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Emlékeztető
Mely készült, 2012. január 31 és 2012. február 22.-én megtartott konzultáción (Szerbia,
Sombor)
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.
Dr. Kosztics István köszönti a megjelent résztvevőket, majd átadja a szót Ivan Petrovicnak a Romunka
Egyesület elnökének.
Ivan Petrovic köszönti a megjelent szervezetek vezetőit, és felkéri őket, hogy mutassák be a
szervezeteiket.
A januárban és a februárban megtartott konzultációkon sajnos az érdektelenség miatt nagyon
kevesen vettek részt. Több felkért előadó az utolsó pillanatban mondta le a felkérést, vagy egyáltalán
nem is jelzett vissza a felkérő szervezetnek. A konzultáció célja pedig az lett volna, ha minél több
emberi jogi szervezet képviselője, roma szervezeti vezetők, kutatók, jogi szakértők vesznek azon részt.
A szakértők technikai segítségével a konzultáción előkészületek folytak az összetett diszkrimináció
vizsgálatát bemutató kiadványról is. Szó esett, arról, is hogy Szerbia csatlakozott azokhoz az
országokhoz, amelyek nagy fontosságot tulajdonítanak a hátrányos megkülönböztetés leküzdésének és
a jogegyenlőség megteremtésének, arra törekedve, hogy az emberi jogokról szóló nemzetközi
szerződések ratifikálása és megfelelő törvények meghozatala révén a hazai jogrendszerbe beépítse e
terület legmagasabb szintű nemzetközi szabványait. Az elmúlt évek során számos jogszabály került
elfogadásra a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról, és szabályozták a hátrányos megkülönböztetés
megakadályozására és a vele szembeni védelemre vonatkozó jogi mechanizmusokat.
A szerbiai roma népesség helyzete továbbra sem irigylésre méltó. Mint a legveszélyeztetettebb és
marginalizált nemzeti kisebbség, ma is egy sor akadállyal találja magát szembe, melyek gátolják
fejlődésükben. A problémák, amelyekkel ma a roma nemzeti közösség tagjai Szerbiában
szembesülnek, minden téren jelen vannak, a közélet, és a magánélet majd minden
megnyilvánulásában, a személyes szükségletek kielégítetlenségétől kezdve, mint amilyen a megfelelő
egészségügyi védelem, általános képzés és a szociális segély, egészen a munkaerőpiacra való jutás
akadályáig, amelyekkel szembesülnek.
A külön (megerősítő) intézkedések különféle törvényi és egyéb intézkedések, amelyeket a ténylegesen
alárendelt helyzetben levő meghatározott társadalmi csoportok jogegyenlőségének elérése céljából kell
megtenni. Egyes társadalmi csoportok jogai évszázadokon át rendszerben csorbultak, ilyen pl. a nők, a
romák, a fogyatékossággal élők esetében tapasztalható. Társadalmi helyzetük ezért annyira rossz, mert
egyenlőtlen helyzetben vannak a foglalkoztatás, a tanulás, a szociális védelem igénybe vétele és a
befolyásos tisztségekre való előrehaladás lehetőségének tekintetében. A két konzultáción 9 civil
szervezet vett részt.
Látható volt, hogy minden szervezet kivétel nélkül az esélyegyenlőségre törekszik, és azon dolgozik,
hogy a diszkrimináció megszűnjön mind Szerbiában mind Magyarországon.

Sombor, 2012. február 22.

Ivan Petrovic
Elnök
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