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Сажетак
Ро ми су увек и сву да, у свим исто риј ским пе ри о ди ма, у це-

лом све ту и код нас нај у гро же ни ја и со ци јал но ис кљу че на ма њин-
ска за јед ни ца пре ма ко јој је из ра жен нај ве ћи сте пен дис кри ми на-
ци је и ет нич ке дис тан це. Ром ску на ци о нал ну ма њи ну ка рак те ри ше 
про стор на ге то и зи ра ност, ло ши стам бе ни усло ви, со ци јал на се гре-
га ци ја, екс трем но си ро ма штво, као и из ра зи то ви со ке сто пе не пи-
сме но сти и не за по сле но сти. Циљ овог ра да је да по ка же ка кву и 
ко ли ку за шти ту ром ских ин ди ви ду ал них и ма њин ских пра ва пру-
жа ју ме ђу на род но прав на до ку мен та у окви ру ОУН, Са ве та Евро пе, 
ОЕБС-а и Европ ске уни је. Ма да је нор ма тив на ре гу ла ти ва на ре ла-
тив но ви со ком ни воу, оста је про блем ње не ефи ка сни је и до след-
ни је им пле мен та ци је у прак си, као и пи та ње у ко јој ме ри др жа ве 
по шту ју оба ве зе ко је су при хва ти ле.
Kључне ре чи: Ро ми, ма њин ска пра ва, за шти та, ме ђу на род но  

за ко но дав ство, ОУН, Са вет Евро пе, ОЕБС, Европ ска 
уни ја

* Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та (број 179009) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

ПРАВО, ПОЛИТИКА, 
ЕКОНОМИЈА 
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На по чет ку 21. ве ка пред нај ве ћим иза зо ви ма и про бле ми ма 
на ла зи се ром ска на ци о нал на ма њи на ко ја ни је до вољ но ин те гри са-
на у дру штво и укљу че на у со цио-кул тур не и еко ном ско-по ли тич ке 
про це се. При пад ни ци ром ске на ци о нал но сти се бо ре за очу ва ње 
свог на ци о нал ног иден ти те та, по бољ ша ње по ло жа ја и оства ре ње 
ма њин ских пра ва, као и про тив ма ње или ви ше из ра же них трен-
до ва аси ми ла ци је. С тим у ве зи, ин те гра ци ја Ро ма у дру штво ва-
жан је услов за по бољ ша ње њи хо вог ма те ри јал ног по ло жа ја, али 
тре ба на гла си ти да дру штве на ин те гра ци ја не зна чи аси ми ла ци ју, 
већ под ра зу ме ва и очу ва ње соп стве ног на ци о нал ног иден ти те та, 
вер ских, је зич ких и кул тур них осо бе но сти. Исто вре ме но, по што-
ва ње и за шти та ма њин ских пра ва пред ста вља је дан од нај зна чај-
ни јих фак то ра де мо крат ског раз во ја, ми ра и ста бил но сти, по себ но 
у ет нич ки хе те ро ге ним др жа ва ма (ка ква је и Ср би ја), а ујед но је и 
услов за члан ство у Европ ској уни ји, при че му је по себ но апо стро-
фи ра на упра во ром ска на ци о нал на ма њи на.1) За шти та људ ских и 
ма њин ских пра ва и сло бо да за прет по став ку има по сто ја ње прав-
не др жа ве, од но сно вла да ви ну пра ва и ет нич ку то ле ран ци ју. У том 
сми слу, за Ро ме је нај зна чај ни ји прин цип за бра не дис кри ми на ци је 
по би ло ком осно ву, прин цип јед на ко сти пред за ко ном, као и по-
себ не ме ре ко ји ма се обез бе ђу је очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та 
и сма њи ва ње со цио-еко ном ског ја за из ме ђу Ро ма и оста лог ста нов-
ни штва. С тим у ве зи, ве ли ки зна чај у обез бе ђи ва њу ет нич ких пра-
ва свих, па и ром ске ма њи не, има на ци о нал но за ко но дав ство ко је 
утвр ђу је пра ва и пру жа га ран ци је за њи хо во оства ри ва ње на осно-
ву ва же ће ме ђу на род но прав не ре гу ла ти ве у тој обла сти.

