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В броя:

НАБЛЮДАТЕЛ

ФОКУС
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ПРИЗОВАВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА
ИЗГОТВЯТ НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА
ØЕвропейската комисия
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТE
призoвава държавите-членки да
Център Ама липе участва активно в
изготвят национални стратегии
за интеграцията на ромите
дискусиите относно Европейската рамка за национални
ØЕвропейска рамка за
ромски стратегии. Очаквайте скоро на страницата на
национални ромски стратегии - организацията анализ на публикувания документ. Поедна добра възможност за
долу прилагаме прес-съобщението на Европейската
България
комисия:
Ромите в Европа, чийто брой е 10—12 млн.,
ØКонсултативна среща на
[Фокус:

.

ромските НПО
ØЗаседание на Европейската

Ромска платформа
[Наблюдател:
ØЗаседание на Комитета за
наблюдение на ОПРЧР
ØПетиция на ромските
организации
ØВ търсене на разумен изход програма за образователна
интеграция на ОПРЧР
ØСтратегическият принос на
„Платформата“ към публичните
политики за подобряване на
жилищните условия
ØРомските жени във фокус: За
жените, с жените
ØПремиер и министри
отбелязоха деня на ромите без
ромски НПО

[Училище:
ØКонкурс за набиране на базови

и пилотни училища
Ø8-ми детски ромски фестивал
„Отворено сърце“
ØКонцерт посветен на осми
април- международния ден на
ромите
ØЕдна история с добър край
ØНеизпратени писма-дискусия
за ранните бракове
[Кхере (у дома):

РОМСКИТЕ ЖЕНИ ВЪВ ФОКУС:
ЗА ЖЕНИТЕ, С ЖЕНИТЕ ROMNJANCA ROMNJANGE
На 7 април Унгарското женско лоби, с подкрепата
на Европейското женско лоби и в партньорство с
множество ромски организации, голямата част от които,
работещи на местно ниво като Център Амалипе
(България), Романи Крис (Румъния), Асоциация на
ромските жени от Сикзо (Унгария), Национален ромски
център (Македония), Асоциация Дром Котар Местипен
(Испания), Слово – 21 (Чехия), Федерация на жените
Кале, Синти и Мануш и др., организира конференция,
поставяща във фокуса на дискусиите в навечерието на 8
април и броени дни след публикуването на Комюникето
на Европейската комисия „Европейска рамка за
национални ромски стратегии”.
Продължава на стр.5
.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НА ОПРЧР

продължават да се сблъскват с дискриминация,
изключване и незачитане на правата си, а за
правителствата това е загуба на приходи и
производителност, защото този потенциален човешки
ресурс не може да се използва. По-добрата
икономическа и социална интеграция на ромите е от
първостепенно значение, но за да бъде тя ефективна, са
необходими съгласувани действия на всички нива за
справяне с многобройните причини за социално
изключване.
Продължава на стр.2
ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА НАЦИОНАЛНИ
РОМСКИ СТРАТЕГИИ – ЕДНА ДОБРА
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ
На пети април Европейската комисия оповести
Съобщение (Communication) „Рамка на ЕС за
национални стратегии за интеграция на ромите”. Това бе
направено лично от Вицепрезидента и комисар по
правосъдието Вивиан Рединг, както и от Комисаря по
заетостта Ласло Андор. Три дни по-късно двамата
представиха съобщението на заседание на Европейската

.

ØПроведе се обучение на
активистите от местните
клубове на Център „Амалипе“
ØСреща на ромски активисти от
Централна Северна България
ØДа се обединим - всяко дете да
расте в семейна среда
ØЦентър „Амалипе“ отбеляза
осми април
ØЕко-почистване на село Балван

На 13 април в гр. Трявна се проведе заседание
на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на
човешките ресурси”. То бе председателствано от
Красимир Попов – заместник-министър на труда и
социалната политика. Участие в него взеха над 60
представители на институции, ангажирани с
изпълнението на ОПРЧР, Главна дирекция „Заетост” на
Е в р о п е й с к ат а ко м и с и я и н а бл юд ат е л и о т
неправителствени организации.
Ромските организации бяха представени от
Деян Колев. Ускоряването на плащанията по проектите
по ОПРЧР, както и реализирането на схеми, насочени към
ромската общност са сред основните приоритети на
Европейската комисия спрямо България, посочи във
встъпителното си изказване Филип Хат, началник на
отдела за България и Румъния на ГД „Заетост, социални
въпроси и социално приобщаване” на Европейската
комисия. Той подчерта значението на оповестената Рамка
на ЕС за национални ромски стратегии: до кая на 2011
България ще трябва да представи своя национална
стратегия и използването на ОПРЧР за интеграция на

Продължава на стр.7

ЦЕНТЪР "АМАЛИПЕ" ОТБЕЛЯЗВА
ОСМИ АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕН НА РОМИТЕ
И тази година Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе” отбелязва Международният
ден на Ромите. На 8 април /петък/ в сградата на пети

[Шарена черга:
ØМладежи и ученици от
мултиетническия клуб към
център „Амалипе“ в с.Балван
шариха яйца за Великден
[Ромско здраве:
ØЗдравен Анализ

ромска платформа – орган на Европейския съюз, който
събира представители на Европейската комисия,
националните правителства и водещи
неправителствени организации. Заседанието, провело
се в Будапеща на Международния ден ромите 8 април бе
не само парадно събитие, каквито бяха очакванията. То
се превърна в център на оживени дискусии относно
Продължава на стр.3

Корпус на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” от 11 часа,
представители на Център „Амалипе”, заедно със ромски

Продължава на стр.9

Център Амалипе
Продължение от стр.1

ФОКУС

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЗОВАВА
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА ИЗГОТВЯТ НАЦИОНАЛНИ
СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТE
Поради тази причина Европейската комисия предлага днес Европейска
рамка за национални стратегии за интегриране на ромите. Тази рамка на ЕС
ще е полезна за направляване на националните политики за ромите и за
мобилизиране на финансови средства на ниво ЕС в подкрепа на усилията за
приобщаване.Рамката е структурирана около четири стълба:достъп до
образование, т рудова заето ст, здравеопазване и жилищно
настаняване.Държавите-членки следва да определят отделни национални
цели за интегриране на ромите в зависимост от броя на ромското население
на тяхната територия и от положението, в което се намира това население.
„Въпреки някои добри намерения на националните политици, твърде
малко се е променило в живота на повечето роми през последните няколко
години“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по
въпросите на правосъдието. „Държавите-членки носят съвместна
отговорност за прекратяването на социалното изключване на ромите от
училища, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Това е
сериозно предизвикателство. Затова определяме цели за интеграцията на
ромите и се нуждаем от ясен ангажимент във всички столици, региони и
градове в Европа, за да ги приложим на практика. Сега е моментът от добри
намерения да преминем към предприемането на конкретни действия. Найважното за мен е държавите-членки да гарантират, че всички ромски деца
завършват поне основно образование.“
Ромите в Европа живеят в значително по-лоши социалноикономически условия в сравнение с населението като цяло.Проучване в
шест държави от ЕС показва, че само42 % от ромските деца завършват
основно образование в сравнение със средната стойност за ЕСот97,5 %.
Данните показват, че едва 10 % от ромите посещават училища за средно
образование. На пазара на труда ромите се сблъскват с проблеми като пониска заетост и по-голяма дискриминация. Що се отнася до жилищното
настаняване, те често нямат достъп до основни услуги като вода или
електричество. Съществуват също така различия и на равнище
здравеопазване: продължителността на живота при ромите е с 10години
по-ниска от средните показатели за ЕС, които са 76 години замъжетеи82
години зажените Комисарят на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните
въпро си и социалното приобщаване, Ласло Андор заяви:
„Продължаващото социално изключване на ромите е неприемливо в
Европа в 21-и век, изградена върху принципите на равенство, демокрация и
върховенство на закона. Условията за живот на мнозинството от ромите и
техните отношения с обществото само са се влошили през последните
години.“ Освен това той подчерта:„За някои страни ще бъде просто
невъзможно да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“, ако няма
напредък при интеграцията на ромите.“ Интеграцията на ромите би могла
допринесе значително за развитието на икономиката. Ромите
представляват все по-голям дял от населението в трудоспособна възраст и
средната възраст при тях е 25 години в сравнение със средно ниво за
ЕСот40 години. Всеки пети нов участник на пазара на труда в България и
Румъния е от ромски произход. Проучване на Световната банка показва, че
пълната интеграция на ромите може да допринесе с около 0,5 млрд. евро
годишно за икономиките на някои държави чрез подобряване на
производителността, намаляване на социалните разходи и повишаване на
постъпленията от данъци. В миналото ЕС многократно е подчертавал
необходимостта от по-добра интеграция на ромите. Това последно бе
отбелязано в доклад от април 2010 г. (IP/10/407). Законодателството на ЕС
(директивата относно прилагането на принципа на равно третиране на
лица без разлика на расата или етническия произход) вече задължава
държавите-членки да предоставят равен достъп на етнически малцинства
като ромите до образование, жилищно настаняване, здравеопазване и
заетост.
През декември2010 г. оперативната група на Комисията по
въпросите на ромите установи, че все още не съществуват строги
пропорционални мерки за преодоляване на социалните и икономическите
проблеми на голяма част от ромското население в ЕС (MEMO/10/701). От
решаващо значение в момента е да се работи по-бързо и да се гарантира, че
националните, регионалните и местните политики за интеграция са
насочени към ромите по ясен и определен начин. На базата на тези
констатации, чрез рамката на ЕС се разработва целенасочен подход за
приобщаване на ромите чрез определяне на цели в следните области:
Образование: да се гарантира, че всички ромски деца завършват поне
основно образование; Заетост: да се намалят различията между ромите и
другите граждани в областта на заетостта; Здравеопазване:да се намалят
различията на равнище здравеопазване, например чрез намаляване на
детската смъртност сред ромите; Жилищно настаняване: да се намалят
различията при достъпа до жилищно настаняване и обществени услуги
като вода и електроенергия. Държавите-членки ще трябва да представят
национални стратегии за ромите до края на 2011 г., в които да уточняват как
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ще допринесат за постигането на тези цели. Рамката е в съответствие с пообщите цели на стратегията на ЕС„Европа 2020“ за трудова
заетост,социално приобщаване и образование.Постигането на тези цели е
важно, за да се помогне на държавите-членки да постигнат крайните цели
на стратегията „Европа 2020“. Комисията също така предлага решения, за
да гарантира, че средствата от ЕС, с които може да се помогне за
интеграцията на ромите,се използват по-ефективно.
Държавите-членки се приканват да изменят своите оперативни
програми, съфинансирани от структурните фондове и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони,за да окажат по-добра
подкрепа за проектите, предназначени за ромите. На последно място, за да
гарантира, че рамката на ЕС за националните стратегии е от важно
значение за подобряване на положението на ромите на място,Комисията
иска да въведе стабилен механизъм за мониторинг за измерване на
резултатите. Агенцията на ЕС за основните права ще играе първостепенна
роля, като събира данни за социалното и икономическото положение на
ромите в сътрудничество с други организации.Държавите-членки се
приканват да определят национа лен орган за конт акт за
управление,мониторинг и докладване на изпълнението на своите
национални стратегии за интегриране на ромите.Европейската комисия ще
докладва всяка година за напредъка, постигнат в държавите-членки.

НАБЛЮДАТЕЛ
СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПРИНОС НА 'ПЛАТФОРМАТА' КЪМ
ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА
ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ.
.

