Вашите ставови за 
понатамошното организирање 
на ромската заедница, на 
национално и меѓународно 
ниво?

Зборував за демократската 
транзиција. Покрај тоа, постои и 
прашањето за застапеноста во 
Обединетите нации. Меѓународната 
ромска унија се стекна со статус на 
невладина организација во 1979 
година. Надежите се дека ќе има 
делегација предводена од Зоран 
Димов во Њујорк за „8 април“. 
Помошникот генерален секретар на 
Обединетите Нации, Фархан Хак, се 
согласи да прими делегати во 
зградата на ОН. Можеби ќе поминат 
многу години пред ромското знаме 
да се вее заедно со оние на другите 
нации. Но, на добар пат сме да 
станеме прифатена членка во  

семејството нации. На државно 
ниво? Околностите значително се 
разликуваат; заедничките цели и 
прекуграничната солидарност му 
даваат предност на ромското 
движење, што допрва треба 
целосно да се разбере, а на што 
другите народи сигурно 
завидуваат.

      Која е Вашата порака за 
тековните и идните ромски 
лидери и млади луѓе?

Работете заедно. Работете како тим. 
Колективната судбина мора да се 
вреднува повеќе од привремениот 
индивидуален престиж или 
придобивка. Треба да сме 
професионални. Тоа значи да 
преминеме преку неизбежните 
разлики кај личноста. Подобро 
образованата генерација сега е 
авангарда. Сепак, тие исто така 
мора да увидат дека успехот лежи 
кај обичните луѓе; мобилизација на 
заедниците за само-помагање и 
делување. Пристапот одгоре надолу 
не функционираше. Стариот стил 
на лидерство со ромски лидер (baro 
rom - style) мора да прекине. Со него 
и стравот од конфронтирање. 
Инсистирање на инидивидуални и 
колективни права и одговорности. 
Дали некоја нација има успеано без 
борба? Ромската нација е гладна за 
мир, стабилност и просперитет, но 
никогаш за притисок.
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Антрополошката и етнолошката наука се 
занимава со прашањето на “идентитетот“ од 
повеќе аспекти кои го вклучуваат поединецот, 
колективот, групата и нацијата како области на 
истражување. Историската миграција е 
најважниот аспект низ кој треба да се проучува 
диверзитетот во внатрешниот идентитет кај 
ромската етничка група.

Според научниците, уште од самото иселување од 
прататковината Индија, ромите се преселуваат во 
групи (семејства, племиња), различни периоди 
(повеќе миграции), различни дестинации 
(континенти). Таквиот флуктуирачки миграциски 
процес, придонесе диверзитет во внатрешниот 
идентитет и (НЕ)себепрепознавање со културните 
особености на заедницата. 

Помеѓу ромите од Бугарија и ромите од Унгарија како 
и ромите од Шпанија, постои непознавање на 
значењето на празникот Василица.
Помеѓу ромите Синти и ромите Арлии од Македонија 
постои разлика во начинот на традициско облекување 
и културна обичајна вредност. 

Според Кит Браун за објективни показатели на 
одредена припадност се сметаат културните 
категории: јазик, религија, заедничко потекло, 
територија, обичаи и друго. Доколку заради различни 
причини настане ситуација на избор меѓу неколку 
културни варијанти од овие клучни категории на 
етничноста, културниот избор на соединенија може да 
влијае на промената на етничкиот идентитет, односно 
да се создаде субкултура во рамките на една етничка 
заедница.

Тоа во суштина значи дека во Северна Македонија, 
доколку не се говори ромскиот јазик а културно се 
интерпретираат обичаи, носија и музика за време на 
свадбениот циклус, тогаш се создава група на 
заедницата што претставува субкултура (ашкалии, 
крци и други).

Всушност, субкултурите во културите се создаваат во 
рамки еден етнитет поради различни околности меѓу 
кои најважни се местоположбата на живеење и 
општествената еквиваленција на одреден културен 
код или знак. Најчесто, со цел интеграција во 
општеството, одредени групи или поединци, не го 
говорат ромскиот јазик и континуирано таа пракса ја 
задржуваат и во следствените години, забораат дека 
всушност нивниот мајчин јазик бил ромскиот. 

Автор на фотографија:

Елси Иванчиќ Дунин од изложбата СА О РОМА
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РОМСКИ ИДЕНТИТЕТ

ДИВЕРЗИТЕТ ВО РОМСКИОТ ИДЕНТИТЕТ. РАЗЛИЧНИ НО СЕПАК ИСТИ!

