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Raport nga Takimi i Dytë i Grupit të Punës për Vetëqeverisjen (GPVQ)
Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë, 28-30 maj 2013
Objektivi
Qëllimi i Grupit të Punës për Vetëqeverisjen (GPVQ)është të nxisë shkëmbimin e nismave/praktikave
për përfshirjen e romëve në struktura dhe veprimtari të vetëqeverisjes, si dhe për t’u ofruar mundësi
në lidhje me të mësuarin e ndërsjellë dhe ndërtimin e kapaciteteve. Përfaqësuesit e njësive të
qeverisjes vendore për çështje të romëve do të marrin pjesë në të me miratimin e Komitetit Rajonal
për Koordinimin e Projekteve. Gjithashtu, shoqatat e vetëqeverisjes (kur gjen zbatim) dhe OJF që
kanë në fokus çështje të romëve mund të marrin pjesë në GPQV.
Historiku
Në mbledhjen e parë të GPVQ-së, e cila u zhvillua në datat 12-13 shtator 2012 në Zagreb,
përfaqësuesit pjesëmarrës të vetëqeverisjes propozuan tema për mbledhjet vijuese.Tema për të cilën
u shfaq më shumë interes nga përfaqësuesit e vetëqeverisjes vendore ishte pjesëmarrja në
vendimmarrjen vendore, ndaj kjo çështje ishte fokusi i mbledhjes së dytë të GPVQ-së, që u zhvillua
në datat 28-30 maj 2013 në Sarajevë.
Lançimi i Raportit Rajonal
Praktikat më të Mira për Integrimin e Romëve (BPRI)e përdori këtë rast për të lançuar Raportin
Rajonal për Antidiskriminimin dhe Pjesëmarrjen e Romëve në Vendimmarrjen Vendore, i cili përfshin
mbi 30 shembuj të praktikave të mira.Gjithashtu, Raporti jep rekomandimet e mëposhtme:
Lufta kundër diskriminimit të romëve

Nxitja e pjesëmarrjes së romëve në
vendimmarrjen vendore

1. Hartimi i politikave dhe praktikave vendore
në bazë të politikave të qeverisjes
qendrore kundër diskriminimit.

1. Ndërtimi i pjesëmarrjes së romëve në
nisma që kanë ndikim të drejtpërdrejtë
mbi romët.

2. Rritja e ndërgjegjësimit për diskriminimin si
problem si dhe për mjetet për ta luftuar atë.

2. Planifikimi i politikave për të trajtuar
nevoja të komunitetit lokal ndërsa merren
në konsideratë përparësitë e caktuara në
nivele më të larta.

3. Vendosja si përparësi e veprimtarive
sensibilizuese vendore nga ana e
institucioneve qendrore për
antidiskriminimin në lidhje me krijimin e
institucioneve të reja vendore.

3. Sigurim i fondeve për zbatimin.

4. Unifikim i procedurave dhe aksesit në
zgjidhje të çështjeve për diskriminimin në
mënyrë që të marrin në konsideratë
situatën ligjore komplekse, shpesh të
vështirë, të romëve.

4. Nxitja e rritjes së kundërpalëve të aftë me
anë tëprogrameve të shënjestruara të
trajnimit dhe investimit afatgjatë në
edukim.

Praktikatmëtëmirapërintegrimin e romëve (BPRI)
Mbështeturngashtetetpjesëmarrësetë OSBE-së