В дните между 4 и 5 Април в град Стара Загора се
проведе национална среща, на която се обсъди
стратегическият принос на проект Платформа към
публичните политики за подобряването на жилищните
условия. На срещата, организирана от Институт „Отворено общество” –
водещ в реализацията на проект Платформа, присъстваха всички
регионални партньори от страната. Център „Амалипе” е един от тях, като
изпълнява вторият компонент от Платформа, който е насочен към
застъпнически дейности в Комитетите за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка и Оперативните програми: включване на
роми като наблюдатели в тези комитети и обявяване на конкурси за
проекти, насочени към интеграция на ромите. На срещата бяха
представени основните резултати от работата по Платформа за
последните две години. Досега над тридесет НПО, училища и общини са
получили техническа и консултантска помощ за създаване на проекти,
кандидатстващи към оперативни програми. Партньорите обсъдиха
конкретните потребности на ромската общност за създаването на добър
модел, съчетаващ подобряване на жилищните условия, постигане на
трайна трудова заетост, достъп до качествено образование и
квалификация.
Програмата на Институт „Отворено общество” „Платформа за създаване на проекти” е част от международната
инициатива „Максималните ползи за ромското включване от
структурните фондове на Европейския съюз, ръководена от Институт
„Отворено общество” – Будапеща.
ЕКО-ПОЧИСТВАНЕ НА СЕЛО БАЛВАН
Всички се включихме в деня на екологията за почистване на селото ни.
Бяхме облечени с бели тениски с логото на Център ”Амалипе”.
Раздадохме ръкавици и чували и се разделихме на групи по райони.
Всички работехме с желание макар че имаше силен вятър и беше трудно,
но ние успяхме да минем от всякъде и почистихме отпадъците порайоните. Всеки месец в нашето село ще имаме кампания за екопочистване. След като почистихме селото успяхме да отбележим и
откриването на клуба ни. Проведохме мероприятие със заглавие
„Опознай себе си”. На децата им беше интересно и между другото
успяхме да им прожектиране филми за нашия център „Амалипе”. Към
края раздадохме тетрадки, химикали, блокове за рисуване и други
ученически пособия и брошури, след което отпразнувахме с почерпка и
музика. Всички останаха доволни и се радваха на постигнатото с лично
участие, със
собствен труд и така
станахме известни с
нашия център
„Амалипе”. Ние сме
т е з и ко и то щ е
н а бл юд а в а м е и
пазим нашето село
чисто, надяваме се
всички да ни
подкрепят.

.