Понатаму, диверзитетот се појавува и во 
интерпретирањето на обичаите и ритуалите 
како културна одлика на ромскиот народ. 
Културниот времеплов низ годините, креира 
нови споменици на сваќањата за тоа што е 
својствено а што е превземено. Свадбените 
ритуали кај ромите од Шуто Оризари и ромите 
од Мексико не се исти се разликуваат до таа 
мера што се поставува прашањето која е 
ромска свадба!  

Диференција постои и во духовната култура кај 
етнитетот како колектив. Имено, во Северна 
Македонија, православните Роми се дискриминирани 
од страна на мнозинското муслиманско население 
нарекувајќи ги со пежоративни (потсмешливи) 
зборови (мср’ манг’ри, к’рци).
Истражувањето на ромската заедница и нејзиниот 
идентитет е тема за која мора да се избере фокус и 
план за емпириски истражување, бидејќи постојат 
субкултури кои не се исти а во одредени случаеви и 
сосема различни. 

Во последните неколку децении, прашањето со 
идентитетот најчесто се поврзвува со субјективните 
показатели и личните чувста на поединецот. Таа може 
да оди многу подлабоко, па личноста да има чувство 
на двоен (ром/муслиман/христијанин), троен 
идентитет изграден на етничка основа (ром од 
Македонија чија мајка е Македонка).

Единствената поврзаност меѓу субкултурите на 
ромската заедница е јазикот кој сеуште е сочуван а 
потекнува од старото писмо “Санскрит“. Иако во 
различни земји, различно се зборува мајчиниот јазик, 
сепак останува основата на јазичната морфологија и 
фонетика. 

Сеуште во одредени групи во Франција (Кале, Manush), 
во Германија (Синти), Македонија (Roma), може да се 
најдат во употреба зборовите и речениците: “Sar san 
phrala“ (Како си брате), “So keres“ (Што правиш), chaj(y), 
chavo, jekh(yekh), duj, … (девојка, дете, еден, два …..).

Јазикот како основно средство за разбирање, а во 
нашиот случај, и основен елемент за 
себеидентификација, неопходно е Обединетите Нации 
(ОН) да креираат програми и поддржат проекти за 
негување и зачувување на ромскиот јазик како и 
негово ширење. Во Република Северна Македонија, 
неопходно е да се отвори катедра за ромски јазик при 
Филолошки факултет со што ќе се истражува, 
едуцираат млади кадри за идни професори и 
наставници кои ќе го шират и одржат контунуитет на 
ромскиот јазик.

Извадок од документарниот филм

“Фатима“

Интернет фотографија
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СИЛНИ ГАРАНЦИИ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА
автор: Ариф Адеми
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АКТУЕЛНО

Силни законски гаранции во случај на 
дискриминација и обезбедување правен лек за 
жртвите, особено на ромската заедница, 
дефинитивно ќе обезбеди новиот Закон за 
спречување и заштита од дискриминација. Иако 
поднесен пред речиси осум месеци, Собранието 
на Република Северна Македонија, конечно, го 
усвои овој важен закон и за Ромите, пред 
неколку недели.

Претходно, граѓани, граѓански организации, фондации 
и невладини организации, протестираа и бараа што е 
можно побрзо да се усвои овој закон поради фактот 
што маргинилизираните групи, речиси секојдневно, 
се соочуваат со дискриминација. Ромската заедница, 
историски, е подложена на системска, скриена, 
директна и повторена дискриминација во сите 
области на живеење во Република Северна 
Македонија. Од друга страна, многу жртви Роми не се 
подготвени да бараат правни лекови, затоа што 
немаат доверба и храброст и затоа што се плашат од 
виктимизација (ако поднесат претставка против некој, 
на пример, против работодавец, тогаш дополнително 
ќе бидат дискриминирани и ставени во неповолна 
положба).

Целта на новиот Закон за заштита од дискриминација 
е да обезбеди важност на принципот на еднаквост и 
да спречи и заштити дискриминација согласно 
Уставот и законите на Република Северна Македонија. 
Во новото законско решение се проширува 
дефиницијата за дискриминацијата, наведувајќи дека 
„дискриминација е секое разликување, исклучување, 
ограничување или давање првенство што се заснова 
по основ на раса, боја на кожа, национално или 
етничко потекло, пол, род, сексуална ориентација, 
припадност на маргинализирана група, јазик, 
државјанство, социјално потекло, образование, 
религија или верско уверување, политичко уверување, 
други видови уверувања, попреченост, возраст, 
семејна или брачна состојба, имотен статус, 
здраствена состојба, лично својство и општествен 
статус или која било друга основа, кои имаат цел да го 
спречат или ограничат признавањето, уживањето или 
остварувањето на правата и слободите на одредени 
лице или група на еднаква основа со другите“.

