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Говор на  
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Почитуван член на парламентот, г-дин Хасипи, 

Почитуван министер г-дин Мустафа, 

Почитуван заменик-министер г-дин Петров, 

Почитуван амбасадор г-дин Брет, 

Почитувана директорке г-ѓа Бабич-Петровски, 

дами и господа, 

На почетокот би сакал да им заблагодарам на г-ѓата Бабич-

Петровски и амбасадорот Берт за нивната љубезна покана 

да се обратам на оваа регионална конференција. 

Почитувањето и промовирањето на малцинските права се 

високо на агендата на Европска Унија за Западен Балкан.  

Со оглед на поновата историја на регионот, Европската 

унија посветува особено внимание на интегрирањето и 

инклузијата на националните малцинства во општеството 

на мнозинството.  Ова е важно не само заради зачувување 

на стабилноста, но и заради негување кохезивно 

општество што динамично се развива. 

За да се исползува севкупната корист од мулти-етничкиот 

каракер на општеството, од витално значење е сите 

заедници да се чувствуваат целосно интегрирани, и 

активно и слободно да учествуваат во општествениот, 

економскиот, политичкиот и културниот живот. 



Важно е тоа што оваа земја успеа целосно да го зачува 

својот мулти-етнички и мулти-религиозен карактер, поради 

што степенот на разнолокост е многу повисок отколку во 

повеќето европски земји. Ваквата разноликост создава 

единствени и незаменливи ресурси. Охридскиот рамковен 

договор и понатаму останува клучен инструмент за 

зајакнување на дијалогот меѓу заедниците во земјата.  

Самата Европска унија нема заеднички правила и 

законодавство за уредување на малцинските права. 

Меѓутоа, кога се оценува состојбата на малцинските права, 

на пример во извештајот за напредок, ги земаме предвид 

другите релевантни меѓународни и национални 

инструменти.  Примената на Рамковната конвенција на 

Советот на Европа за заштита на националните 

малцинства е особено важна во овој контекст. 

Во јули 2012 г. Комитетот на министри на Советот на 

Европа донесе резолуција за спроведувањето на 

Рамковната конвенција од страна на оваа земја. Беше 

забележан позитивен развој во неколку области. Но 

предизвиците остануваат, особено во врска со инклузијата 

на Ромите, правичната застапеност и културните права на 

помалите заедници. Последниот извештај за напредокот на 

Европската комисија, што беше објавен минатата недела, 

исто така ги пренесува овие заклучоци. Дозволете ми да 



прочитам извадок од поглавјето 23: „Институциите што се 

одговорни за промовирање на правата на помалите 

заедници и Ромите и понатаму немаат доволно 

финансиски средства, што претставува сериозна пречка за 

спроведување на постојните стратегии. Соработката меѓу 

институциите е слаба. Динамиката на спроведување на 

Стратегијата за Ромите е забавена во секторите здравје и 

култура.“ 

Извештајот за напредокот, исто така, забележува дека 

постојат неколку институции што се одговорни за 

гарантирање и промовирање на правата на малцинствата, 

но им недостасуваат финансиски средства и подобра 

координација. Поради тоа, срдечно ги поздравуваме сите 

настани како овој кои покрај тоа што ги собираат 

различните национални институции на едно мести, исто 

така им овозможуваат да разменуваат искуства на 

регионално ниво. 

ЕУ е посветена на обезбедување помош во оваа област 

преку фондовите од ИПА. Се подготовува проект во 

рамките на ИПА 2010, во вредност од 1,8 милиони евра. 

Проектот ќе има за цел да обезбеди поддршка за 

институциите при спроведувањето на политиките што се од 

важност за малцинските заедници. Агенцијата за 

остварување на правата на заедниците е директен 



корисник на овој проект, заедно со Министерството за труд 

и социјална политика, Канцеларијата на министерот без 

протфолио и Секретаријатот за спроведување на 

Охридскиот договор. Силно ги поттикнуваме овие 

институции да ја искористат оваа можност за да го засилат 

меѓусебното координирање и да развијат нови идеи за 

заеднички иницијативи. 

Дами и господа, ви посакувам успешна конференција. 

Ви благодарам. 

 


