Предмет: Спппштение за медиуми,
Датум: 21.01.2019

Преппраки за ппдпбруваое на закпнската регулатива и стратегии
генерални спстпјби и заклучпци
Заклучпци и преппраки за ппдпбруваое вп пбласта на пбразпваниетп
Наципналнипт рпмски центар пд Куманпвп прпдплжува сп реализација на прпектпт „Спрешуваое на
дискриминација кпн рпмските деца“ вп партнерствп сп Аспцијацијата за истражуваое, кпмуникации
и развпј “Паблик” - Скппје. Прпектпт финансиски е ппдржан пд Еврппска унија.
Целта на прпектпт е да се прпмпвира спцијалната интеграција на рпмските деца вп ппщтествптп
преку ефективна защтита на нивните пснпвни шпвекпви права. Активнпстите се имплементираат вп
перипд пд март 2017 дп март 2019 гпдина вп Опщтините Куманпвп, Крива Паланка, Кишевп, Кпшани,
Штип и Прилеп.
Наципналнипт рпмски центар вп рамките на прпектпт „Спрешуваое на дискриминација кпн рпмските
деца“ гп ппдгптви извещтајпт „Дискриминација на децата Рпми, медунарпдна и дпмащна регулатива,
наципнални пплитики и институципнална ппставенпст (анализа на слушаеви пд терен)“ 1 .
Наципнален рпмски центар вп извещтајпт нптира дека кпга станува збпр за генерални спстпјби се
ппјавуваат следниве ппјави:
-

-

-

Вп јавнпста се забележуваат се ппвеќе и ппвеќе реакции и претставки кпн надлежните
институции;
Системпт за жал сеущте има мнпгу слабпсти, а дпбар дел пд граданите не се ни свесни дека на
пдреден нашин се директнп или индиректнп дискриминирани;
Нивптп на свест за преппзнаваое и защтита пд дискриминација е сеущте на нискп нивп,
ппсебнп кај жртвите припадници на рпмската заедница, а истп така се истакнува и пдреденп
нивп на недпверба кпн институциите и прганите надлежни за санкципнираое на стпрителите
пднпснп пние кпи дискриминираат;
На терен идентификувани се вкупнп 104 слушаеви за кпи се птвпрени 71 премети. Овие
слушеви идентификувани се на теритпријата на ппщтините Прилеп, Кишевп, Кпшани, Штип,
Куманпвп и Крива Паланка;
Вкупнипт брпј на предмети кпи се идентификувани на терен се расппредени вп 7 пбласти на
делуваое:
 Спцијална защтита;
 Дпбра и услуги;

1

Вп извещтајпт претставена е анализа на медунарпдната регулатива иинструменти за защтита пд дискриминација, анализа и на
дпмащнптп закпнпдавствп, наципналните пплитики и дпкументи на дел пд државните институции, институципналната ппставенпст,
механизмите за защтита пд дискриминација, анализа на идентификувани слушаеви на дискриминација кпн рпмските деца и заклушпци и
преппраки вп ппвеќе пбласти.







Здравствена защтита;
Матишна евиденција;
Дпмуваое;
Образпвание;
Управни рабпти при Министерствптп за внатрещни рабпти.

Заклучпци за Образпвание
-

-

-

-

-

Се кпнстатираат пптещкптии и пппрешуваое на децата вп непрешенп пстваруваое на правптп
на упис вп пснпвнп и среднп пбразпвание, непбезбедуваое на превпзна ушеници, какп и
следеое на настава вп несппдветни услпви;
Ппсебнп се изразува загриженпст за ппјавите на сегрегираое на ушениците пп етнишка пснпва
при фпрмираое на паралелки, пспбенп кпга станува збпр за ушениците Рпми;
Ппврзанп сп пва Нарпднипт правпбранител кпнстатирал сегрегација на рпмските деца при
упис вп првп пдделение вп пснпвнптп ушилищте „Гпце Делшев“ - Штип, за щтп дпставил
укажуваое дп директпрката на ушилищтетп и бараое дп Државнипт прпсветен инспектпрат за
врщеое на испекциски надзпр, пп щтп сп записник прпсветнипт инспектпрат ја пптврдува
тпшнпста на навпдите;
За жал праксата на сегрегација пп етнишка пснпва прпдплжува. Вп ушебната 2018/19 гпдина
ппвтпрнп при уписите вп првп пдделение фпрмирана е нпва паралелка спставена исклушивп
пд ушеници Рпми и ппкрај укажуваоата пд страна на Нарпднипт правпбранител и Државнипт
прпсветен инспектпрат дп директпрпт на ушилищтетп и Градпнашалникпт на ппщтината;
Друг прпблем на кпј реагира Нарпднипт правпбранител е неппшитуваое на репнизацијата за
запищуваое вп пснпвнп пбразпвание щтп директнп придпнесува кпн сегрегација;
Од страна на Нарпднипт правпбранител вп гпдищнипт извещтај за 2016 гпдина се кпнстатира
пптреба пд впсппставуваое на пријателски пднпс на релација ушеник-наставник/прпфеспр,
ппгплема ппсветенпст на струшните служби и класните ракпвпдители за спстпјбите вп нивните
пдделенија/класпви и навременп пријавуваое и санкципнираое на пднесуваое кпе е
спрптивнп на најдпбрипт интерес на дететп, а кпе ги ппвредува негпвите права преку
психишкп или физишкп малтретираое/насилствп;
Вп следипт гпдищен извещтај за 2017 гпдина се ппјавуваат зашестени слушаеви на
несппдветен пднпс и физишкп и психишкп насилствп врз дете вп устанпвите каде ги пстварува
свпите права (детска градинка, ушилищте, устанпви за згрижуваое, па и вп семејствп), а истп
така птсуствува вплја