Според Алмира Реџепи Усеин од Здружението на 
правници Роми – Скопје новиот Закон за спречување 
и заштита од дискриминација ќе придонесе кон 
поефективна заштита и превенција од 
дискриминација во однос на помалите заедници, 
особено ромската заедница. 

Со професионализација на Комисијата за заштита од 
дискриминација и предвидувањето на примената на 
принципите за соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците и родово балансираното 
учество – се создава можност за вклучување на член 
од ромската заедница во  Комисијата со што ќе се 
зголеми довербата кај граѓаните и храбоста за 
покренување постапки за дискриминација. Покрај 
професионализацијата на Комисијата, се предвидува и 
зголемување на нејзиниот буџет, односно 
зголемување на нејзините надлежности и формирање 
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АКТУЕЛНО

СИЛНИ ГАРАНЦИИ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА

стручна служба за вршење на стручните, 
административните и техничките работи на 
Комисијата.

Новото законско решение и поимник (каде е 
предвидено ситуационото тестирање како 
доказно средство, во многу случаи на 
дискриминација кон ромската заедница) е 
ефективно и може да се примени во 
истражување на појави на дискриминација во 
различни предмети. 

Со овој закон предвидена е и сегрегацијата како облик 
на дискриминација и тоа е многу важна новина, 
бидејќи многу истражувања реализирани од 
различни тела за еднаквост од 2010 година наваму, 
забележуваат сегрегација на децата Роми во 
образовниот процес. Во однос на препораките на 
Комисијата во случај на утврдена дискриминација, во  
новото законско решение, предвидено е доколку 
дискриминаторот не постапи согласно оваа 
препорака, Комисијата да поднесе барање за 
покренување прекршочна постапка пред надлежен 
Суд за прекршоци. 

И за крај, многу значајна новина во законот е 
можноста граѓанските организации да 
покренуваат тужба за заштита од 
дискриминација од јавен интерес (actio popu-
laris), доколкук констатираат дека се 
дискриминирани поголем број лица и притоа, 
нема да има потреба од согласност за 
покренување на постапка од одделна жртва. 
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РОМИТЕ МАЛКУ ГИ КОРИСТАТ 
АКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
aвтор:  Тања Крстевска
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МЛАДИ

Стратегијата и политиките за 
вработување се утврдени во 
повеќе стратешки документи 
со единствена цел – да се 
намали невработеноста во 
Република Северна 
Македонија. Притоа, се 
изготвува оперативен план за 
активни програми и мерки за 
вработување и услуги на 
пазарот на трудот за 2019 
година преку кој треба да се 
обезбедат нови работни места, 
поддршка за креирање на нови 
работни места и зголемување 
на вработливоста на 
невработените лица, посебно 
на младите и корисниците на 
право на парична помош од 
социјална заштита (во 
понатамошниот текст: 
гарантирана минимална 
помош). 

Програмите и мерките што се 
имлементираа во текот на 2019 
главно се поделени во две групи: 

        Програми и мерки за 
вработување кои водат директно 
кон вработување  со цел да ја 
намалат невработеноста преку 
почнување сопствен бизнис, 
отварање нови работни места и 
стимулирање на побарувачката на 
работна сила на пазарот на трудот;

        Програми и мерки за 
вработување со цел да се стекнат и 
дополнат знаењата и вештините на 
невработените лица заради 
зголемување на нивната 
вработливост и конкурентноста на 
пазарот на трудот. 

    Програма за условен
    паричен надоместок 

Исто така, се реализира и Програма 
за условен паричен надоместок за 
субвенционирано вработување на 
лицата од социјален ризик. 

Како лица од социјален ризик 
се водат млади до 29 години со 
ниски квалификации, жртви на 
семејно насилство, деца без 
родители и родителска грижа, 
поранешни корисници на дрога, 
родители на деца на улица, 
самохрани родители, Роми, 
осудени лица по отпуштање на 
казнено-поправна установа, 
невработени лица евдентирани 
во Агенцијата за вработување 
најмалку една година, млади 
невработени лица 
евидентирани во АВРМ 
најмалку 6 месеци, родители на 
деца со пречки во развојот и 
родители на три и повеќе деца.