Тре ба ис та ћи да су пра ва на ци о нал них ма њи на, као зна ча јан 
сег мент људ ских пра ва, кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка ушла су у 
жи жу ин те ре со ва ња нај ва жни јих ак тив но сти и до ку ме на та ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја. За то ће у овом ра ду би ти ре чи о ме ђу на-
род ним аспек ти ма по ло жа ја и за шти те пра ва ром ске на ци о нал не 
ма њи не на осно ву по зна ва ња и ана ли зе до ку ме на та, кон вен ци ја и 
де кла ра ци ја Ује ди ње них на ци ја, ОЕБС-а, Са ве та Евро пе и Европ-
ске уни је у ко ји ма се мо же ви де ти ком плек сност и зна чај ове про-
бле ма ти ке, од но сно ка ко су и на ко ји на чин у окви ру уни вер зал них 
људ ских пра ва и сло бо да ре гу ли са ни  по ло жај и за шти та ром ске 
на ци о нал не ма њи не. По зна ва ти ме ђу на род не стан дар де, кри те ри-
ју ме и пре по ру ке ко је се од но се на ма њи не, као и уни вер зал на и 
европ ска до ку ме на та, ре зо лу ци је, стра те ги је, ди рек ти ве и де кла-
ра ци је од ве ли ког је зна ча ја за бо ље ре гу ли са ње и уна пре ђе ње по-
1) На да Ра ду шки, „Ме ђу на род ни аспек ти ре гу ли са ња по ло жа ја и пра ва на ци о нал них ма-

њи на“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 02/2016, 
стр. 190.
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ло жа ја и за шти те пра ва свих, па и при пад ни ка ром ске ма њи не у 
до ма ћем за ко но дав ству.

1.ДРУШТВЕНИПОЛОЖАЈРОМА

Од ра них ми гра ци ја из пра по стој би не Ин ди је за по че тих по-
чет ком про шлог ми ле ни ју ма, па све до да на шњих да на, Ро ми чи не 
зна чај ну ма њин ску за јед ни цу у мно гим европ ским др жа ва ма. Али, 
где год су се до се ља ва ли, би ли су не по жељ ни и не при хва ће ни, увек 
на ег зи стен ци јал ном ми ни му му, из ло же ни се па ра ти зму, пред ра су-
да ма и дис кри ми на ци ји. Због то га је за Ро ме ка рак те ри стич но ме-
ња ње, при кри ва ње или гу бље ње на ци о нал ног иден ти те та и пре ла-
зак у дру ги ет нич ки кор пус (ет нич ка ми ми кри ја) што је не по сред но 
ути ца ло на из ра зи те осци ла ци је у њи хо вој број но сти ко је се не мо-
гу об ја сни ти са мо де мо граф ским фак то ри ма. На и ме, по пу ла ци о ни 
раз ви так Ро ма де тер ми ни сан је пре све га при род ном ком по нен том 
(ви сок при род ни при ра штај), али стал не про ме не при ли ком де кла-
ри са ња о на ци о нал ној при пад но сти че сто су има ле пре суд ни ути-
цај на њи хо ву де мо граф ску ди на ми ку. Иако је чи ње ни ца да је број 
при пад ни ка ром ске на ци о нал не ма њи не у свим зе мља ма пот це њен 
и да ва ри ра из ме ђу зва нич них по да та ка и про це на, то не би тре ба-
ло да бу де пре пре ка за пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ме ра др жав не 
по ли ти ке у ци љу по бољ ша ња њи хо вог по ло жа ја.2)

