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Преппраки за ппдпбруваое на закпнската регулатива и стратегии
генерални спстпјби и заклучпци
Општи преппраки и заклучпци и преппраки за ппдпбруваое
закпнската регулатива и стратегии
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:
-

-

-

1

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:

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.









Спцијална защтита;
Дпбра и услуги;
Здравствена защтита;
Матишна евиденција;
Дпмуваое;
Образпвание;
Управни рабпти при Министерствптп за внатрещни рабпти.

Заклучпци пд закпнската регулатива и стратегии
-

Вп анализираоетп на дпмащната закпнска регулатива се кпнстатира напредпк вп пднпс за
защтита пд дискриминација нп и дека дел пд закпнската регулатива пращаоетп на защтита пд
дискриминација впппщтп гп нема регулиранп;

-

Уставпт на Република Македпнија, еднаквпста и защтитата пд дискриминација на граданите ја
гарантирана пп ппвеќе пснпви вклушувајќи ја и етнишката припаднпст;
Вп закпнпт за дпмуваое изпстанува регулацијата на принциппт на недискриминација пп
етнишка или билп кпја друга пснпва. Правна защтита за граданите е пбезбедена вп закпнпт за
спрешуваое и защтита пд дискриминација;

-

-

Вп Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп планираое никаде прецизнп не е регулиранп
пращаоетп на недискриминација и еднакпв третман пп пднпс натемата и пращаоата кпи щтп
ги регулира истипт;

-

Какп и вп пстанатите гпресппменати закпни така и вп Закпн за ппстапуваое сп бесправнп
изградени пбјекти недпстасува експлицитнптп регулираое на фенпменпт на дискриминација
при имплементацијата и спрпведуваоетп на закпнпт пд страна на надлежните институции.

-

Вп закпнпт за матишна евиденција пд 2013 гпдина дп мпментпв направени се 4 измени и
дппплнуваоа. Защтитата пд дискриминација при впдеоетп на пснпвните лишни ппдатпци на
граданите вп матишните книги пп разлишни пснпви нее регулирана сп ниту еден шлен пд пвпј
закпн;

-

Иста е ситуацијата и сп закпнпт за државјанствп и пстанатите закпни кпи гп регулираат
правптп на лишна карта, патни исправи и правата кпи се пднесуваат на странците. Защтитата
пд дискриминација и вп пвие закпни не е регулирана сп ниту еден шлен пднпснп нема
пдредби кпи експлицитнп ја гарантираат защтитата на граданите пд дискриминација при
пстваруваоетп на некпе пд сппменатите права;

-

Вп Стратегијата за Рпми 2014 - 2020 нема ппсебен дел кпј се пднесува на спцијалната защтита.
Истп така не се ппфатени и пстанатите пращаоа, какп щтп се дискриминацијата, спстпјбите сп
жената рпмка и други теми кпи беа ппкриени сппретхпдната стратегија за Рпми.

Општи преппраки и преппраки за ппдпбруваое на закпнската регулатива и стратегии
Општи Преппраки
-

Зајакнуваое и унапредуваое на системпт за защтита пд дискриминација;

-

Ппдпбра кппрдинацијана наципналните механизми за спрешуваое и защтита пд
дискриминација и прпмпвираое на еднакви мпжнпсти;

-

Ппдигнуваое на јавната свест за преппзнаваое на фпрмите на дискриминација и
прпмпвираое на кпнцептпт на недискриминација и еднакви мпжнпсти;

-

Дппплнителни мерки и активнпсти (пд државата и граданскипт сектпр) за пхрабруваое и
ппддрщка на жртвите пд дискриминација за пријавуваое, бараое на защтита и пдгпвпрнпст
за стпрителите;

-

Вп иднина да се рабпти на ппдигаое на свеста на граданите за спживпт и ппшитуваое на
разлишнпсите и преземаое на сппдветни мерки, казни за стпрителите-дискриминатпри вп
наспка на превенција и защтита пд дискриминација;

-

Дел пд рпмските граданските прганизации (ппсебнп мрежата и ппдгрантистите на прпектпт)
важнп е да се прпфилираат и да рабптат на градеое на нивните капацитети за кпнтинуиранп
следеое на спстпјбите и сппдветнп да реагираат за пдредени ппјави на дискриминација
кпристејќи ги дпмащните и медунарпдните инструменти и механизми щтп им се на
распплагаое.

Преппраки за ппдпбруваое на закпнската регулатива и стратегии
За надминуваое на кпнстатираните спстпјби вп врска сп дискриминацијата кпн рпмските деца и
впппщтп, неппхпднп е дпмащната закпнската регулатива ппбрзп да се хармпнизира пднпснп
успгласи сп медунарпднптп правп и пбврските кпи щтп државата ги има прифатенп преку
пптпищуваоетп и ратификацијата на брпјни медунарпдни дпкументи на Обединетите Нации, Спветпт
на Еврппа и другипрганизации и институции;
- Измени и дппплнуваое сп цел регулираое на пращаоетп и защтита пд дискриминација се
предлагаат вп следниве закпни:







Закпнпт за дпмуваое;
Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп планираое;
Закпн за ппстапуваое сп бесправнп изградени пбјекти;
Закпнпт за семејствптп;
Закпнпт за матишна евиденција;
Закпнпт за државјанствп и пстанатите закпни кпи гп регулираат правптп на лишна карта, патни
исправи и правата кпи се пднесуваат на странците.

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 Бпнжинпв 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.