За да се намали невработеноста, 
Агенцијата за вработување на 
Република Северна Македонија 
обезбедува помош при барање 
работа, мотивациски обуки, обуки 
„Подготовка за вработување и за 
работа“, професионална 
ориентација и кариерно 
советување, активација на 
невработени Роми, посредување 
при вработување, услуги за 
работодавачи, спроведува анкета за 
потребата од вештини на пазарот 
на трудот и сим-советување и 
мотивација за корисници на 
гарантирана минимална 
помош. 

    Гаранција за 
    млади

За младите од 15 до 29 години, 
Владата на Република Северна 
Македонија одлучи да воведе 
Гаранција за млади (ГМ) за да 
обезбеди, во период од четири 
месеци, понуда за вработување, 
континуирано образование и обука, 
односно вклучување во некоја од 
активните програми и мерки за 
вработување. 

Годинава, оваа програма ќе се 
реализира низ цела држава, со 
посебен акцент на 
Североисточен, Полошки и 
Југозападен регион во 
Република Северна Македонија 
по опфат на NEET-млади лица 
(лица кои се невработени, не се 
вклучени во образование или 
обука). 

Планираниот опфат на учесници во 
Гаранција за млади е околу 9500 
млади лица и ќе биде успешна 
доколку најмалку 30% од 
вклучените лица во ГМ,  успешно  
излезат од неа во период од четири 
месеци, односно бидат вработени, 
повторно  вклучени во образовниот 
процес или вклучени во активни 
програми и мерки за вработување.

1

2
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Влезови во 
МГ

Вкупно Жени Роми Роми-жени Основно Средно
Повеќе од  

средно
1 = 5+6+7 2 3 4 5 6 7

Берово 0 0 0 0 0 0 0

Битола 0 0 0 0 0 0 0

Валандово 0 0 0 0 0 0 0

Велес 0 0 0 0 0 0 0

Виница 0 0 0 0 0 0 0

Гевгелија 0 0 0 0 0 0 0

Гостивар 696 339 33 9 210 354 132

Дебар 0 0 0 0 0 0 0

Делчево 0 0 0 0 0 0 0

Демир Хисар 0 0 0 0 0 0 0

Кавадарци 0 0 0 0 0 0 0

Кичево 0 0 0 0 0 0 0

Кочани 0 0 0 0 0 0 0

Кратово 0 0 0 0 0 0 0
Крива 
Паланка

0 0 0 0 0 0 0

Крушево 0 0 0 0 0 0 0

Куманово 1 1 0 0 0 1 0
Македонски 
Брод

0 0 0 0 0 0 0

Неготино 0 0 0 0 0 0 0

Охрид 0 0 0 0 0 0 0

Прилеп 0 0 0 0 0 0 0

Пробиштип 0 0 0 0 0 0 0

Радовиш 1 1 0 0 0 0 1

Ресен 0 0 0 0 0 0 0

Свети Николе 0 0 0 0 0 0 0

Скопје 3797 1967 361 194 1164 1651 982

Струга 0 0 0 0 0 0 0

Струмица 771 386 1 0 241 379 151

Тетово 0 0 0 0 0 0 0

Штип 0 0 0 0 0 0 0

Вкупно 5266 2694 395 203 1615 2385 1266

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Преглед на број на влезови во МЛАДИНСКА ГАРАНЦИЈА 
според центар за вработување и статус/излез од гаранцијата (едно лице може да има повеќе од 1 влез)

за период на влез од 01.03.2018 до  31.12.2018

12

МЛАДИ

РОМИТЕ МАЛКУ ГИ КОРИСТАТ АКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Табела бр.1

Според податоците од АВРМ, 
во прилог следат табели колку 
од Ромите ги користат мерките 
од мерката „Гаранција за 
млади“.
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МЛАДИ