Раз ли чи ти од дру гих по мно го че му, Ро ми су вр ло спе ци фи-
чан на род и у по гле ду основ них со цио-де мо граф ских обе леж ја. 
Има ју из ра зи то мла ду ста ро сно струк ту ру (као ре зул тат ви со ких 
сто па фер ти ли те та), од но сно знат но ве ће уде ле мла дих од ста рих 
ли ца у укуп ном ста нов ни штву и ни ску про сеч ну ста рост (знат но 
ни жу од оне за оп шту по пу ла ци ју). Та ко ђе, Ро ми се пре ма обра зов-
ном ста ту су на ла зе на нај ни жој дру штве ној ле стви ци јер има ју нај-
ви ше не пи сме них и нај ло ши ју ква ли фи ка ци о ну струк ту ру, што је 
је дан од нај ва жни јих узро ка њи хо ве не ин те гри са но сти у дру штво, 
а ути че и на одр жа ва ње и про ду бљи ва ње еко ном ског и со цио-кул-
тур ног ја за из ме ђу ром ског и оста лог ста нов ни штва.3) Као нај си-
ро ма шни ји слој у дру штву, Ро ми ни су у мо гућ но сти да се шко лу ју, 

2) На при мер, у Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи је) пре ма по след њем по пи су из 2011. го ди не 
број Ро ма из но си 147.604 (2,1%), ром ски ли де ри на во де знат но ве ћи број (пре ко 600 
хи ља да), док се ре ал не про це не кре ћу око 400 хи ља да. Ви де ти: Бо жи дар Јак шић, Роми
уСрбији, између наковња сиромаштва и чекића дискриминације, Мо старт, Бе о град, 
2015, стр. 26.

3) На да Ра ду шки, ИдентитетиинтеграцијаРомауСрбији, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2015, стр. 211.
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а због то га што ни су обра зо ва ни, ис кљу че ни су из еко ном ског и 
дру штве ног жи во та, што их не из бе жно во ди у за ча ра ни круг бе де 
и си ро ма штва.4) Ро ми оба вља ју нај јед но став ни ја за ни ма ња за ко ја 
ни су по треб на ни ка ква струч на зна ња, ис ку ство и школ ска спре ма, 
а раз ло ге за то тре ба тра жи ти у не по вољ ној обра зов ној и про фе си-
о нал ној струк ту ри, али и сво је вр сном об ли ку еко ном ске дис кри-
ми на ци је пре ма њи ма. Не спрем ност за са вре ме ни на чин при вре-
ђи ва ња и по ти сну тост на мар ги не дру штве не по де ле ра да, с јед не 
стра не, као и до стиг ну ти ни во на у ке и тех но ло ги је, тр жи шна еко-
но ми ја и по сте пе но не ста ја ње тра ди ци о нал них за ни ма ња, с дру ге 
стра не, Ро ме ће у бу ду ћем пе ри о ду до ве сти у још те жи по ло жај, 
има ју ћи у ви ду њи хо ве де мо граф ске, еко ном ске и обра зов не ка па-
ци те те.5)

Ве чи то по ни же ни и од ба че ни, они чи не па ра диг му со ци јал не 
ис кљу че но сти и дис кри ми на ци је, а кључ не обла сти у ко ји ма се то 
ма ни фе сту је су обра зо ва ње, за по шља ва ње, ста но ва ње, здрав стве на 
и со ци јал на за шти та, уче шће у кул тур ном жи во ту, ин фор ми са њу и 
по ли тич ким ак тив но сти ма. Упра во је ис кљу че ност из дру штва нај-
бо љи по ка за тељ дис кри ми на ци је ове ет нич ке за јед ни це, с об зи ром 
да Ро ми спа да ју у ред оних ма њи на ко је су нај у гро же ни је и пре ма 
ко ји ма је из ра жен нај ви ши сте пен со ци јал не и ет нич ке дис тан це у 
сва ком по гле ду.6)

У ве ли ком бро ју европ ских зе ма ља Ро ми су да нас при зна ти 
као тран сна ци о нал на ет нич ка за јед ни ца без ма тич не др жа ве, а у 
ве ћи ни од њих оства ри ли су и ста тус на ци о нал не ма њи не.7) Ме-
ђу тим, чак и у др жа ва ма ко је се на ла зе на ви со ком ни воу де мо-
крат ског и со цио-еко ном ског раз во ја, дру штве ни по ло жај ром ске 
по пу ла ци је да ле ко је од за до во ља ва ју ћег. Та ко, ве ћи на Ро ма не ма 

4) Рај ко Ђу рић, СеобеРома–Круговипаклаивенацсреће, БИГЗ, Бе о град, 1987.