Projekt i financuarnga BE-ja

Zbatuarnga

5. Trajtimi për llojet e shumta të diskriminimit
me të cilin përballen gratë dhe vajzat rome.

5. Sigurimi i prezencës së qëndrueshme
dhe aktive e grave rome në
vendimmarrje.

Raporti Rajonal gjendet nën lidhjetwww.bpri-odihr.orgdhe http://www.osce.org/odihr.
Pjesëmarrësit
Në mbledhjen e dytë të GPVQ-së morën pjesë 31 njësi të vetëqeverisjes vendore(qytete, bashki,
komuna), 18OJF,10 Institucione Kombëtare të të Drejtave të Njeriut dhe ministritë përgjegjëse për
bashkërendimin e politikave që kanë të bëjnë me romët nga i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor (lista
e plotë e pjesëmarrësve gjendet te Shtojca 1). Ndër ta, BPRImirëpriti pjesëmarrjen e 13romëve të
punësuar në njësitë e vetëqeverisjesvendore dhe 11romë në OJF që luajnë një rol veçanërisht të
rëndësishëm për të iniciuar projekte të reja dhe për të siguruar komunikim të mirë me komunitetet
rome. Shumë prej praktikave të mira të iniciuara nga këta aktorë janë përfshirë në Raportin Rajonal
dhe mbledhja përfshiu edhe një prezantim nga secili juridiksion.
Shembuj të praktikave më të mira
Pjesëmarrja e romëve në vendimmarrjen vendore
ZdravkoJanjušević nga Qendra për Demokraci BijeloPolje (Mali i Zi) paraqiti punën e organizatës
për zhvillimin dhe zbatimin e një Plani Veprimi Vendor. Ky Plan Veprimi Vendor për Integrimin e
Romëve u miratua nga asambleja vendore bashkiake në Dhjetor 2012. Zbatimi po ecën me më
shumë efektshmëri në fushën e edukimit, ndonëse mbeten ende shumë sfida. Për shembull, vazhdon
të mos ketë fëmijë romë në sistemin arsimor parashkollor.
ZoranPavlović, Koordinator për Çështjet Rome në Qytetin e Kragujevacit(Serbi) që prej vitit2005, foli
për përvojën e tyre në bashkëpunimin shumë-sektorial në fushën e integrimit të romëve. Kjo ishte
thelbësore për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me regjistrimin në gjendjen civile, aksesin në
sistemin shëndetësor, trajtimin e lypjes nga fëmijët, parandalimin e një rasti trafikimi dhe çështje të
tjera.
HusnijaBešković, zëvendësministër në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim në Kosovë, vuri në
dukje mekanizma kombëtarë për integrimin dhe pjesëmarrjen e komuniteteve. Ligji për zgjedhjet
parashikon “vende të rezervuara” për anëtarët e komuniteteve pakicë. Në këtë fushë është e përfshirë
edhe Zyra e Kryeministrit. Përpjekje të veçanta po bëhen në aspektin e edukimit.
Vëmendje e veçantë u është dhënë të rinjve romë ndërsa, nën BPRI,Profesionistët e rinj romë,
Aldina Fafulović nga Bosnjë Hercegovina, Talita Jašarevski nga Kroacia Besart Elshani nga Kosova,
paraqitën përvojën e tyre të kandidimit për zgjedhjet vendore dhe luftën kundër diskriminimit në
komunitetin e tyre vendor. Mosha mesatare e romëve është pothuajse sa gjysma e moshës mesatare
të popullsisë në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor. Për këtë arsye, angazhimi i tyre për identifikimin
e zgjidhjeve të reja për integrimin e romëve merr rëndësi të veçantë.
Antidiskriminimi
Në emër të Zyrës së Avokatit të Popullit në Serbi, DraganaVujkov përshkroi hulumtimin që ata
kishin bërë në terren për të studiuar ndikimin e ndërgjegjësimit për Strategjinë Kombëtare të Ngritjes
së Pozicionit të Romëve. Ekipi nga Zyra e Avokatit të Popullit viziton vendbanimet e romëve dhe
bashkëpunon me Ndërmjetësit për Shëndetësinë e Romëve, Asistentë Pedagogjikë, Koordinatorë
Romë dhe ndërmjetësues të tjerë. Qëllimi i këtyre vizitave është rritja e ndërgjegjësimit për
mekanizmat e antidiskriminimit, regjistrimi i ankesave dhe referimi i romëve drejt shërbimeve
përkatëse.
Meqenëse problemi i personave ligjërisht të padukshëm vazhdon, Zyra e Avokatit të Popullit propozoi
ndryshime në Ligjin për procedimin vullnetar për t’u dhënë mundësi njerëzve të regjistrohen kur ka dy
dëshmitarë (ky u miratua në vitin 2012). Midis Zyrës së Avokatit të Popullit, Ministrisë së Brendshme


Kjoemërtesëështë pa paragjykimndajpozicionevepërstatusindheështënëpërputhje me rezolutënUNSCR 1244/99 dheOpinionin
GJND-sëpërdeklarimin e pavarësisësëKosovës.
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dhe UNHCR-së u nënshkrua një Memorandum Mirëkuptimi dhe u krijua një grup pune për
monitorimin e zbatimit të këtij procesi.Gjithashtu, Zyra e Avokatit të Popullit ndjek edhe zbatimin e
Ligjit për Vendbanimin e Përhershëm dhe të Përkohshëm të Shtetasve, i ndryshuar së fundmi, i cili
lejon regjistrimin e njerëzve pa vendbanim në adresën e Qendrës për Punë Sociale.
Zyra e Avokatit të Popullit ka publikuar një raport për dëbimin e romëve nga vendbanimet e tyre në
Belville, Beograd. Në raport jepen dhjetë rekomandime, po vetëm një pjesë e vogël e tyre janë
zbatuar.
Irma Baraku, Komisionere për Mbrojtjen ndaj Diskriminimit në Shqipëri, inicioi “Ditët e hapura” në
bashkëpunim me vetëqeverisjet vendore për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me mekanizmat e
antidiskriminimit ndër romët. Vëmendje e veçantë iu kushtua vetëqeverisjeve vendore me popullsi të
lartë rome si dhe atyre në zona më të izoluara. Komisioneri ka nënshkruar një Memorandum
Mirëkuptimi me vetëqeverisjet vendore dhe ka identifikuar personat e kontaktit në bashki, të cilët
mund t’ia referojnë ankesat Komisionerit. Numri i ankesave është rritur gjashtë herë në krahasim me
vitin 2012. Gjatë periudhës në vazhdim, Komisioneri do të përqendrohet në aspektin e edukimit për
fëmijë romë, në veçanti vajzat.
Monika Čavlovićnga Zyra e Avokatit të Popullit në Kroaci shpjegoi procesin e ‘ankimit strategjik’që
do të thotë se ata vetë mund të paraqesin një ankim për diskriminim në emër të një individi apo një
grupi shtetasish. Deri tani janë zbatuar pesë procedura strategjike – që të gjitha për raste diskriminimi
në bazë të identitetit etnik. Në gjithë rajonin ekzistojnë sfida specifike lidhur me dhënien e provave për
diskriminim, regjistrimin e dëshmisë, identifikimin e dëshmitarëve dhe çështje të tjera.Kjo ka ndikuar
në numrin e ulët të rasteve të diskriminimit të raportuara nga romët.Gjithashtu, është e nevojshme që
ata persona që vërtetohet se kanë diskriminuar romët të vuajnë pasojat sipas ligjit.
AlmiraRedžepi, Person kontakti për romët në Komisionin kundër diskriminimit në ish Republikën
Jugosllave të Maqedonisë, ka punuar për rritjen e numrit të rasteve të diskriminimit të raportuar nga
romët. Ligji kundër diskriminimit identifikon 19 diskriminime bazë, përfshirë identitetin etnik. Në vitin
2011, u paraqitën 62 ankime, 14% bazuar në identitetin etnik (dhe vetëm pak prej tyre nga
romët).Kohët e fundit, një incident ndodhi në një qendër tregtare, ku firma e kontraktuar për pastrimin
u urdhërua të largonte të gjithë punonjësit romë nga hapësira e restoranteve dhe ushqimit. Komisioni
kundër diskriminimit paraqiti një ankim në emër të romëve.Ka patur edhe dy ankime kundër
Shërbimeve Kufitare po ato nuk u provuan. Barra e provës i takon diskrimininuesit potencial.
Të gjitha prezantimet në powerpointmund të gjenden në lidhjen “Documents” në faqen e internetit
www.bpri-odihr.org.
Vizita në terren
Pjesëmarrësit në GPVQ patën mundësinë të vizitonin bashkinë Jajce(ky grup u drejtua nga
LinditaBezhani, Shefe e Kabinetit të Avokatit të Popullit, Shqipëri) dhe bashkinë Lukavac(ky grup u
drejtua nga Osman Balić, President i Lidhjes për Dekadën Rome, Serbi).