Преппраки за ппдпбруваое на пбразпваниетп
-

Да се следи имплементацијата на преппраките пд направената анализа за надминуваое на
спстпјбата за децата кпи се на ушилищна впзраст, а не се вклушени вп пбразпвнипт прпцес пп
пснпв на впзраст, ппл, етнишка припаднпст и пппрешенпст;

-

Државата и ппщтините да преземат мерки за спрешуваое на сегрегација пп етнишка пснпва

при упис и вп текпт на наставата вп пснпвните и средните ушилищта;
-

Да се ппшитува пдлуката за репнизација пд страна на сите пснпвни ушилищта заради
непрешенп пстваруваое на правптп на бесплатнп и задплжителнп пснпвнп пбразпвание;

-

Да се преземат мерки пд страна на лпкалните сампуправи вп наспка на ревидираое на
ппстпјните пдлуки за репнизација сп цел елиминираое на мпжнпста за сегрегирани
паралелки, пднпснп ушилищта самп сп ушеници пд Рпми;

-

Да се следи имплементацијата на преппраките пд направената анализа за надминуваое на
сегрегацијата на децата вп специјатлните и редпвните ушилищтата;

-

Да се преземат мерки за сензибилизираое на врабптените вп пснпвните и средните
ушилищта за слушаи на дискриминација, пспбенпвп мулти-етнишки средини;

-

Да се реализираат активнпсти за впсппставуваое на пријателски пднпс на релација ушеникнаставник/прпфеспр, ппгплема ппсветенпст на струшните служби и класните ракпвпдители за
спстпјбите вп нивните пдделенија/класпви и навременп пријавуваое и санкципнираое на
пднесуваое кпе е спрптивнп на најдпбрипт интерес на дететп, а кпе ги ппвредува негпвите
права преку психишкп или физишкп малтретираое/насилствп;

-

Ушилищтата да спрпведуваат активнпсти меду ушениците, сп вклушуваое и на рпдителите
заради ппдигнуваое на свеста и степенпт за медуетнишката интеграција и преднпстите на
истата вп пбразпваниетп;

-

Истп така се предлага и ппактивнп дејствуваое на надлежните служби на лпкалните
сампуправи, пспбенп Кпмисиите за пднпси меду заедниците сп цел креираое на пплитики
кпи ќе придпнесат за ппдигнуваое на свеста на рпдителите и децата за медуетнишки спживпт.

извещтајпт е дпстапен на http://www.nationalromacentrum.org/mk/wpcontent/uploads/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD.pdf
Ппвеќе инфпрмации за прпектпт „Спрешуваое на дискриминација кпн рпмските деца“.
Наципнален рпмски Центар
ул. Дпне Бпжинпв 11/5, 1300 Куманпвп
Ирфан Мартез, Прпектен меначер
389 31 427 558, +39 70 543 326
martez@nationalromacentru.org
www.nationalromacentrum.org
Прпектпт „Спрешуваое на дискриминација кпн рпмските деца“ е финансиран пд страна на Еврппската Унија.
Извещтајпт е изгптвен сп ппмпщ на Еврппската Унија. Спдржината на извещтајпт е единствена пдгпвпрнпст на Здружениетп на градани
“Наципнален Рпмски Центар”- Куманпвп (НРЦ) и партнерската прганизација Аспцијацијата за истражуваое, кпмуникации и развпј “Паблик”
- Скппје и на никакпв нашин не мпже да се смета дека ги пдразува гледищтата на Еврппската Унија.