Център Амалипе
Продължение от стр.1

НАБЛЮДАТЕЛ

ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА НАЦИОНАЛНИ
РОМСКИ СТРАТЕГИИ
Рамката на ЕС за ромска интеграция, която се оказа
едновременно приветствана и критикувана, както от
правителствата, така и от ромските организации. Какво всъщност
казва Съобщението и какви ще са последствията от него за интеграцията
на ромите в България?
Европейската рамка за национални стратегии за интеграция на ромите
Комюникето започва с добре известната констатация, че най-голямото
европейско малцинство – ромите ежедневно се сблъсква с
предразсъдъци, дискриминация и социално изключване, което прави
невъзможно постигането на целите, поставени от Стратегията Европа
2020 за разумен, устойчив и включващ растеж. Завършва с поставянето на
ясна задача: за десет години описаната ситуация да бъде променена, като
държавите членки преминат от „добри намерения към конкретни
действия”.
Водеща в Съобщението е идеята, че ромската интеграция е преди всичко
отговорност на държавите-членки и техните национални правителства.
Това е видно както от заглавието - „Рамка на ЕС за национални
стратегии...”, а не „Европейска ромска стратегия”, за която призоваваха
Европейския парламент и ромските организации – така и от конкретните
пунктове в Комюникето. Идеята за водещата роля и отговорност на
държавите-членки, допълнена от техническа и финансова помощ на ЕС за
техните усилия за ромска интеграция, не е нова – тя е в основата на всички
предходни документи за ромите, които Комисията публикуваше. Новост е
експлицитната констатация, че до този момент страните от ЕС не са се
справили с тази задача (направена, разбира се, под дипломатичната форма
„твърде малко се е променило в ежедневното положение на повечето от
ромите” – с.3). Поради това Европейската комисия се намесва порешително, изисквайки императивно от тях да систематизират усилията
си, като изготвят свои Национални стратегии за интеграция на ромите и
започнат да ги изпълняват. Посоченото не е абстрактно пожелание:
всички държави-членки трябва да изготвят Национална стратегия за
ромска интеграция до края на 2011, като Съобщението определя
основните области и минималните цели, към които трябва да се стремят
държавите: те са в сферите на достъпа до образование, заетост,
здравеопазване и жилищни условия (с. 5-7). Комисията изисква от
държавите-членки да обвържат своята Национална ромска стратегия с
Националната програма за реформи –един от най-важните документи,
които всяка държава трябва да изготви за да покаже как ще покрие целите
на Стратегия Европа 2020 (с. 8). Предложен е и подхода, който държавите
от ЕС трябва да следват, изготвяйки ромската си стратегия: той включва
определяне на най-изостаналите микро-региони и сегрегирани квартали
като основа за целенасочена интервенция, заделяне на ресурс от
държавния бюджет и европейските фондове, определяне на една
отговорна институция, включване на ромските граждански организации
и местните власти (с. 8-9). Комюникето изисква от страните-членки на ЕС
да направят промени в своите оперативни програми за да насочат повече
фондове за ромска интеграция още през настоящия програмен период,
както и да планират такива мерки в новите оперативни програми за 2014 –
2020 г. (с. 9 – 11). Предложен е и механизъм за мониторинг, който изисква
от всяка държава да докладва пред Комисията ежегодно за изпълнението
на приетата ромска стратегия (с. 13 – 14).
Казано с други думи, до края на 2011 България трябва да изготви
Национална стратегия за интеграция на ромите (или да допълни
съществуващата Рамкова програма за интеграция...), като определи
конкретни дейности, финансиране за изпълнението им (по различните
оперативни програми и от държавния бюджет), отговорна институция за
прилагането на стратегията и предложи промени в оперативните си
програми. Документът трябва да посочи и кварталите / районите, в които
ще се приложи засилена интервенция. Всичко това трябва да стане с
активното участие на ромските организации и местните власти.
Европейските цели пред ромската интеграция
Конкретните цели, които Съобщението поставя не са революционни,
нито дори иновационни. Частта с целите е на практика най-слабата част от
цялото комюнике: поне по две причини. Първата е, че не са включени
важни теми. В Съобщението са преповторени четирите основни области
на въздействие, познати от инициативата Десетилетие на ромското
включване (образование, заетост, здравеопазване и жилищни условия),
но са пропуснати двете хоризонтални теми – борба с дискриминацията и
равноправие на жената. Това е съществен пропуск, който Комисията
трябва да коригира! Или който следва да бъде коригиран от странитечленки при изготвянето на националните ромски стратегии. Всички,
работили поне малко на терен за ромска интеграция знаят, че
съществуващите дискриминационни нагласи и практики са сериозна
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пречка пред всякакви усилия в сферата на образованието и заетостта –
нека си припомним многото случаи на напрежение при записването на
ромски деца в училища с български ученици (като нашумелия случай в
Пазарджик, който е един от десетките). Без преодоляване на негативните
нагласи и практики, интеграцията няма как да проработи. От друга страна
всички съществуващи изследвания сочат, че ромската жена е с двойно понисък образователен и социален статус от този на мъжете – роми. Т.е.
необходимо е при замисъла и изпълнението на всички интеграционни
мерки да се отчита как те ще допринесат за преодоляване на тази остра
диспропорция в самата общност и за реално равноправие на ромските
момичета и жени.
Втората причина е, че във включените 4 области Съобщението поставя
твърде неамбициозни цели. Част от тях можем да определим дори като
неадекватни за България. Така например основна цел в сферата на
образованието е да се гарантира, че всяко ромско дете ще завърши
основно образование. Аз няма да отрека, че хиляди ромски деца отпадат
преди да завършат 8 клас и не получават дори основно образование: по
данни на Регионалните инспекторати по образованието това се случва с
близо 60 % от постъпилите в първи клас ромски деца. Но в същото време
десетки хиляди ромски младежи учат в средни училища, а няколко хиляди
постъпват в университет, като броят им се увеличава с всяка изминала
година. Поставянето на цел е първата и може би най-важна стъпка във
всеки процес на планиране. Ако си поставим ниска цел, ще постигнем
ниски резултати. Що за цел е завършването на основно образование при
положение, че българската Конституция определя образованието до 16
години като задължително, а очакванията от новия Закон за училищното
образование е да посочи като задължително завършването на първи
гимназиален етап.
Твърде неамбициозни са и целите в останалите три области – заетост,
здравеопазване и жилищни условия. Разбира се, това са минимални цели
и е от особена важност какви цели ще си постави Националната ромска
стратегия. Колкото и да не е за вярване на мнозина, ромите в България в
много отношения имат потенциал да покрият значително по-високи цели
от ромите в част от западноевропейските страни. Трябва да отчетем това
при определянето на националните цели!
Подходът
Съобщението е значително по-иновационно и последователно при
определянето на подхода за изготвяне и изпълнение на националните
ромски стратегии. Както посочих по-горе, от всички текстове е ясно, че
отговорността за интеграция на ромите е на националните правителства,
като Европейската комисия ще подпомага техните усилия (включително
чрез средствата от европейските фондове) и ще осъществява постоянен
мониторинг: за да не забравят държавите-членки, че освен добри
намерения трябва да покажат и конкретни действия. В това отношение
Комюникето също може да бъде критикувано за липса на достатъчна
амбициозност – нужни са по-силни и ясни механизми за въздействие
върху националните правителства. Темата е чувствителна и в това
отношение отпорът от страна на правителствата е силен. В същото време
събития като горещото френско лято на 2010 все по-ясно ще очертават
необходимостта от системна европейска намеса.
Съобщението очертава няколко ясни аспекта на интеграционния подход.
Изисква се „достатъчно финансиране от националния бюджет, което да
бъде допълнено – ако е необходимо – с международно и европейско
финансиране” (с. 8). Това е една от най-съществените разлики между
съществуващите в момента в България „ромски стратегии” и тази, която
изисква Европейската комисия: както Рамковата програма за интегриране
на ромите, така и „секторните” стратегии в сферите на образованието,
здравеопазването и жилищните условия не са подплатени с реално
финансиране или предвидените средства са незначимо малки. Очевидно
е, че Европейската комисия иска да промени този модел.
Не толкова иновационно за България е изискването да се определи една
институция, която да отговаря за координирането и изпълнението на
Националната ромска стратегия. До този момент такава координираща
структура на книга съществува – Национален съвет за сътрудничество по
етническите и демографските въпроси. Нейната неефективност към
момента не се отрича от никого и една от задачите пред Националната
ромска стратегия ще бъде да се предложат необходимите промени.
Друг важен елемент от подхода, изискван от Комисията е да се определят
уязвимите квартали и населени места, в които да бъде концентрирана
целенасочена интервенция. Унгарското председателство на ЕС, както и
унгарският евродепутат от ромски произход Ливия Ярока отдавна
препоръчват този подход, при който интервенцията е насочена към
уязвими райони, а не към етнически групи. По обясними причини това е
по-приемливо за широката общественост, въпреки че ефективността му
не е доказана. За България този елемент от подхода би бил нов. Въпреки че
кварталите (както и селата) с концентрация на роми са добре известни и
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ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА НАЦИОНАЛНИ
РОМСКИ СТРАТЕГИИ
повечето от тях покриват напълно социо-икономическите
индикатори за „уязвим микро-регион”, предложени от Унгарското
председателство, в България не съществува официално деление на
толкова малки единици (така наречените „NUTS 5” микро-региони).
Последното не е формална пречка пред изготвянето на карта с найуязвимите райони, в които да бъде концентрирано въздействието на
Националната ромска стратегия. Но трябва да се има в предвид е, че това е
един от няколкото елемента във възможния подход, а не единствения
елемент. Част от ромските групи в България, при това едни от найконсервативните, не живеят в обособени махали и села, а дисперсно сред
не-ромското население. Ромската интеграция е нещо повече от
развитието на изостаналите микро-региони, въпреки че предполага и
това. Комюникето изисква Националните стратегии за интеграция на
ромите „да бъдат в съзвучие с националните програми за реформи”.
Въпреки липсата на строга императивност, това предполага в посочените
Програми за реформи (името на българската ще бъде „България 2020”) да
бъдат включени цели и индикатори, свързани с ромите и ромската
интеграция. От своя страна последното означава в последствие
интеграционни мерки да бъдат заложени в оперативните програми (наймалкото в ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Регионално
развитие”), както и в Програмата за развитие на селските райони. В това
отношение Комюникето е още по-детайлно и категорично: държавитечленки следва да предложат промени в настоящите си оперативни
програми, както и да заложат мерки в програмите за следващия
програмен период, които да гарантират, че сериозен ресурс от
европейските фондове ще бъде използван за финансиране на политиките
за ромска интеграция. За България първата препоръка едва ли е буквално
приложима. Благодарение на усилията на ромските организации преди
години в текстовете на настоящите оперативни програми има мерки,
които финансират интеграционната политика. Реално погледнато, това е
единственият относително сериозен ресурс, който се заделя по посока
„ромска интеграция” през последните години (ангажиментът на
държавния бюджет е по-скоро символичен). Бъдещата национална
ромска стратегия би могла да посочи за какви конкретни дейности ще се
използват ресурсите на настоящите оперативни програми в рамките на
настоящите им текстове: оптимизиране и планиране в тази насока
безспорно е необходимо. Също така е още по-наложително да бъде поет
ангажимент за включване на интеграционни мерки в оперативните
програми за следващия програмен период. Изготвянето на плановите
документи най-вероятно ще започне още в края на настоящата година. С
оглед на това, че излизането на България от кризата все още остава за
неизвестното бъдеще, едва ли е реалистично да очакваме, че
финансирането на мащабни интеграционни действия може да се случи от
държавния бюджет. Европейските фондове остават единствения
сериозен наличен ресурс и Националната стратегия за интеграция на
ромите трябва да покаже как той ще бъде използван.
След Комюникето
Рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите вече е
факт. Тя има своите недостатъци и несъвършенства - както всеки
документ, който е резултат от търсенето на компромис и баланс между
интересите на различните държави и обективната потребност от
европейска намеса там, където държавите не успяват да се справят.
Навярно недостатъците могат да бъдат поправени чрез изработването на
детайлни Насоки за приложение. Съобщението ще бъде дискутирано по
време на предстоящите срещи на Европейския съвет през май и юни и
най-вероятно ще последва решение на Съвета за повишаване на
нормативния му статут. Кои са възможните сценарии за прилагане на
Комюникето в България?
Най-неблагоприятният сценарий е някой тук да реши, че няма нужда да се
приложи Европейската рамка. Формално това е невъзможно: изискването
да се изготви Национална ромска стратегия е императивно и
Вицепрезидентът Рединг подчерта това на заседанието на Европейската
ромска платформа като посочи, че няма да бъде допуснато изключение за
нито една страна. Въпреки това при един неблагоприятен сценарий някой
би могъл да представи съществуващата в момента Рамкова програма за
интегриране на ромите (приета през април 1999 г. и обновена през май
2010 г.) като Национална ромска стратегия, която иска Европейската
комисия. Този сценарий е неблагоприятен поради две причини. Първо,
защото Рамковата програма няма няколко от най-важните
характеристики, посочени в Съобщението – конкретен план с дейности,
обезпечено финансиране, карта на уязвимите квартали и микро-региони.
Рамковата програма е една добра рамка, която трябва да бъде запълнена с
конкретни дейности и именно това се изисква в момента от Европейската
комисия. Второ, този сценарий би означавал пълна липса на политическа
воля за интеграционни действия. Никой в България няма интерес от това –
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нито ромите, нито мнозинството. Затова е необходимо както
българското правителство, така и гражданското общество да
проявят разум и категорично да избегнат този сценарий. Втори
неблагоприятен вариант е да се изготви Национална ромска
стратегия, но това да бъде направено без участието на ромската общност и
гражданските организации. Не е трудно да си представим как документът
се изготвя от малка група чиновници от няколко министерства, повечето
от тях - никога не влизали в ромски квартал. Не е трудно да си представим
и колко качествен ще бъде продуктът от тяхната работа. Този сценарий
също трябва да бъде избегнат. Първо, защото Съобщението изисква
активно участие на ромите и на гражданските организации в подготовката
и изпълнението на Националната ромска стратегия. Второ, защото това е
необходимо за качеството на документа. През изминалите години
гражданските организации бяха един от основните мотори на процеса на
ромска интеграция и натрупаха сериозен капацитет. Необходимо е той да
бъде използван. (Под скоба ще отбележим това, че самата Европейска
комисия изготви Съобщението без да го консултира системно с ромските
организации. Това доведе до остра реакция от тяхна страна, като мнозина
от ромските делегати на заседанието на Европейската ромска платформа
на 8 април вдигнаха червени папки по време на речта на Комисар Рединг.
Комисията отчете липсата на системни консултации като слабост и ще
следи внимателно националните правителства да не повторят тази
грешка).Най-добрият сценарий е изработването на Национална ромска
стратегия, която да бъде в съзвучие със съществуващата Рамкова
програма за интеграция на ромите, като я продължи и допълни с
елементите, предложени в Европейската рамка. Този документ трябва да
предложи конкретни дейности, да посочи тяхното финансиране (от
европейските фондове и от държавния бюджет), срокове и отговорна
институция. От особена важност е документът да бъде изготвен с
активното участие на гражданските организации, местните власти и
самата ромска общност. Това може да бъде подсигурено като в работната
група, подготвяща първи вариант на документа бъдат включени не само
политически лица и чиновници от ключовите мнистерства, но и
представители на ромските организации и Националното сдружение на
общините. Организирането на регионални дискусии, които да доведат до
изготвянето на карта с най-уязвимите микро-региони и квартали е също
важен елемент, който трябва да бъде реализиран. Необходимо е България
– страната с най-висок процент ромско население в цяла Европа, според
данните посочени в Комюникето на Европейската комисия – да изготви
своя прагматична Национална ромска стратегия и впоследствие да я
приложи като се превърне в пример за останалите европейски страни. Без
да влагам в това какъвто и да е патетизъм: България има капацитета да го
направи!
СРЕЩА НА РОМСКИ АКТИВИСТИ ОТ
ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ СЕ
ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Тридесет и седем ромски активисти от Великотърновска, Габровска,
Русенска и Търговищка области дискутираха какво е необходимо да
направят за да изготви България качествена Национална ромска
стратегия в отговор на комюникето на Европейската комисия „Рамка на
ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите”. Срещата се
проведе на 27 април в сградата на областна управа В. Търново и бе
организирана от Център „Амалипе”. Участие взеха общински съветници,
кметове на кметства, експерти в общински и областни администрации,
неформални лидери на местните ромски общности, активисти от
клубовете на Център Амалипе в селата на Великотърновска област. „В
мое лице имате истински съмишленик, защото аз ясно осъзнавам
важността на ромската интеграция! Затова с удоволствие откликнах на
поканата на колегите от Амалипе и предоставихме Гербовата зала на
Областна управа за тази среща – тя е наистина важна! – обърна се към
участниците Изабела Чорбаджиева, Заместник областен управител на
Великотърновска област. Тя посочи, че правителството има политическа
воля да осъществи реални действия за интеграция и е необходимо
партньорството на неправителствените организации в този процес.
В продължение на три часа местните активисти дискутираха проблемите
пред ромите и необходимите действия за разрешаването им. Те се
обединиха около това, че ниското ниво на обучение в училищата с ромски
ученици и безработицата са основните проблеми в региона. „В нашето
село всички деца са ромчета и затова училището ни е изцяло ромско. Но
сградата му е в лошо състояние, нашите деца не научават това, което
научават българчетата в града и като се запишат в средни училища бързо
отпадат.”, каза Антоанета Тодорова, кмет на село Водолей. От друга
страна все още съществува дискриминация при наемането на работа и
това пречи дори на образованите роми да се реализират. „В нашето село
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РОМСКИТЕ ЖЕНИ ВЪВ ФОКУС
Конференцията беше едно от най-реалните събития,
провеждащи се традиционно в навечерието на 8 април. Тя се
проведе в “Kesztyűgyar” – стара фабрика за ръкавици, превърната
днес в общностен център в един от ромските квартали на Будапеща.
Целта на срещата беше да подчертае необходимостта проблемите на
ромските жени да бъдат адресирани от изготвяните политически
документи, особено Европейската ромска стратегия, която ще бъде
финализирана със заключенията на Съвета на Европейския съюз, които
трябва да бъдат готови през юни 2011 г. Целта на срещата беше и да
подсигури форум за дискутиране на основните проблеми, с които се
сблъскват ромските жени и момичета от различните краища на Европа.
Сесиите бяха организирани в няколко тематични области – образование,
здравеопазване, участие, в които жени, работещи на местно, национални
и европейско ниво споделиха опита си. Над 150 участника от различни
институции и държави присъстваха на форума, което за пореден път
показа интереса към проблемите на ромските жени, включително и от
страна на академици, изследователи, студени, обучаващи се в джендър
или социални програми. Срещата показа и няколко тенденции. Първо, тя
показа промяна в нагласите и отношението на организации на европейско
ниво, работещи по проблемите на жените, които до момента малко или
много оставаха дистанцирани и не припознаваха проблемите на ромските
жени като приоритет в работата си. Показателен беше фактът, че
Европейското женско лоби не само активно участва в подготовката и
реализирането на конференцията, но и устойчиво започна да играе проактивно роля при поставяне на проблемите на ромските жени в
европейския дневен ред. Второ, заявка за сериозен ангажимент от страна
на Европейската комисия беше направен с участието на Даниела Банкиер,
началник на отдел „Равнопоставеност на половете” в Генерален
директорат „Правосъдие”. Това ясно показва, че липса на джендър аспект
в оповестената на 5 април Европейска ромска стратегия трябва да бъде
компенсиран, както в последващите стъпки на европейско ниво, така и
след това при изготвянето на националните ромски стратегии. Трето,
липсата на отчитане на специфичните проблеми на ромските жени в
Европейската ромска стратегия, липсата на чувствителност по
проблемите на ромските жени и от ромските организации като цяло ясно
показа необходимостта от платформа на европейско ниво, която да поеме
определени застъпнически функции. Това споделиха неколкократно по
време на конференцията, както и по време на подготвителната среща
предходния ден ромски жени активисти, които работят както на местно,
така и на национално и европейско ниво. Ясно е, че подобна платформа
трябва да бъде формализирана, за да бъде тя активен участник в процеса
по изготвяне на европейските и националните стратегически и
политически документи за ромското включване. Името, което
предложиха ромските жени за платформата е РОМНЯ – единни ромски
жени (ROMNIA – Romani Women United). Всички бяха единодушни, че
организацията на тази структура трябва да е хоризонтална, а не
вертикална, за да бъде тя максимално включваща, без налагане на
определено лидерство.

