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Republika Hrvatska preuzela je jednogodišnje predsjedanje Desetljećem za uključivanje
Roma 2005.-2015. dana 1. srpnja 2012. godine od Republike Makedonije te će predati
predsjedanje Crnoj Gori 30. lipnja 2013. godine.

Opći cilj predsjedanja Desetljećem Republike Hrvatske je promocija Desetljeća i njegovo
približavanje međunarodnim inicijativama, posebice Okviru EU o nacionalnim strategijama
integracije Roma.

Specifični ciljevi prioritetnih područja hrvatskog predsjedanja Desetljećem bili su:

1. Povezivanje Desetljeća za uključivanje Roma i Okvira EU (s posebnim osvrtom na
izvore financiranja (fondovi EU));
2. Povezivanje glavnih uspjeha Desetljeća u obrazovanju s obrazovnom politikom EU
i položajem romskog jezika;
3. Povezivanje povijesnog iskustva Roma u Europi s promicanjem tolerancije i
nediskriminacije Roma;
4. Mladi Romi u akciji za toleranciju i priznavanje.

Aktivnosti poduzete tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Desetljećem

23. sastanak Međunarodnog Upravnog odbora Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-
2015., 24.i 25. rujna 2012, Hotel Westin, Zagreb

Na 23. sastanku Međunarodnog upravnog odbora okupilo se više od 120 sudionika iz svih
država-članica Desetljeća, kako predstavnici vlada tako i predstavnici romskog civilnog
društva, međunarodnih partnerskih organizacija Desetljeća (Svjetska banka, Mreža fondacija
Otvoreno društvo, itd) kao i predstavnici zemalja zainteresiranih za pristupanje Desetljeću
(Turska, Moldavija).

Jedna od glavnih inicijativa proizašlih iz 23. sastanka Međunarodnog upravnog odbora
osnivanje je Radne skupine za razmatranje budućnosti Desetljeća nakon 2015. godine.
Republika Hrvatska predložila je inicijativu o uspostavi Radne skupine koja bi razmatrala
opcije budućnosti Desetljeća nakon isteka mandata inicijative. Ostale države-članice podržale
su osnivanje Radne skupine. Radnu skupinu činili su predstavnici vlada država-članica
Desetljeća, partnerskih institucija Desetljeća te civilnog društva, dok je Republika Hrvatska
vodila Radnu skupinu u svojstvu države-predsjedateljice.

Članovi radne skupine održali su niz konzultativnih sastanaka u državama-članicama
Desetljeća, u svakoj od zemalja s predstavnicima vlada, s predstavnicima romskog civilnog
društva, a održani su i zasebni sastanci romskog civilnog društva, konzultacije s Europskom
komisijom te s ostalim međunarodnim partnerskim organizacijama Desetljeća. Konzultativni
proces rezultirao je izradom options papera, koji će biti predstavljen na 24. sastanku
Međunarodnog upravnog odbora Desetljeća.

Na 23. sastanku Međunarodnog upravnog odbora kratko su razmotreni i prioritete hrvatskog
predsjedanja te najavljene teme i aktivnosti hrvatskog predsjedanja.
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Međunarodna konferencija „Perspektive financiranja uključivanja Roma iz izvora
Europske unije“, 28. veljače - 1. ožujka 2013., Hotel International, Zagreb

Međunarodnu konferenciju organizirao je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s fondom Making the Most of EU Funds for Roma i uz
potporu Fonda zaklade Desetljeća (Decade Trust Fund, DTF) i Tajništva Desetljeća.

Na konferenciji je sudjelovao velik broj nacionalnih i međunarodnih stručnjaka koji se bave
raznim aspektima financiranja inkluzije Roma u okviru europskih i ostalih međunarodnih
financijskih instrumenata.

Raspravljan je niz važnih tema, uključujući plenarne rasprave o povezivanju izvora Europske
unije i Desetljeća, koordinaciji politika i romskog civilnog društva, pregled naučenih lekcija
iz financijske perspektive 2007-2013, odnosno predpristupnih programa PHARE i IPA, te
mjestu koje teme Roma imaju u financijskoj perspektivi EU za razdoblje 2014-2020.

Tematske diskusije uključivale su sektorske rasprave (obrazovanje i zdravstvo, zapošljavanje,
stanovanje i integrirane teritorijalne programe) kao i provedbu, regulativu IPA II komponente,
institucionalne kapacitete za planiranje programiranje i apsorpciju, te perspektive platforme
EU za Rome i proširenja.

Međunarodna konferencija „Kvalitetno obrazovanje za Rome – Održivost obrazovne
politike Desetljeća na europskoj razini“, 22. i 23. travnja 2013., Hotel International, Zagreb

Međunarodnu konferenciju zajednički su organizirali Ured za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
uz potporu Tajništva Desetljeća. European Training Foundation, UNDP, UNICEF i Roma
Education Fund također su bitno pomogli uspjehu ove konferencije.

Na konferenciji je sudjelovao velik broj nacionalnih i međunarodnih stručnjaka koji se bave
raznim aspektima obrazovanja Roma. Hrvatski ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Željko
Jovanović, u svom je govoru istaknuo kako je kvalitetno obrazovanje Roma važan preduvjet
da se oni ravnopravno uključe u društvo i kreiranje politika, te aktivno sudjeluju u europskom
okružju.

Poseban panel bio je posvećen romskom jeziku na kojem su prezentacije o dobrim praksama
učenja romskog jezika u školama i na fakultetima održali stručnjaci iz država-članica
Desetljeća.

