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Говор  

Амбасадор Аиво Орав  

Шеф на Делегацијата на ЕУ  



 
 

 

Почитуван министер, почитуван заменик министер,  

Ваша екселенциjо,  

Дами и господа  

 
 

Ми претставува огромно задоволство што сум дел од 3-та 

средба по семинарот за Ромите одржан во 2011.  

 

Оваа средба дава одлична можност за сеопфатен преглед 

на политичките препораки и размена на искуства за 

постигнатиот напредок.  

 

Европската унија превзема низа мерки за подобрување на 

социјалната инклузија и интеграцијата на Ромите во 

општеството.  

 

Во земјите на Западниот Балкан, Европската унија, во 

соработка со владите, иницираше серија национални 

семинари за Ромите на кои учествуваа националните и 

локалните власти, невладини организации, донатори и 

претставници на Ромите, со што се воведе нова алатка за 

справување со прашањата поврзани со Ромите.  

 

Препораките од претходните три настани што се дел од 

Акцискиот план кој се ажурира секои шест месеци и се 



објавува на интернет страната на Министерството за труд и 

социјална политика и на интернет страната на Министерот 

без портфолио, г. Мустафа. Сите страни се охрабруваат да 

достават коментари за Акциониот план со цел да се добие 

сеопфатен документ што ќе биде успешно спроведен. На 

тој начин, ние ќе извршиме директно влијание на животот 

на секој поединец од ромската заедница.   

  

Овој настан претставува исклучителна можност за 

претставниците на Владата отворено да дискутираат со 

заедницата на донатори и со претставниците на ромската 

заедница за прашањата поврзани со Ромите.  

Знаејќи дека Стратегијата за Ромите во моментот е под 

ревизија, од корист би било доколку сличен формат на 

редовни состаноци со отворени дискусии се воведе во 

идната Стратегија.   

 

Европската унија ќе продолжи да го набљудува 

спроведувањето на Акциониот план. Тој ќе служи како 

основен документ за програмирање на идната помош од 

ИПА. Статусот на Ромите е дел исто така и од редовниот 

Извештај за напредок на земјата.  

 

Дозволете ми да завршам со зборовите дека силната 

политичка волја и решителност се потребни на сите нивоа 

со цел да бидат успешно решени прашањата поврзани со 



Ромите. Добрата соработка помеѓу државните институции и 

соодветната распределба на средствата е исто така 

потребна.  

 

Од друга страна, потребно е силно чувство на одговорност 

кај ромските лидери кои треба да се фокусирани на 

долготрајни структурни подобрувања.  

 

Покрај конкретните политики, ги охрабруваме властите да 

одвојат еднакво внимание на прашања поврзани со 

координацијата, евалуацијата, набљудувањето,  

финансирањето и со капацитетите на институциите.  

 

Ви посакувам многу успех при реализацијата на целите 

зацртани во Акциониот план.  

 

Ви благодарам многу за вашето внимание!  