5) Ђу ра Си мић, „Шко ло ва ње и обра зо ва ње као услов со ци јал не-дру штве не про мо ци је Ро-
ма“, у збор ни ку: ПоложајмањинауСавезнојРепублициЈугославији (при ре ди ли: Ми-
лош Ма цу ра, Во ји слав Ста нов чић),СА НУ, Бе о град, 1996. стр. 841.

6) Ет нич ка дис тан ца пре ма ром ској по пу ла ци ји је јед на од нај ве ћих пре пре ка за успе шну 
ин те гра ци ју Ро ма у дру штво и при сут на је у свим зе мља ма. Број на ан кет на ис тра жи-
ва ња су по ка за ла да „ин те гра ци је Ро ма не мо же и не ће би ти до кле год је то ли ко ви сок 
про це нат оних ко ји су још увек да ле ко од прин ци па и прак се мул ти кул ту ра ли зма и 
инер кул ту ра ли зма“. Ви де ти: Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, Накоњуслаптопомубисагама, 
Про ме теј, Но ви Сад, Ма шин ски фа кул тет, Ниш, 2010, стр. 57.

7) Ста тус на ци о нал не ма њи не на про сто ру бив ше СФРЈ, Ро ми ма су при зна ле Ма ке до ни ја, 
Хр ват ска, Цр на Го ра и Ср би ја, док Бо сна и Хер це го ви на то ни је екс пли цит но учи ни-
ла, а Сло ве ни ја се уста вом оба ве за ла на уна пре ђе ње њи хо вог по ло жа ја, али без из јед-
на ча ва ња ста ту са Ро ма са аутох то ним и зва нич но при зна тим ма њи на ма (ита ли јан ска 
и ма ђар ска). Та ко ђе, и дру ге зе мље као Че шка, Сло вач ка, Ру му ни ја при зна ју ром ску 
ма њи ну, док ма ђар ски за кон из ри чи то при зна је Ро ме као јед ну од 13 на ци о нал них ма-
њи на у Ма ђар ској.
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ре гу ли са но пи та ње др жа вљан ства и не по се ду је лич на до ку мен-
та ко ји ма ле га ли зу је свој ци вил но-пра ви ста тус. Пре ма европ ском 
за ко но дав ству, пра во на др жа вљан ство пред у слов је оства ри ва ња 
свих оста лих људ ских пра ва, али се оно у слу ча ју ром ске ма њи не 
и да ље не по шту је. У обла сти обра зо ва ња, због че стог не по зна ва-
ња слу жбе ног је зи ка, не пи сме но сти ро ди те ља и пр вен стве но  те-
шког еко ном ског по ло жа ја, ром ска де ца су у знат но не по вољ ни јем 
по ло жа ју од оста ле де це. Овај об лик ин ди рект не дис кри ми на ци је 
би ће при су тан све док се на др жав ном ни воу не обез бе де аде кват на 
ула га ња у школ ство и дру ге обла сти зна чај не за сма њи ва ње раз-
ли ка у усло ви ма за обра зо ва ње, а ко је до дат но по ве ћа ва се гре га-
ци ја ром ске де це (на при мер, упи сом у тзв. спе ци јал не шко ле, као 
и у одво је не ром ске шко ле или раз ре де и сл.). По ред обра зо ва ња, 
за по шља ва ње је је дан од кључ них фак то ра дру штве не ин клу зи је 
Ро ма, али упра во ни зак обра зов ни ни во ром ске по пу ла ци је, као и 
уста ље не пред ра су де о ло шим рад ним на ви ка ма Ро ма, основ не су 
пре пре ке за њи хо во бр же и лак ше за сни ва ње рад ног од но са. На 
про блем ви со ке не за по сле но сти не ми нов но се на до ве зу је пи та ње 
си ро ма штва8) и ло ших усло ва жи во та, ста но ва ње у не хи ги јен ским 
на се љи ма, за тим про бле ми при нуд ног ра се ља ва ња, про сја че ња, 
де ви јант ног по на ша ња и дру ги.9) И ста ње у обла сти со ци јал не и 
здрав стве не за шти те де ли мич но је по сле ди ца њи хо ве нео бра зо ва-
но сти, не ре ше ног ста ту сно-прав ног по ло жа ја, не за по сле но сти и 
слич но, али сва ка ко и не а де кват ног од но са др жав них ор га на као и 
ин сти ту ци ја прав ног си сте ма пре ма ром ској ма њи ни. Пред ра су де 
пре ма Ро ми ма при сут не су у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, 
па та ко и у по ли тич ким ор га ни за ци ја ма где је уче шће Ро ма сим-
бо лич но, а ак тив ност др жа ве сво ди се на њи хо во мо ти ви са ње за 
из ла зак на из бо ре.10)