ФОКУС
КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА НА РОМСКИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 7 АПРИЛ
Водещи ромски организации заявиха, че Европейската комисия не е
включила гражданското общество и ромската общност в изготвянето на
Европейската рамка за национални ромски стратегии. Организациите
посочиха, че новата Стратегия за интеграция на ромите, които беше
оповестена тази седмица от изпълнителния орган на Европейския съюз не
е консултирана с ромски неправителствени организации. Въпреки че е
важна стъпка напред, тя не съдържа ключови елементи, което застрашава
бъдещото и ефективно прилагане. Поради това спешни мерки трябва да
бъдат предприети още през идните седмици, за да се гарантира, че
Комюникето ще бъде реално приложено във всички държави-членки на
ЕС. Активисти от 36 организации от 16 страни се срещнаха в Будапеща за
да участват конференция, организирана от Десетилетието на ромското
включване: инициатива на правителствата и гражданското общество,
насочена към подобряване на живота на най-голямото малцинство в
Европа. България бе представена от Деян Колев (Център "Амалипе") и
Милен Миланов (Асоциация «Разнообразни и равни»). Сред основните
недостатъци на Комюникето, групата посочи:
- Поставените цели в сферата на образованието са твърде ниски:
завършване на основно образование е неадекватна и неамбициозна цел,
само основно образование няма да промени по никакъв начин
интеграцията на ромската общност;
- Напълно липсва темата за ромската жена (т.нар. „джендър
перспектива”), макар досегашния опит ясно да показва, че това е от
решаващо значение за постигане на устойчиви резултати;
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- Комюникето не включва въпроса за запазване и обновяване на ромската
култура и идентичност;
- Тревожното нарастване на анти-ромските настроения, негативните
предразсъдъци, и институционална дискриминация по никакъв начин не
е засегнато в документа;
- не са предвидени механизми, гарантиращи че националните
правителства ще подготвят Националните ромски стратегии по
качеството начин.
Групата ромски активисти отправи три ключови въпроса към
Европейската комисия:
1. Как Комисията ще подкрепи ефективното участие на всички
заинтересовани страни (включително ромската общност и гражданското
общество) в изготвянето на Националните ромски стратегии?
2. Как Комисията ще гарантира ефективния мониторинг и контрол?
3. В светлината на новата Европейска рамка как Комисията ще реформира
Европейската ромска платформа за да се гарантира ефективен дебат
върху националните ромски стратегии, както и включването на поширока част от ромските неправителствени организации? Ромските
активисти направиха конкретни предложения в тези области. Те поискаха
например Комисията да изготви Насоки към националните правителства
за изпълнение на комюникето. Процесът на приемане на Националните
ромски стратегии трябва да стане по начина, по който се подготвят и
приемат Националните планове за реформи, като двата документа следва
да бъдат тясно обвързани. Мониторингът на изпълнението на
Националните ромски стратегии трябва да включва и принос от страна на
гражданското общество: чрез създаване на система за алтернативни
граждански доклади (т.нар. “shadowreports”), ангажиране на ромски
експерти като «контактна точка» на Комисията във всяка държава-членка
и т.н. "Европейската рамка не гарантира, че националните стратегии ще
бъдат разработени в тясно сътрудничество с гражданското общество и
ромите. Гражданското общество е готово да играе активна роля в процеса,
единственото което искаме от Европейската комисия е да се ангажира с
нас ", заяви Желко Йованович, директор на Програма "Ромски
инициативи" на Институт Отворено общество.
"Националните правителства могат да обезсмислят комюникето
чрез написването на формален документ и невключване на гражданското
общество в процеса. Ние ще направим всичко възможно да избегнем този
сценарий и да свършим нашата работа на национално равнище, като
участваме активно в подготовката на добри национални ромски
стратегии. Въпреки това, подкрепата на Европейската комисия в тази
насока ще бъде от ключово значение!", посочи Деян Колев от Център"
Амалипе ".

ДА СЕ ОБЕДИНИМ – ВСЯКО ДЕТЕ ДА РАСТЕ
В СЕМЕЙНА СРЕДА
На 19 април 2011 г. се проведе работна среща между
екипа на Център „Амалипе” и представители на Областен център по
приемна грижа, Велико Търново. Целта на срещата беше да се набележат
възможностите за сътрудничество между екипите на двете организации
за осъществяване на съвместни информационни кампании по набиране
на кандидати за приемни родители сред местната ромска общност. По
време на работната среща, ръководителят на Областния център, г-жа
Д а н и е л а Та с е в а
подчерта, че една
част от децата в
институциите
са
д е ц а от р ом с к и
произход и е важно
да се работи по
запазване на
идентичността на
детето. В тази
връзка, социалните
работници от
Областният център срещат големите трудности, поради недостатъчно
добро познаване спецификата на ромската общност от страна на
приемните родители или кандидатите за приемни родители, както и
поради недостигането на информацията за приемната грижа до
общността. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална
възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции. Тя е
част от процеса на деинституционализация в България и трябва да бъде
съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени
деца. Развитието на приемната грижа като алтернатива на институциите
за деца се разглежда като ключов момент от реформата на системата за
грижи за децата. Тя позволява на децата, лишени от родителска грижа, да
растат в семейна среда и да получат максимално добри възможности за
развитие.
.

Център Амалипе
НАБЛЮДАТЕЛ
ОБУЧЕНИЕ НА АКТИВИСТИТЕ ОТ МЕСТНИТЕ
КЛУБОВЕ НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ В ОБЩИНИТЕ В.
ТЪРНОВО И ПАВЛИКЕНИ
На 26 и 27 април край град Лясковец се проведе обучение на активисти
от клубовете на Център Амалипе в селата Балван, Водолей (община В.
Търново), Батак, Стамболово и Върбовка (община Павликени).
Специални гости на срещата бяха проф. Абхижит Дас и Сунита Сингх от
Института за обществено здраве, Индия.
Участниците разказаха за дейностите, които са организирали в
своите села през изминалия месец, за трудностите и успехите, за
разочарованията и ентусиазма. Оказа се, че противно на
първоначалните очаквания, в дейността на местните клубове са се
включили десетки роми и дори представители на други етноси (турци и
българи): преди всичко младежи и жени. Клубовете провеждат срещите
си много по-често от първоначално предвиденото, като в Балван и
Върбовка вече са обзавели свои стаи, предоставени от местната управа.
Организират разнообразни
дейности: почистване на
махалата и дори на селото,
футболни срещи, беседи по
различни въпроси,
честване на календарни
празници, помощ за хора в
риск.
„Изобщо не очаквах, че
нашите роми ще се включат
в доброволни дейности, а
го направиха с такъв
ентусиазъм! Значи има нужда от работа в общността”- заключи в
представянето си Таня Андреева, общински координатор за
Великотърновска община. „Възраждаме живота в нашите села –
културният живот бе напълно умрял. Срещаме трудности, недоверие –
особено от не-ромите, но се справяме”, бе категоричен Валентин
Василев, координатор за Община Павликени.
Д-р Мавроди Калейнски запозна активистите с правата, които
имат здравно-осигурените и здравно-неосигурените. По искрен и
неподправен начин той разказа за капаните, които здравноосигурителната система поставя пред по-бедните граждани и как
последните могат да получат здравна помощ. Заедно с активистите той
уговори дати, в които ще мине през всяко от селата за да направи
безплатни гинекологични прегледи: ролята на активистите ще бъде да
мотивират и организират жените.
Проф. Абхижит Дас и Сунита Сингх разказаха за методите, по
които осъществяват общностен мониторинг на здравните услуги в
селските райони в Индия. Тяхната презентация, както и показаните
множество снимки и филм предизвикаха особен интерес: „майка
Индия” докосна сърцата на ромските активисти, които коментираха, че
лицата в Индия са като техните. Индийските гости не спираха да се
учудват на множеството съвпадения между хинди и романес, слушайки
разговорите на участниците в обучението.
През втория ден активистите планираха дейностите на своите клубове
през идните два месеца. Основен акцент в тях ще е да съберат детайлна
информация за местната ромска общност – численост, здравен и
образователен статус, лидери, както и да продължат започнатите
дейности за общностна мобилизация.

УЧИЛИЩЕ
ОСМИ ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ
'ОТВОРЕНО СЪРЦЕ”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 04 – 05 ЮНИ 2011
Осмото издание на Детския ромски фестивал “Отворено
сърце” – Велико Търново се провежда на 04 – 05 юни 2011г.
в гр. Велико Търново и се организира от Център за
междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” със съдействието на
Община Велико Търново. В осмото издание на Фестивала ще участват
над 700 ученици от различен етнически произход от цялата страна,
включени в групите по СИП “Фолклор на етносите - Ромски фолклор” или
в извънкласни дейности, насочени към образователна интеграция.
Паралелно със сценичната програма в рамките на Фестивала тази година
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се организира и Пленер на извънкласните дейности, насочени към
образователна интеграция. На него гостите ще могат да видят найразнообразни детски изработки от подръчни материали, като кукли,
постери, изделия от ракита, изработка на глинени съдове, плетки от
найлонови торбички и други. Освен
нетрадиционни предмети и занаяти в
детските работилнички, зрителите
ще могат да видят и рисунки на
асфалт „Светът е за всички”, да чуят
бъдещето си от врачка в ателие
„Мадам Касандра – Гадателката”,
да се снимат с бални маски,
изработени на място от деца и доброволци.
Организирана е и изложба на детски есета и
рисунки на тема „Шарени традиции и детските
амбиции”.Тя е съпътствана с рисунки на
художници и студенти от Факултета по
изобразително изкуство към ВТУ „Св.св. Кирил
и Методий”, Велико Търново. Рисунките са на
тема „Ромската жена”. Събитието се провежда
пред сградата на Община Велико Търново в
дните 03/петък/ и 04/събота/ юни от 11 до 14
часа. Изложбата ще е
съпътствана от
музикално изпълнение на група „Зора” от гр.
Варна. В дейностите на Фестивала са включени различни клубове и
работилнички, като: Етноклуб – „Носиите на различните етноси”,
работилнички за бални маски, плетене, рисунки на керемида, плетене на
кошници от ратан, изработване на тарамбуки и много други интересни
занимания, насочени към развиване на занаятите, изкуството и най-вече
необятното детско творчество. Наред с това децата ще имат възможност
да видят лицата си в една друга – приказна светлина в клуба „Рисунки
върху детско лице”, в него художник ще ги пренесе в света на магичното
чрез багрите на различните цветове. Тази година ще организиране и
ателие за каносване, т.нар. кана геджеси. Участниците ще могат да усетят
духа на ромските традиции. Кана геджеси е сватбен ритуал, а като част от
него ръцете на булката се изрисуват със символи от кана. В края на
първият ден от Фестивала е предвидено Етно ревю, в което учениците ще
подготвят и представят атрактивни етнокостюми. Център Амалипе ще
връчи своята специална награда за „Най-добър учител”. Целта на
фестивала е да даде на децата от различните етноси възможност за изява и
да стимулира у тях траен интерес към учебния процес като цяло.
Програма ще включва елементи от традициите, занаятите, приказния и
музикален фолклор, историята, бита и културата на българския, ромския,
турския и други етноси в България.

ШАРЕНА ЧЕРГА
МЛАДЕЖИ И УЧЕНИЦИ ОТ
МУЛТИЕТНИЧЕСКИЯ КЛУБ КЪМ ЦЕНТЪР
АМАЛИПЕ В С. БАЛВАН ШАРИХА ЯЙЦА
ЗА ВЕЛИКДЕН
На 21.04.2011г от 14:00 часа в с.Балван повече от двадесет младежи
и ученици шариха яйца на Велики Четвъртък. Деца и младежи от
с.Балван се събраха в младежкия клуб да боядисват яйца. Всяко дете
донесе яйца от вкъщи, които след шаренето им бяха подарени на децата
от местния Дом за деца,
лишени от родителска
грижа с директор Мариела
Тод о р о в а
С тази
инициатива Център
„ А ма л и п е ” о ф и ц и а л н о
откри мултиетническия
младежки клуб в с. Балван,
създаден по проект
„Общностен мониторинг на
здравните услуги”. Клубът
е създаден, за да повиши
активността и да
мобилизира ме стнат а
малцинствена общност и да бъдат ангажирани млади хора в различни
дейности и мероприятия. Самият проект цели да изследва достъпа на
различните малцинствени групи на територията на Област Велико
Търново до здравни услуги. Гости на събитието бяха: кметът на с.Балван Радослав Христов, директорът на ОУ „Св.Иван Рилски” – Данка
Борисова, Директорът и служители на Дома за деца, лишени от
родителска грижа и Кризисен център – с. Балван – Мариела Тодорова и
Читалище - с. Балван. В празника взеха участие и доброволци от Клуб К7
към Център Амалипе, както и теренни сътрудници, работещи по
Програмата за намаляване на риска от туберкулоза.