Në Lukavac, pjesëmarrësit u takuan me Mina Frljanovic, Referente për romët në bashki
(Koordinatore për Çështjet e Romëve) e punësuar kohët e fundit me asistencën e BPRI për të
ndihmuar për përmirësimin e marrëdhënieve midis vetëqeverisjes vendore dhe komunitetit rom,
si dhe me IzetaBajric, Sekretare e Këshillit Bashkiak. Kjo është një bashki relativisht e vogël me
rreth 1,400 romë që kanë jetuar në këtë rajon për një kohë shumë të gjatë. Rreth një e treta e
romëve në Bosnjë-Hercegovinë jetojnë në Kantonin e Tuzlas, ku bën pjesë edhe Bashkia
Lukavac. Romët jetojnë në 11 vendbanime, përfshirë 7 prej tyre vetëm me popullsi vetëm rome.
Nga 600 fëmijë që vlerësohet se jetojnë në Lukavac, vetëm 72 ndjekin shkollën nëntë-vjeçare
apo të mesme. World Vision po punon për ët rritur këtë numër duke organizuar seminare për
prindërit dhe vijon punën rast pas rasti. Asnjë prej romëve nuk ndjek studimet universitare,
kryesisht për arsye të varfërisë ekonomike (universiteti më i afërt ndodhet në Tuzla, çka do të
thotë se ata duhet të shkojnë të jetojnë atje). Në vitin 2006, Lukavaci kishte dy përfaqësues romë
në kuvendin bashkiak por tani nuk ka asnjë.
Në Jajce, pjesëmarrësit u takuan me VernesaZekic, Ndërmjetësuese për mbrojtjen sociale të
romëve – vetë një grua rome e punësuar kohët e fundit me asistencën e BPRI për të ndihmuar
për përmirësimin e shërbimeve sociale për familjet rome.Ata patën gjithashtu mundësinë të
diskutonin prezantimin e këtij pozicioni me EnverSabic,Asistent Kryetar i Bashkisë dhe Indira
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Mehic-Cejvan, Drejtore e Qendrës për Mirëqenie Sociale. Në Jajce jetojnë 56 familje rome, që
kanë 123 fëmijë. Bashkia po rikonstrukton shtëpitë me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës,
si dhe po punon për përmirësimin e sistemit të ujësjellës kanalizimeve. Ndër të tjera, rreth 23
shtëpi rome u rimobiluan me lehtësimin e bashkisë dhe 3 familje rome u rivendosën në shtëpi më
të përshtatshme. Aktualisht, bashkia po punon me një donator të jashtëm për të instaluar 24
gropa septike për shtëpitë e romëve, në kuadrin e një projekti që synon përmirësimin e furnizimit
me ujë në vendbanimet rome. Bashkërendimi i mirë me qeverisjen qendrore ka qenë me rëndësi
kyçe për arritjen e rezultateve në këtë zonë. Ndërmjetësuesi për mbrojtjen sociale të romëve jep
asistencë edhe për regjistrimin në gjendjen civile, ndihmon për përmirësimin e eksesit në
shërbime, dhe organizon trajnime në lidhje me dhunën në familje. Megjithatë, Bashkia Jajce nuk
ka të punësuar asnjë rom në administratën e vet. Pjesëmarrësit mësuan, gjithashtu, se romët
nuk mund të kandidojnë për president apo parlament (Shtëpia e Popullit) në Bosnjë-Hercegovinë
sepse nuk janë një prej tre popujve përbërës të vendit.
Protokolli i praktikave të mira për vetëqeverisjen vendore për integrimin e romëve
Në bazë të Raportit Rajonal, BPRI nxori një Protokolli të praktikave të mira për vetëqeverisjen
vendore për integrimin e romëve, që u paraqit në mbledhjen e GPQV. Ky Protokoll vuri në dukje një
sërë parimesh kyçe që duhet të udhëheqin bashkëveprimin midis vetëqeverisjeve vendore dhe
komuniteteve rome:
1. Targetimi i qartë (po jo domosdoshmërisht ekskluziv) i romëve – ky parim bazohet në njohjen e
faktit që nevojat dhe shqetësimet e romëve si një grup në nevojëduhet të merren parasysh që në
fillimet e hartimit të politikave.
2. Kontributi për integrimin dhe futja në jetën normale –politikat për romët janë të domosdoshme;
nga ana tjetër, është po aq e rëndësishme që këto politika të përmirësojnë aksesin në shërbime
të përdorura edhe nga jo-romët në vend që të krijohen shërbime paralele.
3. Vëmendje për çështje gjinore dhe pjesëmarrjen e grave rome.
4. Bashkërendim dhe koherencë me politika të tjera në nivel vendor dhe qendror, duke marrë
parasysh nevojat vendore.
5. Trajtimi i aspekteve të shumëfishta të një çështjeje të dhënë nga një qasje tërësore–duke marrë
në konsideratë natyrën komplekse të margjinalizmit të romëve, është e domosdoshme të
konsiderohen lidhjet midis fushave të ndryshme të veprimit të politikave.
6. Prodhimi i efekteve shumëfishuese – sa herë të jetë e mundur, veprimtaritë duhet të hartohen në