Ге не рал но, у свим, па и у нај ра зви је ни јим зе мља ма са ве о ма 
до бром со ци јал ном по ли ти ком, по ло жај Ро ма знат но је ло ши ји у 
од но су на оста ле гра ђа не уз стал но кр ше ње људ ских и ма њин ских 
пра ва без аде кват не, на пра ву за сно ва не ре ак ци је др жав них ор га на 
и стал но при сут не отво ре не или при кри ве не дис кри ми на ци је.

8) Сто па си ро ма штва Ро ма не ко ли ко пу та је ве ћа од про сеч не сто пе си ро ма штва не ром-
ског ста нов ни штва у ве ћи ни зе ма ља. На при мер, по чет ком 20. ве ка у Бу гар ској је 36,8% 
ста нов ни ка жи ве ло ис под ли ни је си ро ма штва (4,3 УСД на дан), док је тај удео за Ро ме 
80%. У Ма ђар ској, са мо 7% не ром ског ста нов ни штва би ло је си ро ма шно, а 40% Ро ма. 
Ви де ти: De na Rin gold, Mitchell Oren stein, Eri ka Wil kens, RomainanExpandingEurope–
BreakingthePovertyCircle, Was hing ton World Bank, Va šing ton, 2003, стр . 2.

9) Алек сан дра Ми тро вић, „По ло жај Ро ма у дру штву”, у збор ни ку: ПоложајмањинауСР
Југославији(при ре ди ли: Ми лош Ма цу ра, Во ји слав Ста нов чић),СА НУ, Бе о град, 1996, 
стр. 817.

10) Ан џеј Мир га, Лех Мурз, Роми–РазликеинетолеранцијаРома, Ака пит, Бе о град, 1997, 
стр. 97.



СПМ број 1/2017, година XXIV, свеска 55.

162

стр. 157-174.