Център Амалипе
Продължение от стр.1

НАБЛЮДАТЕЛ

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОПРЧР
ромите ще бъде важна част от нея. По време на заседанието бе
дискутиран напредъка по изпълнението на ОПРЧР през 2010 г., както и
проведените одити на първите реализирани схеми.
Бяха одобрени и нови критерии за избор на операции. Две от тях
са пряко насочени към интеграция на ромите. „Образователна интеграция
на деца и ученици от етническите малцинства – фаза ІІІ” бе предложена от
Министерство на образованието като начин да се компенсират допуснатите
сериозни грешки при оценката на проекти, подадени по предходната фаза.
Операцията има десегрегационна и интеграционна насоченост, като по нея
ще могат да кандидатстват училища, общини и неправителствени
организации.
Бюджетът на операцията ще бъде 6 млн. лв. „Ре-интеграция на
отпаднали ученици” бе предложена от МОМН в подкрепа на
предложението на ромските организации, внесено от Деян Колев през
август 2010 г. Операцията предвижда дейности за повторно включване в
училищната система на вече отпаднали ученици: идентифициране на
отпадналите, мотивиране, работа в общността и със семействата на
отпадналите, изготвяне на индивидуални учебни програми и дейности за
превенция на повторното отпадане. Операцията ще бъде реализирана чрез
конкурентен подбор на проекти, като водещи в тях ще бъдат училища и
общини, а партньори – неправителствени организации. Предложенията –
внесени от МОМН в последния възможен момент - предизвикаха сериозни
обсъждания.
Наблюдателят от групата на ромските НПО Деян Колев предложи
удвояване на бюджета на операция „Образователна интеграция ... – фаза
ІІІ”. Той мотивира това с необходимостта да бъдат покрити индикаторите
към Глава 6 на ОПРЧР „Сфери на действие по отношение на ромската
общност”: налице е сериозно изоставане по изпълнението на тези
индикатори. Предложението беше отхвърлено от зам.-министъра на
образованието Петя Евтимова с аргумента, че няма останали налични
средства.
Деян Колев предложи също така НПО да бъдат включени като
възможни водещи партньори по схемата „Ре-интеграция на отпаднали
ученици” като преведе примери от световната практика сочещи, че
училищата са добри в превенцията на отпадането, но рядко успяват в
усилията за повторно интегриране на вече отпадналите ученици. В цяла
Европа тези дейности се реализират успешно преди всичко от организации,
работещи в общността, посочи Колев. Ако ограничим участието на тези
организации в новата операция, ние я обричаме предварително на неуспех.
Предложението беше отхвърлено от институциите, които единствено имат
право на глас в Комитета за наблюдение. В края на заседанието Деян Колев
постави въпроса за нередностите около програмата „Образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – фаза ІІ”, чиито
резултати бяха оповестени през март 2011 г. Схемата бе опорочена от
междинното звено и управляващия орган чрез направеното абсурдно
тълкувание, че по нея могат да се одобряват разходи само за деца и ученици от
етническите малцинства, посочи Колев. В резултат на това са отхвърлени 90
% от подадените проекти: защото са предвиждали и дейности с деца от
мнозинството, т.е. са били интеграционни проекти. Нещо повече,
направеното тълкувание влиза в ясно противоречие с решението на Комитета
за наблюдение на ОП РЧР за обявяване на схемата, както и с насоките, които
МОМН даваше на потенциалните бенефициенти при кандидатстването: и
двете ясно указваха за необходимостта от включване на деца и ученици от
мнозинството в проектните предложения. Така в резултат от чиновническа
некомпетентност е налице реална опасност средства от ЕСФ да се използват
за сегрегация, вместо за интеграция на малцинствата: нещо, което е в разрез с
многократно заявената политическа воля на българското правителство,
Европейската комисия и Европейския парламент, посочи Колев.
От името на ромските организации, участващи в дейността на
Комитета за наблюдение на ОПРЧР той предложи:
- отмяна (канселиране) на резултатите от схемата;
- насочване на спестените ресурси към Фаза ІІІ от операция „Образователна
интеграция...”;
- обявяване на „Интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в образователната система – фаза ІІІ” в оперативно бърз порядък,
който гарантира, че одобрените проекти ще стартират от началото на новата
учебна година.
Предложението не бе допуснато до гласуване. Отговорът от страна на Зам.министър Красимир Попов бе, че не може да се иска канселиране на схемата –
допусната е грешка, но тя не е съществена. Представителят на Европейската
комисия Кирил Киряков заяви, че грешката е съществена, но е за
предпочитане да не се отменя схемата, а да се видят други възможности. Той
призова страните по спора да продължат разговорите за намиране на взаимно
приемливо решение, което гарантира, че ОП РЧР ще подпомага
образователната интеграция на ромската общност.
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В ТЪРСЕНЕ НА РАЗУМЕН ИЗХОД:
СРЕЩА ОТНОСНО ПРОГРАМИТЕ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ПО ОПРЧР
На 20 април се проведе среща на политичеките лица, ангажирани с
програмите за образователна интеграция, които се финансират от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В нея
участваха Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав
Дончев, министъра на образованието проф. Сергей Игнатов, заместникминистъра на труда и председател на Комитета за наблюдение на
ОПРЧР, представителя на ромските организации в КН на ОПРЧР Деян
Колев и Таня Христова - Началник на политическия кабинт на министър
Дончев. В срещата участва и директора на Главна дирекция
„Структурни фондове” в МОМН Юлия Милчева.
Деян Колев увери участниците, че ромските организации са
неудовлетворени от предложените от МОМН действия за коригиране на
допуснатата грешка с резултатите от програма „Интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства...”, които той определи като
„половинчати”. Приветстваме обявяването на схема „Ре-интеграцияна
отпадналите ученици – ние я предложихме още преди 8 месеца и сме
доволни, че сега МОМН ще я обяви. Но в предложението на
Министерството е изключено участието на НПО като водещи партньори
по проектите, което обрича програмата на ниска ефективност:
световната практика е именно организации, базирани в общността да
бъдат водещи в усилията за реинтеграция на отпаднали ученици.
Приветстваме и обявяването на новата схема „Образователна
интеграцияна деца и ученици от етническите малцинства”, както и това,
че тя ще има ясна интеграционна и десегрегационна насоченост, каза
Колев. Но схемата се обявява на твърде ниска стойност – 6 млн. лв. Това е
лош политически сигнал: за предходнаа програма, която ще се
реализира преди всичко в сегрегирана среда МОМН инвестира повече
средства: не можем мълчаливо да наблюдаваме каксе прави промяна в
основния приоритет на политиката за образователна интеграция. Затова
инициирахме петиция, която иска канселиране на предходната
програма и инвестиране на наличния ресурс в новата: за да е ясно, че
десегрегацията е основен акцент в политиката за образователна
интеграция. Министърът на образованието проф. Игнатов подчерта, че
няма никаква промяна в акцентите в политиката за образователна
интеграция. Дори напротив – решимостта на Министерството днес е посилна от когато и да е и пример в това отношение е партньорството на
МОМН с Център Амалипе и други организации по конкретни
инициативи. Но в момента няма останал наличен ресурс по осите на
ОПРЧР, управлявани от образователното министерство: обявените две
нови интеграционни схеми вземат последния възможен ресурс.
Министър Игнатов наблегна на гова, че ако предложенията на ромските
НПО са принципни и тяхната цел не е единствено повече финанси за
организациите, те могат да бъдат приети – между Министерството и
организациите не съществуват фундаментални различия за насоките на
интеграционната политика. Участниците се договориха да продължат
работата по намирането на разумен изход от създалата се ситуация през
следващите седмици.

НАБЛЮДАТЕЛ
ПЕТИЦИЯ НА РОМСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕЩУ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА
СЕГРЕГАЦИЯ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА: ФАКТИ И АНАЛИЗ
Фактите: Сто двадесет и пет неправителствени организации изготвиха
петиция срещу използването на европеските фондове за сегрегация на
ромските деца. Петицията е по повод резултатите от схема BG051PO0014.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в
образователната система” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Според организациите Междинното звено
Министерство на образованието, младежта и науката и Управляващия
орган МТСП са опорочили посочената схема като са направили погрешно
тълкувание на насоките за кандидатстване. В резултат са финансирани
проекти, в които участват само деца от малцинствата и са отхвърлени 90
% от подадени проекти, защото са включвали и деца от мнозинството.
„Смятаме посоченото за абсурдно и категорично неприемливо.
Интеграцията не би могла да се осъществи без да се работи и с децата, и
учениците от мнозинството: обратното е сегрегация! Налице е сериозна
опасност, поради чиновническа некомпетентност, средства от ЕСФ да се
използват за сегрегация, вместо за интеграция на малцинствата: нещо,
което е в разрез с многократно заявената политическа воля на българското
правителство, Европейската комисия и Европейския парламент.”,
алармират неправителствените организации.
Продължава на стр.8