mënyrë të tillë që të sjellin përmirësim përtej rrethit të përfituesve të drejtpërdrejtë apo në fusha
tematike përtej atyre të shënjestruara nga veprimtaritë. Për shembull, nismat e fokusuara në
fuqizimin ekonomik të të rriturve kanë potencialin për të ndihmuar për përmirësimin e eksesit të
fëmijëve në edukim.
7. Sigurimi i përfaqësimit të barabartë – qeveritë duhet të krijojnë kushtet që komunitetet pakicë të
mund të marrin pjesë në çështje publike dhe administrim publik në reflektim të diversitetit të
popullsisë. Për këtë qëllim, duhen gjetur rrugë për nxitjen e punësimit dhe mbajtjes në sektorin
publik të personave që i përkasin komuniteteve pakicë.
8. Promovimi i rritjes në grupimin e kundërpalëve të aftë – masa në të cilën njohuria e anëtarëve të
komuniteteve vendore rome mund të zbatohet për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të duhura
është e lidhur ngushtë me kapacitetin e atyre që e japin këtë njohuri.
9. Monitorim dhe vlerësim sistematik – efektshmëria e politikave për romët duhet të matet me
treguesit e duhur përballë të dhënave të mbledhura bazë të ndara sipas etnisë dhe gjinisë, dhe
të përpunohen dhe mbahen në përputhje me standardet evropiane për mbrojtjen e të dhënave
personale.
Sipas këtyre parimeve, protokolli propozon dhe shtjellon tri hapa kyçe për përfshirjen e romëve në
planifikimin dhe vendimmarrjen vendore: 1) përgatitja e terrenit që shoqëria civile për romët dhe
administrata vendore të punojnë së bashku, 2) zhvillimi i politikave vendore për dhe me romët, 3)
zbatimi i politikave praktike.
Protokolli i praktikës së mirë gjendet nën lidhjen www.bpri-odihr.org.
Pas disa kritikave drejt rivendosjes së popullsisë rome nga vendbanime të paligjshme në Beograd,
Aleksandra Krstic, Ndihmës Sekretare për Mbrojtjen Sociale, të Qytetit, vuri në dukje se Qyteti ka
punuar për disa vjet për përmirësimin e gjendjes së romëve, sidomos ata që jetojnë në vendbanime
johigjienike. Ajo raportoi se 1,189 njerëz ishin strehuar në shtëpi të reja lëvizëse dhe u ishte siguruar
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energji dhe ujë. Më tej, ishin ndërtuar 650 njësi banimi sociale dhe 200 u ishin dhënë familjeve rome.
Qyteti u jep mbështetje edhe me mobilje, veshje dhe regjistrim për dokumente personale. Qyteti ka të
punësuar aktualisht7 romë në Sekretariatin për Mbrojtjen Sociale, dhe disa romë punojnë në
kompanitë e shërbimeve publike. Pjesëmarrësit nga ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
theksuan se largimi apo zhvendosja në një vend tjetër e familjeve rome për shkak të kufizimeve të
planifikimit urban nga këshilli i qytetit duhet të bëhet në komunikim të ngushtë dhe negociata me
familjet rome.
Disa aktivistë romë theksuan rëndësinë e ‘asgjë për ne, pa ne’kur hartohen politika dhe projekte. Ata
inkurajuan, gjithashtu, komunitetet rome të marrin rol udhëheqës dhe të bëhen më proaktivë për
mbrojtjen e të drejtave të tyre.
Veprimtari të BPRI në të ardhmen dhe Hapat në vijim
BPRI do të publikojë një Raport Rajonal për Ngritjen e statusit dhe legalizimin e vendbanimeve rome
dhe aksesinnë strehim social. Ky do të paraqitet në Tryezën rajonale të rrumbullakët për strehimin që
do të organizohet në Vjeshtë të vitit 2013.
Mbledhja e tretë e GPVQ-së do të përqendrohet te monitorimi i zbatimit të politikave vendore,
përfshirë studime për hendekun që ekziston në praktikën e politikave, karta sociale dhe metodologji të
tjera.
Pjesëmarrësit janë të mirëpritur të dërgojnë komentet për Protokollin e Praktikave të Mira brenda dy
javëve të ardhshme. Pas kësaj periudhe, ai do të quhet i miratuar nga GPVQ-ja. Një rekomandim i
marrë gjatë mbledhjes ishte se duhet të zhvillohet literaturë për zyrtarë të vetëqeverisjes vendore që
janë të interesuar për integrimin e romëve apo administrimin e marrëdhënieve ndëretnike në
përgjithësi. Personeli në nivel vendor ndryshon vazhdimisht dhe ata duhet të informohen për
metodologjitë dhe parimet në nën-fushën e qeverisjes së mirë.Një tjetër nevojë e dukshme që u
shpreh ishte trajnimi për romët që punojnë në fushën e mirëqeverisjes si koordinatorë apo këshilltarë
për romët.
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Shtojcë 1: Lista e pjesëmarrësve