1

2

13

Број на 
влезови во 
МГ- РОМИ - 
по статус на 
МГ 

Вкупно
Не се 
поминати 
4 месеци

Поминати 
4 месеци 
без 
активност
и за излез

Вработен 
во 4 месеци

Вработен 
со 
посредува
ње на 
АВРМ во 4 
месеци

Вработен 
со АМ  во 4 
месеци

Основач 
или 
управител  
во 4 месеци

Вклучен во 
мерка без 
директно 
вработува
ње  во 4 
месеци

Берово 0 0 0 0 0 0 0 0

Битола 0 0 0 0 0 0 0 0

Валандово 0 0 0 0 0 0 0 0

Велес 0 0 0 0 0 0 0 0

Виница 0 0 0 0 0 0 0 0

Гевгелија 0 0 0 0 0 0 0 0

Гостивар 33 7 11 6 0 0 0 2

Дебар 0 0 0 0 0 0 0 0

Делчево 0 0 0 0 0 0 0 0

Демир Хисар 0 0 0 0 0 0 0 0

Кавадарци 0 0 0 0 0 0 0 0

Кичево 0 0 0 0 0 0 0 0

Кочани 0 0 0 0 0 0 0 0

Кратово 0 0 0 0 0 0 0 0
Крива 
Паланка

0 0 0 0 0 0 0 0

Крушево 0 0 0 0 0 0 0 0

Куманово 0 0 0 0 0 0 0 0
Македонски 
Брод

0 0 0 0 0 0 0 0

Неготино 0 0 0 0 0 0 0 0

Охрид 0 0 0 0 0 0 0 0

Прилеп 0 0 0 0 0 0 0 0

Пробиштип 0 0 0 0 0 0 0 0

Радовиш 0 0 0 0 0 0 0 0

Ресен 0 0 0 0 0 0 0 0

Свети Николе 0 0 0 0 0 0 0 0

Скопје 361 150 44 57 3 15 0 12

Струга 0 0 0 0 0 0 0 0

Струмица 1 0 1 0 0 0 0 0

Тетово 0 0 0 0 0 0 0 0

Штип 0 0 0 0 0 0 0 0

Вкупно 395 157 56 63 3 15 0 14

0

0

0

87

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 07.02.2019

Преглед на број на влезови во МЛАДИНСКА ГАРАНЦИЈА 
според центар за вработување и статус/излез од гаранцијата (едно лице може да има повеќе од 1 влез)

за период на влез од 01.03.2018 до  31.12.2018

Непознат 
статус или 
друго лице  во 
4 месеци

0

0

0

0

0

0

7

0

Табела бр.2

Според табелите, младите 
Роми многу малку ги користат 
мерките од Гаранција за млади. 
Затоа, следуваат препораки: 

        Ромските информативни 
центри и НВОи да работат на терен 
и да одржуваат средби со 
невработените млади лица  од 
локалната заедница. Средбите 
треба да бидат мотивирачки и од 
информативен карактер за 
придобивките од мерките на ГМ;

        

        Да се зголеми соработката 
помеѓу Агенцијата за вработуавње, 
невладините организации, 
Ромските информативни центри и 
Министерството за труд и 
социјална политика;

        

        Активно да се следи 
вклученоста на Ромите во сите 
мерки за вработување. 
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    Ромаверзитас започна во август 2001 година како модел на неформално 
образование, наменет за студенти Роми кои студираат на додипломски студии во 
универзитетите во Република Македонија. Ромаверзитас од програма на 
Фондација Отворено општество - Македонија (ФООМ) премина во Здружение на 
граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ од Август 2015 година, финансиран од Ромскиот 
образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.
 
Визија на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ 
    РОМАВЕРЗИТАС е граѓанска организација која е препознатлив лидер за 
поддршка и развој на проактивни и квалитетно едуцирани Роми, кои ја 
застапуваат ромската заедница и се активно вклучени во процесите на креирање 
и донесување на јавни политики на локално и национално ниво.

Мисија на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ 
    РОМАВЕРЗИТАС е граѓанска организација која активно работи за зајакнување 
на личните и академските капацитети на средношколците, студентите и младите 
Роми во Република Македонија, преку обезбедување на академска и неформална 
поддршка, како и поддршка за личен развој.

Цели на проектот „Ромаверзитас - со поддршка и развој кон лични и колективни 
еднакви пристапи и можности“:

      Да се зголеми вклученоста и квалитетот во вклучувањето на матурантите 
Роми на додипломски студии во универзитетите во Република Македонија;

      Да се поддржат студентите Роми на додипломски студии во одржливоста на 
нивните студии, нивниот премин во следен семестар, нивните академски 
постигнувања и нивното навремено дипломирање;

      Да се поддржи личниот и професионалениот развој на студентите Роми на 
додипломски и постдипломски студии, и РОМАВЕРЗИТАС Алумни;

      Да се потикне и поддржи формирање на мрежа на млади Роми, како и нивно 
учество и активизам во сферата на високото образование;

      Да се потикне и поддржи зајанувањето на ромскиот идентитет на корисниците 
на проектот.

    Средствата за електронското списание Рома Индекс, како дел од проектот, се 
обезбедени од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Изнесените мислења и ставови во ова електронско списание
не го одразуваат ставот на организацијата и донаторот.

© Здружение на граѓани РОМАВЕРЗИТАС Македонија, 2019