Център Амалипе
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„фракции” в него, наподобяващи сериозна буря в малка чаша вода. Това бе
НАБЛЮДАТЕЛ
Продължение от стр.7
ПЕТИЦИЯ НА РОМСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕЩУ една от основните причини всички управляващи лесно да неглижират
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ромското участие, противопоставяйки едни организации на други в
изпълнение на добре известен принцип от времето на древен Рим. Пред
СЕГРЕГАЦИЯ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА: ФАКТИ И АНАЛИЗ
ромските организации днес има сериозно предизвикателство –
В Петицията се настоява за отмяна на опорочената схема, за насочване Националната ромска стратегия. Ако те запазят своето единодействие,
на освободения финансов ресурс към нова програма за образователна реалното им участие в изготвянето на този документ ще бъде неизбежно.
интеграция, която има ясна интеграционна и десегрегационна насоченост В противен случай ще бъде сведено до формално консултиране чрез 1-2
и за промени в механизмите за управление на ОПРЧР, които да гарантират срещи.
по-ефективното участие на неправителствените организации
в Второто достижение, което трябва да бъде запазено е повишеното
създаването на схемите и в процесите на вземане на решения. „Основна внимание на високо политическо ниво към темата за ромската
цел на това е по-ефективно използване на ОПРЧР като механизъм за образователна интеграция. В срещите – спешни и дори „инфарктни” осъществяване в практиката на политиките за ромска интеграция”, организирани около протеста на ромските организации участваха
министрите на еврофондовете и на образованието, ресорните заместникпосочват организациите.
министри
на труда и образованието и т.н. В предходните месеци и години
Петицията е подписана от водещи ромски организации (Център
„Амалипе”, Център за публични политики и застъпничество, Асоциация бе новина когато дори едно политическо лице (обикновено – заместникИнтегро, Разнообразни и равни, Рома – Лом, Свят без граници и др.), министър) се отзове на покана на ромски организации, а през март-април
както и организации, работещи в сферата на образователната интеграция това се случи неколкократно. Повишеното политическо внимание и
(С.Е.Г.А., Български хелзинкски комитет, Асоциация „Родители”, изграденото партньорство с Управляващия орган и Междинното звено на
Пайдея, Национална мрежа за децата и др.). На 2 май петицията бе ОП РЧР, както и посредничеството на Министъра по еврофондовете
внесена в МОМН, МТСП, до Министъра по управление на средствата от Дончев трябва да бъдат запазени и разширени: чрез тях могат да бъдат
договорени нови интеграционни програми, които Оперативната
ЕС, както и до Министър-председателя.
програма
да финансира (наблюдателят от ромските организации Деян
П е т и ц и я т а м о ж е т е д а п р о ч е т е т е н а :
Колев внесе такива още през август 2010 г.). Това е и начинът за
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=810
изготвянето на качествена Национална ромска стратегия: доколкото тя
Зад фактите: Поради чиновническа некомпетентност - в МОМН и / или трябва да бъде не поредния стратегически „хартиен тигър” (такива в
МТСП – програма „Интеграция на децата и учениците от етническите България има няколко), а оперативен документ, предлагащ конкретни
малцинства...” е на път да се превърне от средство за интеграция в де- операции и програми с тяхното финансиране – от държавния бюджет и от
факто сегрегация. Програмата бе замислена като продължаване на оперативните програми. Поставено е добро начало: от нас зависи дали ще
усилията за десегрегация в образованието и бе внесена от ромските го продължим!
организации (чрез техния наблюдател в КН Деян Колев) и от МОН през
ноември 2008 г. Комитетът за наблюдение я одобри като интеграционна
програма и дори удвои бюджета й. Последва безпрецедентно бавене на
резултатите от подадените проекти – цели 15 месеца (при допустим срок
за отговор от 3 месеца)! И накрая се оказа, че чиновник прави абсурдно
тълкувание за недопустимост на разходите за деца от мнозинството, а над
него няма политическо лице, което да му обясни, че интеграцията не е
възможна без участието на мнозинството. В резултат – ромските
организации се оказаха първите, които „се усетиха”, че средствата от
ОПРЧР могат да засилят сегрегацията в образованието. Подкрепи ги
активно Министъра по европейските фондове Дончев, но дори неговата
намеса не убеди ресорните заместник-министри в МОМН и МТСП да
поправят допуснатата грешка по време на заседанието на Комитета на
ОПРЧР от 13 април. Решиха по-скоро да имитират „поправяне”. Така
Петицията се оказа единствено възможното продължение на усилията на
организациите, което те „отиграха” по възможно най-добрия начин: като
събраха безпрецедентно голяма подкрепа: както като брой - 125
организации!, така и като представителност – на практика всички активни
ромски НПО (които иначе трудно ощуват помежду си) плюс водещите неромски организации, работещи в сферата на образовнието. Т.е. никой не
може да каже, че петицията е непредставителна: напротив, тя не би могла
да бъде по-представителна! И това е може би най-сериозният й успех.
Зад Петицията стои твърдото желание на гражданския сектор да не
допусне подмяна в приоритетите на образователната интеграция: т.е.
стимулирането на десегрегацията (заедно с въвеждането на
интеркултурно образование) да продължи да бъде основен приоритет.
Това не изключва и дори предполага подобряване на качеството в
селските и дори в сегрегираните училища, но приоритетът трябва да е
ясен.
Поне част от одобрените проекти по програма „Интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства...” сами по себе си са добри и
необходими: за селата и общините, в които ще се реализират. Но ефектът
от цялата програма не е механичен сбор от ефекта на отделните проекти: в
този й вид програмата ще засили сегрегацията и ще доведедо промяна в
политиките за образователна интеграция – това е основното притеснение
на ромските организации.
След фактите: Безпрецедентното единство на ромски и про-ромски
организации, опредметено чрез Петицията със сигурност ще има
последствия. Или МОМН и МТСП ще договорят с ромските организации
разумен изход от ситуацията, или разговорите ще се пренесат на ниво
„Европейска комисия” като там единственият изход ще бъде
„канселиране” на програма „Интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства...” .
Две неща трябва да продължат след разрешаването на казуса. Едното е
желанието за съвместни действия на ромските организации. През
всичките години на прехода ромското гражданско движение бе известно
със своята фрагментарност и острите „борби” между отделните

ЦЕНТЪР "АМАЛИПЕ" ОТБЕЛЯЗВА ОСМИ
АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ
ученици и студенти , организираха информационна
кампания във връзка с хилядите избити роми по време на Втората
световна война. Кампанията представи информация под формата на
флаери и снимки за избитите в концлагерите роми по време на
Холокостта. Посетителите можаха да разгледат постери с фотографии,
уловили мигове от ромския живот. Снимките са продукт на децата от ОУ
„Христо Смирненски”, село Водолей. Доброволците на Център Амалипе
събраха мненията и посланията на гражданите, относно колорита на
ромските традиции и обичаи в България. Паралелно с това празникът
бъше отбелязан и в книжарница „Хеликон” (ул „Васил Левски” 17). Там
Център „Амалипе” изложи рисунки и есета на ромски ученици от цялата
страна. От 11 до 15 часа всеки посетител имаше възможността да се
наслади на детското изкуство и да награди най-доброто според него.
Участие в събитието взеха и доброволци от „Правната клиника” към ВТУ
„Св.св. Кирил и Методий”. Празникът беше отбелязан и в училищата,
участващи в проекта на Център „Амалипе” за образователна интеграция
„Намаляване отпадането на ромски деца от училище”, подкрепен от
фондация „Америка за България”.
Програма:
Област Пловдив
ОУ „Васил Левски” с. Караджово – фестивал „Заедно сме по-силни”,
подготвен от екипът на четирите училища в областта.
Област Добрич
ОУ „Васил Друмев” с. Орляк - Тържествен концерт-спектакъл "Истории
край огнището" - заедно с пилотните училища.
Област Монтана
СОУ „Иван Вазов" гр.Вършец - Посещение от децата в Общинска
администрация, Музея и Художествената галерия, където ще предоставят
изготвени брошури с информация по повод случая и ще разкажат за себе
си.
Област Бургас
ОУ „Отец Паисий” с.Равна Гора - Рецитал подготвен от учениците
изучаващи СИП "Фолклор на етносите".
Област Търговище
ОУ „Георги Бенковски” с. Беломорци - Тържествен концерт-спектакъл
посветен на ромските песни и танци.
На 8 април, през 1992 година, по предложение на Романо юнион ООН и
Европейския съюз този ден е обявен за Международен ден на ромите. На
тази дата се чества освобождаването на ромите от концентрационния
лагер Аушвиц в края на Втората световна война, както и годишнината от
Първия международен конгрес на ромите, проведен през 1971 г. в
Лондон.

Център Амалипе
УЧИЛИЩЕ
ЕДНА ИСТОРИЯ С ДОБЪР КРАЙ
Казусът, който се появи в училището е свързан с конфликт
между ученик и учител. Училището е пилотно в проекта на
Център Амалипе за превенция на отпадането. От години се
изучава СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Чрез
него бяха привлечени и задържани много деца, които с интерес
изучаваха ромски приказки, празници и обичаи. Принципно училището има
проблеми със задържането на деца, тъй като много от семействата работят в
чужбина, след време вземат децата си с тях, след което пак ги връщат. Така
много от учениците не успяват да се адаптират към училищната програма,
като някои от тях изобщо не биват записани отново. Проблемът, разбира се, не
е еднопластов, тъй като, както и в този случай, който ще представя, не всички
учители от екипа са благоразположени към деца от други етнически групи.
Става въпрос за едно от децата, което е от ромски произход. В училище се
справя добре, не допуска безпричинни отсъствия. Но неговият класен
ръководител не намира смисъл в това да мотивира детето, да го адаптира към
училищната среда. Случаят е често срещан – това е един от разпространените
стереотипи – когато говори за ромски ученици, много от учителите сляпо
вярват в това, че такива деца по презумпция са по-ограничени от останалите,
че на тях им е „заложено в кръвта” да пеят и да танцуват, и че няма никакъв
смисъл да се обучават в останалите дисциплини. Такъв бе случаят и в нашето
училище. Съответно отношението на класния ръководител се е прехвърлило и
върху останалите съученици. Един ден, нашият герой е набеден, че е
откраднал мобилен телефон. Това «прелива чашата» и в края на първият срок
майката на детето го отписва от училище под предлог, че заминават в чужбина.
За щастие, директорът веднага информира екипът на Център Амалипе за
случващото се. След проведени индивидуални срещи с бабата на детето се
оказва, че то няма да заминава за чужбина, а е демотивирано да ходи на
училище. Не се чувства комфортно в създалата се обстановка, която го е
подтискала от години. Директорът взема незабавно мерки. Провеждат се
индивидуални срещи (от страна на училищното ръководство, от екипа на
Център Амалипе и експертите, с които Център Амалипе работи), както с
родителите на детето, така и с учителя. Темата се обсъжда и сред децата, като
се избира дете-ментор, което да следи развитието и благосъстоянието на
въпросния ученик и да му помогне по-бързо да се адаптира обратно в клас.
Директорът умело успява да сплоти екипа си, като не се създава конфликт
нито между педагогическия колектив, нито между въпросния учител и детето.
В началото на втория срок детето е записано обратно в училище. Център
Амалипе следи развитието му, както и дейностите, оказващи благоприятно
влияние върху задържането на децата в училище. Защото за нас спечелената
битка за всяко дете е огромен успех – това е една спасена детска съдба.
НЕИЗПРАТЕНИ

