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Датум: 20.02.2014.
РАД НА САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И УДРУЖЕЊА РОМА

У великој сали општине Вршац одржан је састанак између представника друштва Рома
и државних институција међу којима су били представници Центра за социјални рад,
Дома здравља, Националне службе за запошљавање и представници Локалне
самоуправе. Састанак је сазвало ДРУШТВО ЗА КУЛТУРУ ОБРАЗОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ
ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА "РОМАНО КРЛО - РОМСКИ ГЛАС".
Тема састанка били су решавање проблема око прибављања личних докумената за
припаднике ромске националне мањине, проблем запошљавања и становања ове
социјалне категорије.
Представник Рома, Амет Рамадановић, рекао је да Роми имају велики проблем јер
велики број њих не поседује лична документа, те да се то што пре мора решити и да
се нешто мора урадити на убрзању поступка издавања личних докумената. Такође,
је потребно заједничким договором између заинтересованих страна убрзати
поступак интеграције Рома у вршачкој општини, неопходна је добра сарадња са
институцијама и члановима ресорних министарстава у оквиру локалне самоуправе
како би се ово постигло, истакао је Рамадановић и изразио жаљење што се
представници МУП-а нису одазвали позиву да присуствују овом састанку.
„Проблеми са којима се Роми суочавају далеко су већи него што изгледа, они се
свакодневно суочавају са проблемима немогућности остваривања здравствене
заштите, немогућности пријаве на евиденцију службе за запошљавање као и
проблемом остваривања социјалне помоћи јер немају лична документа. Овај
проблем се јавља код интерно расељених лица, али такође и код домицилног
становништва где је поступак добијања личних докумената спор и компликован.
Удружење Романо Крло се труди да информише Роме где и како могу да остваре
своја права и настоји да буде спона између Рома и осталих институција у граду“,
рекао је Рамадановић.
Повереник Биљана Михајловски истакла је чињеницу да велики број становништва
ромске националности није уписан у матичну књигу рођених и да то представља
проблем за издавање личних докумената. „Потребно је извршити упис ових лица
накнадно, што је процедура и не може се урадити преко ноћи. Од 2010. године воде
се прве евиденције повратника по споразуму о реадмисији, Вршац заузима тренутно
високо 4 место по броју повратника о реадмисији, што је поражавајућ податак.
Потребно је константно радити на едукацији Рома како би се смањио број лица која
иду у иностранство да траже азил јер то не доноси добро ни њима ни држави у којој
живе“, рекла је Михајловски и нагласила да и велика незаинтересованост Рома да
им се помогне представља проблем и да се мора радити на мотивацији Рома.

Друга тачка дневног реда био је проблем запошљавања и становања Рома. Директор
вршачке филијале Националне службе за запошљавање, Александар Винћилов,
истакао је да се проблем запошљавања не може решити док се не реши прва тачка
дневног реда, односно проблем издавања личних докумената, а затим и проблем
образовања. „На евиденцији вршачке филијале има 337 активних тражилаца
запослења који су ромске националности, од тог броја свега 7 лица има завршену
средњу школу. Оно што је потребно радити у будућем периоду јесте едукација Рома,
а најпре дефинисати циљеве како би се могло радити на решавању проблема Рома у
општини Вршац. Потребно је активирати Роме да се укључе у завршетак основног
образовања, да се укључе у обуке, као и да се мотивишу да активно траже посао, а
то је нешто за шта нам је потребна подршка и ангажовање ромских невладиних
организација“, истакао је Винћилов.
Гордана Калнак, члан општинског већа за социјална питања истакла је да Вршац
нема агенцију за становање што представља проблем приликом решавања овог
проблема код Рома, али да општина ради на томе да се овај проблем реши. Оно што
општина тренутно ради јесте обезбеђивање нужног смештаја како нико не би био на
улици.
Састанак је затворио представник ромске популације, Амет Рамадановић, речима да
ће се радити на изради стратегије унапређења положаја Рома како би се преко те
стратегије конкурисало за средства путем пројеката ЕУ. А такође, је изнета
чињеница
да ће Национални савет Рома имати 2 представника из Вршца,
захваљујући удружењу Романо Крло.

На састанку је изнет и податак да удружење Романо Крло има око 280 чланова, а да у
Вршцу има око 800 лица која се изјашњавају као Роми, по задњем попису из 2011.
године.
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