Shqipëria
Emri
DileNikolla
ElisabetaDodbiba
FeritMilanj
EriseldaSefa
TeutaKorreshi
Ilia Qerosi
DallandysheRrokaj
BesaXhani
AvniLatifaj
Edison Kipti
Majko Majko
Arben Rushit

Pozicioni
Drejtore, Drejtoria për
koordinim dhe zhvillim
Specialiste
Anëtar i Këshillit Bashkiak /
Ekspert Lokal
Shefe kabineti
Nënkryetare
Ekspert
Sekretare
Njësia për mbrojtjen e
fëmijëve
Ekspert lokal për çështje të
romëve
Ekspert lokal për çështje të
romëve
Ekspert lokal për çështje të
romëve
Ekspert lokal për çështje të
romëve

ArdianaHala

Këshilltar

Irma Baraku

Komisioner

LinditaBezhani

Shefe kabineti

Institucioni

Vendi/Qyteti

Bashkia Lezhë

Lezhë

pzhvillimi@lezha.org

Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta

Tirana

e.dodbiba@yahoo.com

Bashkia Lushnje

Lushnje

Ferit.milanj@gmail.com

Bashkia Lushnje
Bashkia Lushnje
Komuna Grabian
Komuna Shushicë

Lushnje
Lushnje
Grabian
Shushicë

eriselda83@yahoo.com
eriselda83@yahoo.com
komunagrabian@yahoo.com
komunashushice@yahoo.com

Bashkia Pogradec

Pogradec

cpupogradec@yahoo.com

Komuna Shushicë

Shushicë

Bashkia Lezhë

Lezhë

edison_kipti@hotmail.com

Bashkia Gjirokastër

Gjirokastër

majkomajko51@yahoo.com

Bashkia Pogradec

Pogradec

arben.rushit@gmail.com

Tiranë

ardiana.hala@kmd.al

Tiranë

Irma.Baraku@kmd.al

Tiranë

lbezhani@avokatipopullit.gov.al

Komisionieri për mbrojtjen nga
diskriminimi
Komisionieri për mbrojtjen nga
diskriminimi
Zyra e Avokatit të Popullit

Bosnjë-Hercegovina
Emri
PredragRadosavljević
Selma Mujić
JasminSuljić
Edin Ibrahimefendić
Milan Jovanović
Alen Gavranović
AdmirPindžić
MujoFafulić
Adnan Šubert
BožoĆorić
BegzadaBeganović
VernesaZekić
RajkaZdjelar
AldinaFafulović
AldijanaDedić
SalihaDjuderija
Kendall Palmer
DervoSejdić
Maja Barišić
Samir Arnaut
Nikolina Tomas

Pozicioni
DrejtorDepartamenti/ Asistent
Avokat i Popullit
Ekspert ligjor kombëtar (BPRI)
Ekspert ligjor kombëtar (BPRI)
Ekspert, asistent jurist
ShefDepartamenti
Koordinator rajonal për çështjet e
romëve (BPRI)
Koordinator rajonal për çështjet e
romëve (BPRI)
Koordinator rajonal për çështjet e
romëve (BPRI)
Koordinator rajonal për çështjet e
romëve (BPRI)
Shef njësie për çështjet sociale
Referent në Bashki për romët
(BPRI)
Ndërmjetësues për mbrojtjen
sociale të romëve (BPRI)
Këshilltar
Aktivisti rom & Profesionisti rom i ri
(BPRI)
Aktivisti rom & Profesionisti rom i ri
(BPRI)
Ndihmës Ministër
Zv.shef i departamentit të
dimensionit njerëzor
Roma Monitor
Ekspert për përfshirjen e romëve
Pikë kontakti për çështjet rome
Pikë kontakti për çështjet rome