ПИСМА – ДИСКУСИЯ ЗА РАННИТЕ БРАКОВЕ
В СЕЛО ГОЛЯМО НОВО
Темата за ранните бракове често се обсъжда в ОУ “Г. С. Раковски” с. Голямо
Ново, общ. Търговище. Учителите умеят да намерят подходящата ситуация, в
която да поговорят с децата за приятелството, любовта, отношенията с
родителите, женитбата, реализацията в живота.....Все важни неща, които
чертаят бъдещето на всеки човек! В нашето училището често гостуват
специалисти, които професионално презентират актуални теми. Срещите с
непознати хора са изключително полезни за ромските деца – освен , че ги
информират, те им помагат да се социализират и интегрират, подобряват се
комуникативните им възможности. Ученическият парламент периодично
проучва темите, по които желаят да разговарят учениците. Стараем се темите
за дебатиране в училище винаги да са свързани с обикновенни чувства и
стремления, присъщи на всеки човек. Последната тема, по която
дискутирахме бе: „Моето бъдеще зависи от мен”. Представихме четири тези:
„Образованието – гаранция за активност и личен успех”, „Европа – план за
реализация”, „Родно място – възможност за добър живот” и „Създаването на
семейство – единствена възможност за житейска реализация”. Учениците се
разделиха на четири групи в зависимост от това коя теза подкрепят.
Сформираха се само три екипа, четвърти не се оформи. (Това беше радващо).
Темата за ранните бракове се обсъжда и в часовете по СИП „Фолклор на
етносите” В един от тези часове, децата написаха истории и писмо до свои
връстници, които искат да се омъжат или оженят. В писмата си до непознатите
връстници те разказваха какво биха изгубили, убеждаваха ги, че за всичко има
време и какво могат да постигнат. Донесоха снимки и дори пожелаха да
покажат булчинските рокли на майките си. Подредихме изложба от лъскави и
цветни ромски сватбени облекла. Съвсем неочаквано се появиха майки, които
пожелаха сами да разкажат пред децата за живота си. Прочетоха и обсъдиха
историите от книжката “Женски съдби” в 5-6 кл. в СИП “Фолклор на етносите
– ромски фолклор”и 7-8 кл. в СИП “Сексуално и репродуктивно здравно
образование”. След дълго дискутиране по темата, заедно стигнахме до
следните изводи:1.Ранните бракове не са част от традициите в селото;
2.Местната общност търпи развитие и ранното съжителство започва да става
отживелица; 3.В селото няма насилствени бракове, кражби и продажби на
булки; 4.Децата искат да учат, родителите (повечето) осъзнават
необходимостта от образование. Неизпратените писма няма да стигнат до
конкретен получател, но се надяваме да ги видим публикувани, за да могат
повече деца да получат техните послания. Славка Георгиева, преподавател по
СИП „Ромски фолклор” в ОУ „Г.С.Раковски”, село Голямо Ново, обл.
Търговище
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Център Амалипе
УЧИЛИЩЕ
КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ - 8
АПРИЛ
„Една ромска приказка разказва……….”
С тези думи започна тържествения концерт, организиран от
трите училища от работещи по проект на ЦМЕДТ „Амалипе” „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище”, посветен на 8
април-Международен ден на ромите. Началото бе поставено в голямата
зала на читалище „Развитие-1892” в гр.Бяла Слатина. Своеобразната
годишна продукция на малките и големи ученици от трите училища
стартира с драматизация на ромската приказка „Градината на народите”,
представена от учениците от НУ „Христо Смирненски” гр. Бяла Слатина.
Възпитаниците на ОУ „Христо Ботев” с.Търнава представиха
литературна композиция под надслов „Земя на кръстопът”. На фона на
богат набор от илюстрации и архивни фотоси под формата на
мултимедийна презентация и приятна музика, учениците разказаха в
поезия и проза
миналото на
България и дългия
път на ромите.
С любими приказни
герои-Баба Яга,
Червената шапчица,
Вълкът и Бабата,
децат а от СИП
„Фолклор на
е т н о с и т е - р ом с к и
ф о л к л о р ” в ОУ
„Христо Ботев”
с . Т ъ р н а в а
представиха „Приказки и още нещо”, като споделиха с присъстващите
гости ценни човешки добродетели и значението на приятелството. След
това бяха поднесоха интересни „Рап новини”.
.
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поставяйки въпросите за включването на правата на ромските жени в
процеса на интеграция и изготвянето на стратегически документи.
Комисарят по правосъдието, основните права и гражданско участие
Вивиан Рединг подчерта, че ромските неправителствени организации
имат отговорността, за да се гарантира, че предложението на
Комисията няма да бъде разводнена при изпълнението от държавите
членки. В същото време тя категорично заяви, че "Основната
отговорност за интеграцията на ромите е на държавите-членки" и няма
възможност която и да е държава-членка да останат безразлична и да не
предприеме мерки за интеграция на ромите. Г-жа Рединг поздрави
унгарското председателство за поставянето на ромския въпрос сред
приоритетите в своя дневен ред. "Всяка държава-членка трябва да
разработи своя собствена стратегия за интеграция", заяви комисарят.
По време на конференцията комисар Рединг подчерта, че
стратегията може да бъде успешна само с набор от подходящи
механизми за инспекция. Тя допълни, че Агенцията на Европейския
съюз за основните права ще играе важна роля в системата за
мониторинг на рамковата стратегия. "Ако дадена държава-членка
наруши съществуващото законодателство на ЕС, тя ще бъде дадена от
Комисията на Европейския съд", каза комисарят.
Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и
включването Ласло Андор подчерта, че ЕС ще се нуждае от достатъчно
ресурси за изпълнение на стратегията. Г-н Андор обясни, че източници
за финансиране трябва да бъдат определени както в настоящите, така и
бъдещите бюджети. "Ние ще представи конкретни предложения за
структурните фондове," заяви г-н Андор, който предположи, че 70 % от
средствата, предназначени за приобщаване на ромите остава
неизползвани.
В същото време ромите и про-ромските неправителствени
организации, присъстващи на заседанието, изразиха дълбоката си
загриженост, че процесът на консултации досега изключва ромското
гражданско общество и призоваха за активно включване на
неправителствените организации в процеса на подготовка на
Националните стратегии (за повече информация виж материала за
срещата на НПО на 7 април).

КОНКУРС ЗА СТАЖАНТИ ПО “ПЕТАТА
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ РОМИ КЪМ
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
Програма “Рома” към Институт “Отворено общество” – София и
Националният Демократически Институт – САЩ, с подкрепата на
Народното събрание на Република България, обявяват конкурс за
стажанти по Петата Стажантска програма за млади роми към Народното
събрание на Република България. Програмата има за цел да разшири
познанията на млади хора от ромски произход за законотворческия
процес и процеса на вземане на решения и да допринесе за промяната на
обществените нагласи по отношение на ромското политическо участие.
Чрез нея се създава реална възможност за младите роми, имащи интереси
в сферата на политиката и публичната администрация, да се запознаят с
начина, по който функционира българският Парламент. Кандидатите за
стажанти трябва да представят формуляр за кандидатстване, доказващ
опит и познания, необходими за включването им в програмата, копие от
диплома за завършено висше образование (или уверение, че кандидатът е
записан в последен курс на обучение) и препоръка. Изискванията към тях
са да бъдат от ромски произход, до 32-годишна възраст и да са завършили
висше образование или да са в последната година от обучението си във
висше учебно заведение.
Допълнителна информация и условия на конкурса,
както и формуляр за участие може да намерите в уебсайта на Институт „Отворено общество“: www.osi.bg

ФОКУС
5-ТА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКАТА РОМСКА
ПЛАТФОРМА, 8-МИ АПРИЛ 2011
Поредното пето заседание на Европейската ромска платформа
се проведе на 8 април 2011 г. в Будапеща. В него взеха участие
европейски организации, представители на международни
организации, ромски и про-ромски неправителствени организации,
представители на държавите-членки, ромски експерти, както и на
държавни органи, които обсъдиха Европейската рамка за национални
ромски стратегиите за интеграция. Деян Колев бе представител на
Център "Амалипе" по време на заседанието, а Теодора Крумова участва
като представител на Европейското женско лоби по време на срещата,

СРЕЩА НА РОМСКИ АКТИВИСТИ ОТ
ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ СЕ
ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
почти всички момичета и момчета завършват средно образование, но са
без работа. Видят ли ги, че са по-мургави, не ги наемат. Малко сме тези,
които работим”, посочи Милица Георгиева, учител от с. Виноград.
Необходимо е роми да участват в живота и дейността на всички
институции, за да могат институциите да се обърнат и към малцинствата,
подчертаха много от участниците. „Друго си е като има наш човек в
общинския съвет, както и в администрацията. Елате да видите как
благоустроихме квартала в Дряново – благодарение на това, че сме
представени в местната власт!”, каза Шефкат Рамадан, общински
съветник от Дряново.
Участниците се обединиха около няколко препоръки:
- новата Национална ромска стратегия трябва да бъде оперативен, а не
стратегически документ: и сега имаме добри стратегии (напр. Рамковата
програма за интегриране на ромите в българското общество), но те не се
изпълняват. Вместо поредната стратегия е по-добре да направим
документ, който предвижда конкретни дейности – план за изпълнение на
вече съществуващите стратегически документи;
- необходимо е да се обезпечи финансово Националната ромска
стратегия: всяка от дейностите трябва да има своето финансиране – от
европейските фондове или от националния бюджет. Затова е важно в
изготвянето на документа да участват институциите, които са ангажирани
с европейските фондове;
- ромските лидери и организации трябва активно да участват в
подготовката на Националната ромска стратегия;
- в сферата на образованието документът трябва да се стреми към поамбициозни цели като завършване на средно образование от всяко ромско
дете.
В края на срещата Деян Колев обеща, че Център Амалипе ще събере
отново ромските лидери от региона в края на м. юни за да ги запознае с
постигнатото. Той покани всички да се включат в Срещата на високо ниво
„Структурните фондове и ромската интеграция”, организирана от
Европейската комисия от 21 до 24 юни: регионалното събитие за Северна
България ще се проведе във Велико Търново на 23 юни.
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=800