Međunarodna konferencija „Povezivanje povijesnog iskustva Roma u Europi s promocijom
ne-diskriminacije Roma”, 23. i 24. svibnja 2013., Hotel Antunović, Zagreb

Međunarodnu konferenciju organizirala je ne-vladina udruga Romsko nacionalno vijeće, uz
potporu Fonda zaklade Desetljeća (DTF) i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske, te Tajništva Desetljeća.
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Konferencija je bila fokusirana na stradanja Roma tijekom Drugog svjetskog rata, a istaknuti
stručnjaci održali su prezentacije o Holokaustu Roma, kulturi sjećanja, obrazovnim
materijalima o stradanjima Roma tijekom Drugog svjetskog rata. Posebna sesija bila je
posvećena ne-diskriminaciji Roma. U toj sesiji održane su prezentacije o zakonodavstvu i
instrumentima EU za sprječavanje diskriminacije Roma, te primjeri antidiskriminacije u
praksi.

Drugog dana konferencije sudionici su posjetili spomen područje Jasenovac i romsko
memorijalno groblje „Uštica“, gdje su usvojeni zaključci i preporuke konferencije u obliku
Jasenovačke deklaracije, potpisane od strane sudionika konferencije.

Međunarodna konferencija „Aktivizam i participacija mladih Roma“, 18. lipnja 2013.,
Hotel International, Zagreb

Međunarodnu konferenciju suorganizirali su Ured za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina Vlade Republike Hrvatske i Inicijative mladih Roma Zaklada Otvorenog društva, uz
potporu Fonda zaklade Desetljeća i Tajništva Desetljeća. Organizaciju konferencije pomogli
su i Vijeće Europe, romske mreže mladih Ternyp i Ferype, te Forum nacionalnih mreža
mladih.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici mladih Roma i nacionalnih savjeta mladih iz svih
država članica Desetljeća, kao i mlade Romkinje i Romi angažirani u sklopu regionalnog
projekta „Best Practices of Roma Integration“ koji provodi ODIHR/OSCE. Glavni cilj
konferencije bio je pružiti prostor za analizu položaja mladih Roma unutar Desetljeća za
uključivanje Roma, Okvira EU za nacionalne Strategije uključivanje Roma i ostalih
međunarodnih inicijativa uključujući i nacionalne savjete mladih kao i raspraviti strategije za
aktivnu participaciju mladih Roma. Diskusije su osobito bile usmjerene na uključivanje tema
vezanih za mlade u romske politike, kao i teme vezane za uključivanje potreba mladih Roma
u opće politike za mlade.

Konferencija je rezultirala skupom preporuka zemljama članicama Desetljeća za uključivanje
Roma 2005.-2015. koje će sami predstavnici mladih prezentirati na 24. sastanku
Međunarodnog upravnog odbora Desetljeća u posebnoj sesiji.

24. sastanak Međunarodnog Upravnog odbora Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-
2015.,19. i 20. lipnja 2013., Hotel International, Zagreb

Na 24. sastanku Međunarodnog upravnog odbora posebno mjesto zauzima rasprava o
budućnosti Desetljeća u kojoj sudjeluju visoki dužnosnici država-članica, predstavnici Vijeća
Europe, Svjetske banke, Europske komisije, romskog civilnog društva te g. George Soros,
osnivač Mreže fondacija Otvoreno društvo. Također, drugog dana sastanka prezentirat će se
options paper Radne skupine o budućnosti Desetljeća, a svim sudionicima biti će dana prilika
da raspravljaju o toj temi tijekom rasprave koja će uslijediti nakon predstavljanja dokumenta.
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Tijekom utorka, 18. lipnja 2013. godine, održano je nekoliko bitnih aktivnosti obilježavajući
završetak hrvatskog predsjedanja: sastanak predsjednika Republike Hrvatske, g. Ive
Josipovića i g. Georgea Sorosa, te je navečer održano i svečano otvorenje Chachipe Map
izložbe u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, također pod pokroviteljstvom predsjednika
Republike Hrvatske i g. Georgea Sorosa, a u organizaciji Mreža fondacija Otvoreno društvo.
Mreža fondacija Otvoreno društvo popratila je hrvatsko predsjedanje brojnim aktivnostima
vezanim uz Rome, osobito mlade te je 18. lipnja 2013. krenuo i Put jednakosti u organizaciji
Hrvatskog debatnog društva, koji je počeo u Zagrebu, a završava u Motovunu.

Nove članice Desetljeća

Tijekom predsjedanja Republike Hrvatske razgovaralo se s nizom zemalja o mogućem
interesu za pristupanje Desetljeću. Predsjedništvo Republike Hrvatske i Tajništvo Desetljeća
poduzeli su niz konzultacija sa zainteresiranim zemljama.
Kraljevina Norveška će pristupiti Desetljeću u statusu države-promatrača na 24. sastanku
Međunarodnog upravnog odbora. Predsjedništvo Republike Hrvatske uputilo je poziv za
pristupanje Desetljeću u svojstvu zemlje promatrača i Kraljevini Švedskoj.

Fond zaklade Desetljeća (Decade Trust Fund, DTF)

Tijekom hrvatskog predsjedanja organizatori međunarodnih konferencija 3 puta su uspješno
aplicirali na sredstva Fonda zaklade Desetljeća. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina kao organizator konferencija Perspektive financiranja uključivanja Roma iz izvora
Europske unije i Aktivizam i participacija mladih Roma, a Romsko nacionalno vijeće za
konferenciju Povezivanje povijesnog iskustva Roma u Europi s promocijom ne-diskriminacije
Roma.