Institucioni

Vendi/Qyteti

Zyra e Avokatit të Popullit

Banja Luka

praosavljevic@mhrr.gov.ba

Zyra e Avokatit të Popullit
Zyra e Avokatit të Popullit
Zyra e Avokatit të Popullit
Ministria për të drejtat e njeriut dhe
refugjatët
Ministria për të drejtat e njeriut dhe
refugjatët
Ministria për të drejtat e njeriut dhe
refugjatët
Ministria për të drejtat e njeriut dhe
refugjatët
Ministria për të drejtat e njeriut dhe
refugjatët
Qyteti Mostar

Tuzla
Brcko
Sarajevë

selmamujic@live.com
jsuljic@ombudsmen.gov.ba
eibrahimefendic@mhrr.gov.ba

Sarajevë

milan.jovanovic@mhrr.gov.ba

Sarajevë

alen.gavranovic@mhrr.gov.ba

Tuzla

admirpindzic@hotmail.com

Kakanj

mujo.fafulic@mhrr.gov.ba

Banja Luka

adnan.subert@mhrr.gov.ba

Mostar

bozo.coric@mostar.ba

Bashkia Bijeljina

Bijeljina

begzada.otaharin@hotmail.com

Bashkia Jajce

Jajce

vernesa.ramic@gmail.com

Bashkia Prijedor

Prijedor

rajka.zdjelar@prijedorgrad.org

Bashkia Vitez

Vitez

aldinafafulovic@hotmail.com

Bashkia Visoko

Visoko

aldijana.dedic@yahoo.com

Ministria për të drejtat e njeriut dhe
refugjatët

Sarajevë

saliha.djuderija@mhrr.gov.ba

Misioni i OSBE-së në Bosnjë-Hercegovinë

Sarajevë

kendall.palmer@osce.org

Misioni i OSBE-së në Bosnjë-Hercegovinë
Misioni i OSBE-së në Bosnjë-Hercegovinë
Misioni i OSBE-së në Bosnjë-Hercegovinë
Misioni i OSBE-së në Bosnjë-Hercegovinë

Sarajevë
Sarajevë
Tuzla
Travnik

dervo.sejdic@osce.org
maja.barisic@osce.org
samir.arnaut@osce.org
nikolina.tomas@osce.org
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Andy McGuffie
Gordana Makić

Shef i Komunikimit dhe Zëdhënës
Sektori i Stabilizimit Demokratik

Elmaja Bavčić

Asistente projekti

Dženan Kapetanović
Edita Selimbegović
Enver Sabić
Indira MehićČejvan
MinaFrljanović
IzetaBajrić
DževadMujkić
NazifMujić

Bashkëpunëtor i programit
Bashkëpunëtor i programit
Zv.kryetar
Drejtor
Referent për çështje të romëve
(BPRI)
Sekretare
Kryetar
Aktivist rom, fitues i Ariut të
Argjendtë për filmin “Një episod
nga jeta një mbledhësi skrapi”

Delegacioni i BE-së në Bosnjë-Hercegovinë
Delegacioni i BE-së në Bosnjë-Hercegovinë
Këshilli i Evropës, Projekt i përbashkët
BE/KiE “Mbështetje rajonale për edukimin
përfshirës në EJL”
Shërbimet përfshirëse dhe qeverisja
demokratike e UNDP/PNUD
IOM
Bashkia Jajce
Qendra për punë sociale

Sarajevë
Sarajevë

andy.mcguffie@eeas.europa.eu
gordana.makic@eeas.europa.eu

Sarajevë

elmaja.bavcic@coe.int

Sarajevë

dzenan.kapetanovic@undp.org

Sarajevë
Jajce
Jajce

eselimbegovic@iom.int
opc.jajce@tel.net.ba
czsrjajce@yahoo.com

Bashkia Lukavac

Lukavac

mina.frljanovic@hotmail.com

Këshilli bashkiak
Bashkia Lukavac

Lukavac
Lukavac

sluzba-ov@lukavac.ba
kabinet-nacelnika@lukavac.ba

Lagjja Poljice

Lukavac

n/a

Kroacia
Emri
Maja Šukelj
Monika Čavlović
ZrinkaHafizović

Pozicioni
Këshilltar
Këshilltar
Shef i njësisë për të drejtat e
pakicave kombëtare

TalitaJašarevski

Profesionisti i ri rom

OrhanMemedi

Profesionisti i ri rom

Institucioni
Zyra për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e
pakicave kombëtare
Zyra e Avokatit të Popullit

Zagreb

maja.sukelj@uljppnm.vlada.hr

Zagreb

monika.cavlovic@ombudsman.hr

Qyteti Sisak

Sisak

zrinka.hafizovic@sisak.hr

Zagreb

talita.jasarevski@hotmail.com

Zagreb

orhan.memedi@yahoo.com

Zyra për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e
pakicave kombëtare
Zyra për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e
pakicave kombëtare