Център Амалипе
РОМСКО ЗДРАВЕ
АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РОМСКАТА
ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
2011ГОДИНА - АПРИЛ
С най-висок ръст сме по раждаемост в ЕС
В България е регистрирано най-голямо увеличение на раждаемостта в
ЕС през последните години на фона на значителни демографски промени
в Евросъюза, сочат данни на европейската статистическа служба
Евростат. Най-голямо увеличение на раждаемостта е установено в
България, като през 2003 година на жена се е падало 1.23 дете, а през 2009
година на жена се е падало 1.57 дете. Раждаемостта се е увеличила във
всички страни на ЕС с изключение на Люксембург, Малта и Португалия.
През 2003 година нивото на раждаемостта в ЕС е започнало отново да се
повишава след силния спад в периода между 1980 и първите години на 21
век. Така от средно 1.47 деца на жена за 2003 година, през 2008 година
съотношението се е променило на 1.60 деца на една жена.
Броят на децата с диабет у нас расте
Броят на децата с диабет в България се увеличава, сочи проучване на
български ендокринолози. За да се помогне на страдащите малчугани от
захарна болест и техните родители, в Пловдив се откри първият в
страната Национален център за деца с диабет.
„На разположение на пациентите от цялата страна ще бъдат лекари –
ендокринолози и медицински сестри, които ще се грижат за болните деца
и младежи напълно безплатно Тук полза имат и родителите, на които
също научават повече за заболяването.
„Само в детската клиника в Пловдив всяка година се откриват около 50
нови случая на деца, болни от диабет.Надеждата на ендокринолозите е
скоро да бъде открито лекарство, което няма да позволи болестта да се
предава наследствено. В целия свят от диабет страдат 350 милиона души.
Повече направления и пари за изследвания
С 30 процента са увеличени средствата за медико-диагностични
изследвания през тази година. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) е отделила за целта около 4,3 милиона лева повече. Освен това за
второто тримесечие на 2011 г. касата ще отпусне 51 805 броя повече
направления за консултация със специалист спрямо определените за
същото тримесечие на 2010 г. Отпуснатите средства и направления вече
са получени в районните звена на НЗОК и от петък се раздават на
изпълнителите на медицинска помощ. От 2011 г. при разпределянето на
средствата за специализирана медицинска помощ и за медикодиагностични изследвания вече не се взема предвид само броят на
населението в региона, а се отчитат и неговите специфични
характеристики - възрастова структура, вид населено място и други
особености, обуславящи потреблението на здравните услуги.
Тръгва система за лекарски грешки до края на 2011
До края на 2011 година ще бъде създадена национална система за
оповестяване на трудните за диагностика и лечение случаи. Медицински
анализатори, а не информатори ще следят за лекарските грешки, решиха
медиците по време на националния лекарски форум. Те ще следят за
лекарски неблагополучия, след което ще предават информацията в
лекарския съюз, който ще има координираща функция, подадената
информация от анализаторите ще бъде анонимна, а целта е да се избегнат
инцидентите. „Системата трябва да прерасне в национална до края на
тази година
Започва извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит
Министерството на здравеопазването (МЗ) започва извънредна
имунизационна кампания срещу полиомиелит на 20 април. Кампанията
ще обхване деца, чиито имунизации от 13 – месечна до 7-годишна
възраст са били пропуснати. Предполага се, че техният брой е около 70
000. Повечето от тях са от малцинствени етнически групи, като поголеми контингенти има в областите Пазарджик, Пловдив, Варна,
Хасково, Бургас, София град, Стара Загора, Сливен, Ловеч.
Имунизациите са напълно безплатни за децата. Извънредната
имунизационна кампания за полиомиелит се налага заради епидемичен
взрив в Таджикистан. Повишеният риск за България е свързан с
очакваното ниско имунизационно покритие срещу полиомиелит сред
определени етнически групи по подобие на това срещу морбили. 3000
деца ще бъдат обхванати от извънредната имунизация за полиомиелит
във Варна Близо 3000 деца на възраст между 13 месеца и 7 години ще
бъдат обхванати от извънредната имунизация за полиомиелит.
Организацията предвижда, от една страна една доза от препарата да бъде
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дадена от семейните лекари, а от друга страна се работи с
неправителствена организация, чрез която да бъдат открити деца,
непостоянно пребиваващи във Варна. Засилва се надзора на леките
форми на протичане на детски паралич, както и за ранно
диагностициране на заболяването. Ще бъдат изнесени имунизационни
кабинети и в общинските центрове извън Варна, където ще се разчита на
съдействието на местните кметове и довеждането на децата до
имунизационните кабинети. Tам където това не е достатъчно, ще се
предприемат посещения по домовете, за да се разговаря с родители на
неимунизирани деца. По отношение на случаите, в които родители са
против тяхната имунизация, ще се търси съдействието на личните
лекари, ще се дава подробна информация за заболяването, за да бъде
обяснено на тези родители, че каквито и да са техните страхове от
странични реакции, те са нищожни в сравнение с риска детето да заболее
и да остане инвалид за цял живот. Mного важно е родителите да разберат,
че има реална опасност от нещо, което близо 50 години не е
съществувало у нас, а в момента рискът от това заболяване за нашата
страна е преминал във висок.
Минимална цена за преглед въведе лекарският съюз
Най-малко 24 лв. струва от днес посещението в частен кабинет, реши
лекарският съюз. Той въведе праг за цените на частно, равен на 10% от
минималната работна заплата. Досега прегледът без направление по
здравна каса струваше 15-20 лева.
Българинът плаща близо 50 на сто от медицинската услуга
Българинът плаща близо 50 на сто от медицинската услуга, още докато я
получава, докато европейският пациент плаща 20-25 на сто.. Общите
разходи за здравеопазване като процент от Брутния вътрешен продукт
(БВП) са най-високи в Германия (12 на сто), а България е на последно
място (8 на сто). България е и на последно място по удовлетвореност на
гражданите от медицинските услуги. В класацията ни изпреварват
държави като Албания, Румъния и Хърватия. Най-доволни от
здравеопазването в държавата си са холандците. След тях се нареждат
гражданите на Дания и Ирландия.
Наказателна клауза за предсрочно изписване от болница
Здравното министерство ще въведе нов документ - информирано
решение за преждевременно изписване от болница.. В информираното
решение обаче ще се посочва, че при преждевременно напускане на
лечебното заведение, разходите по оказаните медицински грижи остават
за сметка на пациента. И в момента много често пациентите напускат порано лечебните заведения, защото често описаният в клиничната пътека
престой е прекалено дълъг. Това обаче става по негласно споразумение
между лекарите и болните и хората плащат за болничното легло за
всички дни, описани в пътеката, но не плащат за цялото лечение.
По този начин, ще се гарантират по-добре правата на пациентите и
лекарите.. Mярката ще бъде въведена заради случаите на по-ранно
изписване на пациенти от лечебните заведения, които нерядко завършват
с усложнения и неблагоприятни последици за тях. Целта e да няма
злоупотреби от страна на лечебните заведения и да има писмен документ,
че лекарите са разяснили възможните последици на болните хора.
В нововъведения документ ще се посочват възможните рискове за
здравето и живота на пациентите при по-ранното им изписване. Те ще
могат да напуснат болницата едва след като го подпишат. "По този начин
ще е сигурно, че хората наистина са наясно с рисковете и сами са взели
това решение, а документът ще запази и сигурността на лекарите, тъй
като те не могат да накарат насила хората да стоят в болниците".
СЗО съветва България да имунизира срещу морбили
Световната здравна организация (СЗО) отправи препоръка към
правителствата да извършат имунизация срещу морбили след зачестили
случаи на заболяването в 33 европейски страни, включително България.
По данни на организацията от началото на годината в Европа са
регистрирани 6500 случая на дребната шарка, чиито симптоми са висока
температура, възпаление на устната лигавица и обриви по тялото. Найзасегната е Франция, където от януари до март е имало 4900 заболели.
Около 400 случая са регистрирани в Македония, 300 - в Сърбия, 131 - в
България, 100 - в Белгия и 80 - в Турция.
2 милиона българи остават без здравеопазване
43-те общински болници пред фалит обслужват и осигуряват достъп до
здравеопазване на близо 2 милиона българи. Със затварянето им 2
милиона българи остават без достъп до здравни грижи. Tеоретично
хората могат да отидат, в която болница поискат, но практически това не
се случва.
Продължава на стр.12

Център Амалипе
УЧИЛИЩЕ
КОНКУРС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА БАЗОВИ И
ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА ПО ПРОГРАМАТА ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ?.
Център Амалипе обявява конкурс за набиране на базови училища по
проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”.
Проектът е тригодишна програма, която се реализира от Център Амалипе
с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Той цели да
доразшири дейностите, реализирани в рамките на програмата по
“Фолклор на етносите – ромски фолклор” и е насочен към превенция на
отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение
възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на
проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище,
относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в
средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в
училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът
надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП
„Фолклор на еносите – ромски фолклор” в десетки (и дори стотици)
училища от цяла България. Един от основните подходи използван в
рамките на проекта е „учители обучават учители”. За целта ще бъде
определена група от „базови училища”, които са натрупали опит и успехи
в усилията за привличане и задържане на ромските деца в училище. Към
всяко едно базово училище ще бъдат прикрепени от две до четири
“пилотни” училища. Пилотни по проекта са училища, имащи реален
проблем със задържането на ромски ученици в класните стаи и имат
желание да приложат иновативни подходи за това. След подбора на
базовите училища, аналогичен конкурс ще бъде обявен и за подбора на
пилотните училища с краен срок за кандидадстване 20 юни 2011 г.
Желаещите да се включат в програмата, могат да изтеглят заявка
за участие от: http://romaeducation.com/index.php/bg/

НАБЛЮДАТЕЛ
ПРЕМИЕР И МИНИСТРИ ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА
РОМИТЕ БЕЗ РОМСКИ НПО
С незапомнено до този момент участие на топ-политици протече
отбелязването на Международния ден на ромите, организирано от
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси. Лично премиерът Борисов, повечето от министрите, както и
председателят на Народното събрание Цецка Цачева участваха в
събитието. Те декларираха своята решимост за осъществяване на
последователна интеграционна политика като направиха и своебразен
отчет какво съответните ведомства са осъществили до този момент и
какво планират. Въпроси по същността на планираните дейности нямаше.
Летящ старт или фалш старт за НССЕДИ? Събитието бе и двете или поскоро нито едно от двете, понеже бе буквално забравено след два дни.
Макар и по-скоро парадно, събитието бе успех за организатора – наскоро
преименования НССЕИВ. Безпрецедентното присъствие на политици и
заявеният от тях ангажимент дава надежда, че Националният съвет ще
бъде реанимиран след комата от последните години. В същото време
събитието отправи тревожен политически сигнал: в него не участваха
ромски организации. Въпреки, че повечето от дейностите, които
министрите описаха са инициирани именно от ромски НПО и въпреки че
поне „на книга” НПО са равностойни участници в НССЕИВ, същият
Съвет не ги покани за участие в събитието. Обяснението на експерта от
Секретариата на НССЕДИ Росица Иванова бе, че поради
многобройността на организациите няма критерий коя да бъде поканена.
В резултат на това „ромското участие” бе сведено до здравни медиатори и
служители в различни министерства. Очаквано, те не зададоха на
министрите „неудобни” въпроси и дискусия на практика не се получи.
Отстраняването на ромските организации и изместването им в диалога с
институциите от служители от ромски произход (медиатори, експерти в
министерствата и др.) не вещае добро бъдеще за интеграционния процес:
ще бъде загубена огромна експертиза, а и диалогът между работодател и
наети лица (медиаторите и служителите в министерствата са именно
такива) може да бъде ползотворен само когато има за обект условията на
труд. Интеграционната политика е нещо съвсем друго. Превръщането на
НССЕДИ в стожер на тази подмяна не вещае нищо добро и за бъдещето на
Съвета.
.
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Мз прави нова комисия за да съкрати срока за достъп
до плащаните от държавата медикаменти
Правителството предлага промени в Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, които ще
доведат до съкращаване наполовина на срока за достъп на пациентите до
плащаните от държавата медикаменти, . Това ще стане с обединяване на
Комисията по цени с Комисията по позитивен списък в една - Комисия по
цени и реимбурсиране. Новата структура ще бъде на подчинение на
Министерството на здравеопазването, като по този начин ще се засили
контролът върху дейността й и ще се оптимизира работата. В момента
регистрирането на цена на медикаментите и включването им в
позитивния списък, където са лекарствата, плащани от държавата,
отнема поне 135 дни. С промените този срок ще стане 60 дни. С
промените се въвеждат и нови изисквания за преустановяване на
маркетирането на едно лекарство в страната. Всеки производител, който
реши да преустанови продажбите на медикамент от Позитивния списък,
единствен като вид (INN) в страната ни, ще трябва да уведоми писмено
МЗ поне две години предварително. Също така производителят ще
трябва да осигури достатъчно количества за задоволяване на нуждите на
страната през този период. След изтичането на двете години той ще
трябва да заличи и лекарството от позитивния списък, ако не го направи,
това ще става автоматично, за да може да се осигури вносът на
медикамента.
900 души лекува един зъболекар у нас
Един зъболекар се пада на 900 души население у нас. Това означава, че
сме минали критичния минимум от един зъболекар на 1200 души в
Европа, СЗО препоръчва един зъболекар на 2000 души.
Разрешиха на акушерките да правят операции
Акушерките ще имат право да извършват малки операции без
задължението непременно до тях занапред да има лекар. Това право вече
им дава новият медицински стандарт по акушерство и гинекология,
който е съгласуван напълно с действащия стандарт в Европейския съюз.
Става дума за обработване на шевове и малки рани, за които досега
акушер-гинеколозите трябваше да губят време, вместо да поемат посложните случаи.
Те, както и досега, нямат да имат право да извършват аборти без акушергинеколог до себе си.
Докторите вече ще бъдат на своеобразна норма. За да получат заплатите
си, те ще трябва да извършват фиксиран брой операции или израждания,
като за повече раждания ще им се приспада от броя на изискваните
хирургични интервенции, обясниха от Министерството на
здравеопазването.
Така например, ако един доктор е участвал в повече от 20 раждания
годишно, от него ще се изискват само 40 операции. Ако обаче лекарят е
водил по-малко от 20 раждания, то операциите, които е извършил, трябва
да бъдат поне 60. Новият медицински стандарт обаче заковава изискване
и към тези от тях, които са в райони с ниска раждаемост. Случи ли се той
да не е участвал в израждането на нито едно бебе, то ще трябва да е
направил за годината 80 операции. В това число се включват абортите,
както и горенето и обработването на ранички.
Акушеро-гинекологичните клиники ще бъдат разделени на нива. Найвисоко ще е трето и болниците в него ще имат право да сключват
договори за сложни операции и оплождане ин витро. От януари 2014 г.
обаче те трябва да разполагат и със собствена микробиологична и кръвна
лаборатория Към АГ клиниките от второ ниво изисквания за
самостоятелна лаборатория няма. Те са задължени да имат трима лекари,
като двама от тях да са със специалност акушерство и гинекология, а един
да има и допълнителна квалификация по лапароскопия, тазова хирургия,
оперативна гинекология или ехография. Най-ниски са изискванията към
клиниките от първо ниво. То ще сключва договори с НЗОК само за
елементарни манипулации и непатологични раждания. В тях лекарите
трябва да са трима, като поне единият от тях трябва да е със специалност
"Акушерство и гинекология"
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