Vendi/Qyteti

8

Kosova
Emri
BashkimKurti
ZoranKitić
NaimIsmajli
Husnija Bešković
Sladjana Lazić
Zenun Zeqa
Ibrahim Arslan
Agim Gashi
Adrian Zeqiri
Edi Ibrahimi
Besart Elshani

Pozicioni
Koordinator
Ekspert, MoCR
President
Zv.Ministër
Shef e MoCR
Zv.Kryetar
Zv.Avokat i Popullit
Zv. Shef i MoCR
Drejtor Ekzekutiv
Shef i MoCR
Profesionisti i ri rom (BPRI)

Institucioni
Bashkia Gjakovë
Bashkia FushëKosovë
Shoqata e bashkive të Kosovës
Ministria për Komunitetet dhe Kthimin
Bashkia FushëKosovë
Bashkia Klinë
Avokati i Popullit
Bashkia Klinë
ECMI
Bashkia Graçanicë
Bashkia Prizren

Vendi/Qyteti
Gjakovë
FushëKosovë
Prishtinë
FushëKosovë
FushëKosovë
Klinë
Prishtinë
Klinë
Prishtinë
Graçanicë
Prizren

bashkim_kurti@yahoo.com
zorankitic@yahoo.com
Naimismajli@yahoo.com
husnij.beskovic@rks-gov.net
afrimkrasniqi63@hotmail.com
zenun.zeqa@rks-gov.net
iarslan@ombudspersonkosovo.org
agim.gashi@rks-gov.net
zeqiri@ecmikosovo.org
edi.ibraimi@hotmail.com
besart.elshani@osce.org

Bashkia Berane

Vendi/Qyteti
Berane

potpredsjednikdd@berane.co.me

Qyteti Tivat

Tivat

drustvene.djelatnosti@opstinativat.me

Bashkia BijeloPolje
Zyra e Avokatit të Popullit
Shoqata e Egjiptianëve
MladiRomi
E Rroma
OJF “Djeca – Enfants”
Qendra Demokratike BijeloPolje
Misioni i OSBE-së në Malin e Zi

BijeloPolje
Podgoricë
Tivat
Herceg Novi
BijeloPolje
Berane
BijeloPolje
Podgoricë

kabinetopstinebp@t-com.me
nik.gasaj@gmail.com
monirego@t-com.me
berisam@t-com.me
nvoeroma@yahoo.com
d-e-smajo@t-com.me
demokratabp@gmail.com
svetlana.lausevic@osce.org

Mali i Zi
Emri
Braho Adrović
Bosiljka Radonjić
Tufik Bojadžić
Nik Gašaj
Džafer Brahimi
Mehmet Beriša
Ismet Selimović
Smail Pepić
Zdravko Janjušević
Svetlana Laušević

Pozicioni
Zv.President për çështjet sociale
Shef i departamentit për çështjet
sociale
Zv.Kryetar
Këshilltar
President
Drejtor
Drejtor
Drejtor
Drejtor
Kryeasistente e programit

Institucioni
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Serbia
Emri
Zorana Pavlović
Milan Spasić
Vesna Nikolić
Sasa Vlahovic
SlavicaVabrik
RadmilaZećirović
KosanaBeker
SuzanaPaunović
DanijelaJanković
Ana Saćipović
Marina Simeunović
Nenad Vladisavljev
SemihaKačar
ElmazOmerović
FevzijaMurić
AsmiraČivić
Ana Poznanović
Aleksandra Krstić
TanjaStojković
Osman Balić
DraganaVujkov
ZoranPavlović
PetarAntić

Pozicioni
Koordinatorpër çështjet e
romëve
Oficer policie
Koordinator për çështjet e
romëve
Shef i kabinetit të Kryetarit
Regjistrues
Koordinator për çështjet e
romëve
Komisioner
Drejtor
Këshilltar
Drejtor
Kërkues për hendekun në
praktikën e politikave
Profesionisti i ri rom
Koordinator
Drejtor
Koordinator për çështjet e
romëve
Zv. Kryetar
Anëtar i WG për LAP
Ndihmës Sekretare për
Çështje Sociale
Zv. Sekretare për Çështje
Sociale
Koordinator projekti
President
Këshilltar, Departamenti për
Pakicat Kombëtare
Koordinator për çështjet e
romëve
Vlerësues afatmesëm

Institucioni

Vendi/Qyteti

Qyteti Krusevac

Kruševac

zorana83@gmail.com

Qyteti Krusevac

Kruševac

jarrydia@gmail.com

Qyteti Pancevo

Pančevo

vesnapancevo@yahoo.com

Qyteti Pancevo
Qyteti Pancevo

Pančevo
Pančevo

sasa.vlahovic@pancevo.rs
slavicavabrik@yahoo.com

Qyteti Novi Sad

Novi Sad

izprora@eunet.rs

Zyra e Komisionerit për mbrojtjen e barazisë
Zyra për të drejtat e njeriut dhe të pakicave
Zyra për të drejtat e njeriut dhe të pakicave
OJF Osvit

Beograd
Beograd
Beograd
Nish

kosana.beker@ravnopravnost.gov.rs
suzana.paunovic@ljudskaprava.gov.rs
danijela.jankovic@ljudskaprava.gov.rs
anaosvit@gmail.com

Nisma rome Ljubovija

Ljubovija

marina.vrganj@gmail.com

Unioni studentor rom

Novi Sad

nenad.vladisavljev@urs.co.rs

Sandzackiodborzaljudskaprava

Novi Pazar

sanodbor@eunet.rs

Bashkia Novi Pazar

Novi Pazar

novipazar@kirs.gov.rs

Bashkia Novi Pazar

Novi Pazar
Novi Pazar

mfevzija@gmail.com
asmiranp@hotmail.com

Qyteti Beograd

Beograd

ana.poznanovic@beograd.gov.rs

Qyteti Beograd

Beograd

aleksandra.krstic@beograd.gov.rs

EHO
Lidhja për dekadën rome

Novi Sad
Nish

tanjas@ehons.org
erolademov@yahoo.com

Zyra e Avokatit të popullit, Republika e Serbisë

Beograd

msekuloskapp@gmail.com

Qyteti Kragujevac

Kragujevac

sami.trizla@yahoo.com

BPRI

Beograd
10

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
Emri
ErolAdemov
Marija Sekulovska
SamijaAjdini
IljazHalimi
DuškoMinovski
IpekUseinova
FerdiIsmaili
AhmetJašarevski
JasminaGolubovska
Vesna BabićPetrovski
LejlaKardović
MuhamedToči
Eben Friedman
AlmiraRedžepi
Gordana
Nestorovska

Pozicioni
Ekspert për Komunitetet
Pakicë
Shef i Kabinetit të Kryetarit
Ekspert për Komunitetet
Pakicë
Shef i Veprimtarive të
Sektorit Publik
President
Ekspert i ulët, Njësia
kundër diskriminimit dhe
përfaqësimit të duhur dhe
të barabartë
President
President
Analist politik dhe
koordinator projekti
Drejtor
Këshilltar Bashkëpunimi
Ndërkombëtar
President
Autor i Raportit Rajonal
Person kontakti për çështjet
rome
Konsulente

Institucioni

Vendi/Qyteti

Bashkia Stip

Stip

erolademov@yahoo.com

Bashkia Prilep

Prilep

msekuloskapp@gmail.com

Bashkia Prilep

Prilep

sami.trizla@yahoo.com

Bashkia Tetovë

Tetovë

Komisioni Anti-Diskriminim

Shkup

info@tetova.gov.mk;
iljaz.halimi@tetova.gov.mk
dminovski@mtsp.gov.mk

Zyra e Avokatit të Popullit

Shkup

IUseinova@ombudsman.mk

OJF Sonce
OJF Drom

Tetovë
Kumanovo

f.ismaili@sonce.org.mk
ahmet@drom.org.mk

Komiteti Maqedonas i Helsinkit

Shkup

helkom@mhc.org.mk

Shkup

mramorje664@aopz.gov.mk

Shkup

lejlakardovic@aopz.gov.mk

Gostivar
Shkup

tocimuhamed@t-home.mk
friedmaneben@yahoo.de

Komusioni për parandalimin e diskriminimit

Shkup

almiraredzepi@gmail.com

Shoqata rome "Avena"

Kočani

gmicova@hotmail.com

Agjencia për Realizimin e Të drejtave të
Komuniteteve
Agjencia për Realizimin e Të drejtave të
Komuniteteve
OJF Mesecina
BPRI
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Pjesëmarrës nga vende të tjera, jashtë Ballkanit Perëndimor
Emri
Marcos Andrade
Alan Philips

Pozicioni
Menaxher i Projektit
ROMED
Vlerësues afatmesëm

Institucioni
Këshilli i Evropës, Ekipi Mbështetës i
Përfaqësuesit Special të Sekretarit të
përgjithshëm për Çështjet Rome
Praktikat më të mira për integrimin e Romëve
(BPRI)

Vendi/Qyteti

Institucioni
Praktikat më të mira për integrimin e Romëve
(BPRI)
Praktikat më të mira për integrimin e Romëve
(BPRI)
Praktikat më të mira për integrimin e Romëve
(BPRI)
Praktikat më të mira për integrimin e Romëve
(BPRI)
Praktikat më të mira për integrimin e Romëve
(BPRI)
Praktikat më të mira për integrimin e Romëve
(BPRI)
Praktikat më të mira për integrimin e Romëve
(BPRI)

Vendi/Qyteti

Strasburg

marcos.andrade@coe.int

Ekipi i BPRI
Emri
Judith Kiers

Pozicioni
Menaxher Projekti

Milena Isakovic

Koordinator Rajonal

JasminaViteskic

Oficer kombëtar i projektit

Vedran Mustafic

Asistent administrativ
rajonal

Aleksandar
Lazovski
ShukrijanaStatovci
Aleksandar
Dimishkovski

Oficer kombëtar i projektit
Asistent administrativ
rajonal
Konsulent PR

Varshavë

Judith.kiers@osce.org

Beograd

Milena.isakovic@osce.org

Sarajevë

Jasmina.viteskic@osce.org

Sarajevë

Vedran.mustafic@osce.org

Shkup

Aleksandar.lazovski@osce.org

Shkup

Shukrijana.statovci@osce.org

Shkup

bpri@odihr.pl
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