2.МЕЂУНАРОДНИАСПЕКТИ

ЗАШТИТЕПРАВАРОМА

Пи та ње по ло жа ја и пра ва Ро ма у ду гом пе ри о ду ни је би ло 
об у хва ће но ме ђу на род ним за ко но дав ством и пред мет по себ ног 
ин те ре со ва ња свет ских и европ ских ор га ни за ци ја над ле жних за 
за шти ту при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Раз ло зи су, пр во, не до-
ста так дру штве не мо ћи, ор га ни за ци о ног и ка дров ског ка па ци те та 
Ро ма да са ми по кре ну ово пи та ње на ме ђу на род ном ни воу, за тим, 
не по сто ја ње ма тич не др жа ве ко ја би за сту па ла и бра ни ла њи хо ве 
ин те ре се, да ље, тра ди ци о нал но ми шље ње да су спе ци фи чан на чин 
жи во та, на ви ке и оби ча ји Ро ма основ не пре пре ке за њи хо ву бр-
жу ин те гра ци ју и со ци ја ли за ци ју, а не од нос дру гих пре ма њи ма, 
и на кра ју, чи ње ни ца да се по сто је ћа ме ђу на род на и на ци о нал на 
прав на до ку мен та у овој обла сти рет ко од но се ди рект но на ром ску 
ма њи ну и да не по сто је кон крет ни ме ха ни зми кон тро ле и санк ци-
о ни са ња не спро во ђе ња при хва ће них оба ве за и до не тих за кон ских 
ме ра и од ред би.11) По чет не ан ти ди скри ми на ци о не ме ре усме ре не 
ка за шти ти пра ва Ро ма од но си ле су се на уки да ње за бра не но мад-
ског на чи на жи во та ко ја је че сто во ди ла аси ми ла ци ји и гу ше њу 
ром ског иден ти те та, кул ту ре и је зи ка. Тек кра јем 20. ве ка ве ка 
европ ско за ко но дав ство утвр ди ло је пр ве кон крет не ме ре и ду го-
роч ну по ли ти ку усме ре ну на по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма, по себ но 
у обла сти школ ства и здрав ства, уз укљу чи ва ње њи хо вих зва нич-
них пред став ни ка у про це ду ру до но ше ња тих ме ђу на род но прав-
них ака та.12) У да на шње вре ме, ко нач но, Ро ми су у ме ђу на род ним 
до ку мен ти ма при зна ти као тран сна ци о нал на ет нич ка за јед ни ца без 
ма тич не др жа ве, на ста ње на у ве ли ком бро ју европ ских др жа ва.13) 
Ме ђу тим, рав но прав ност Ро ма као гра ђа на и ром ске на ци о нал не 
за јед ни це у од но су на оста ле и да ље је да ле ко од же ље ног ни воа, 
с об зи ром на све при сут не по ја ве кр ше ња људ ских и ма њин ских 
пра ва Ро ма на европ ским про сто ри ма. Од нос пре ма њи ма, за ви сно 
од по зна ва ња ром ске кул ту ре, исто ри је и на чи на жи во та, ва ри ра 
од зна ти же ље пре ма „ег зо тич ним“ ком ши ја ма до дис кри ми на ци је, 
про го на и аси ми ла ци је. Да кле, у до ку мен ти ма европ ских ин сти ту-
ци ја Ро ми су при зна ти као „ма њи на без те ри то ри је“, али је њи хов 
11) На да Ра ду шки, ИдентитетиинтеграцијаРомауСрбији, нав. де ло, стр. 160.

12) Пр ви пред став ник ром ске на ци о нал не ма њи не у Европ ском пар ла мен ту би ла је Ли ви ја 
Јо ро ке, Ром ки ња из Ма ђар ске, иза бра на 2004. го ди не, In ter net, http://enob ser ver.com, 
13/08/2016.

13) Hugh Po ul ton, “In si ders and Out si ders: the Tran sna ti o nal Mi no ri ti es – Jews, Ar me ni-
ans,Vlachs and Ro ma”, InternationalReport, Lon don, 06/1997, стр. 31.
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дру штве ни ста тус још увек не за до во ља ва ју ћи, што се ма ни фе сту је 
с јед не стра не кроз про цес аси ми ла ци је Ро ма као по је ди на ца и, с 
дру ге стра не, кроз про цес се гре га ци је и ви ше стру ке мар ги на ли-
за ци је (еко ном ске, про стор не, кул тур не, по ли тич ке и др.) ром ске 
ет нич ке за јед ни це.14)

За шти та по ло жа ја и пра ва би ло ко је, па та ко и ром ске ма њи-
не, под ра зу ме ва да им др жа ва обез бе ди рав но прав ност са ве ћин-
ским ста нов ни штвом, као и до дат на ма њин ска пра ва на очу ва ње 
кул тур не, вер ске и је зич ке по себ но сти.15) У скла ду са ва же ћим ме-
ђу на род ним за ко но дав ством и уго во ри ма о људ ским пра ви ма, то се 
пр вен стве но огле да у за бра ни дис кри ми на ци је у по гле ду ужи ва ња 
свих људ ских пра ва и сло бо да ко је има ве ћин ски на род и то, де 
фак то, у сми слу до но ше ња аде кват них за ко на, и де ју ре, на пла-
ну њи хо вог до след ног спро во ђе ња. У ме ђу на род ној ле ги сла ти ви 
ре гу ли са њу по ло жа ја и за шти ти људ ских и ма њин ских пра ва Ро-
ма при сту па се дво ја ко: кроз гло бал на до ку мен та ко ја обез бе ђу ју 
прав ну за шти ту свих на ци о нал них ма њи на, и кроз нор ма тив на ак-
та ко ја се по себ но ба ве за шти том ма њин ских пра ва ром ске ет нич ке 
за јед ни це.

2.1.ЗаштитаправаРомаудокументимаОУН

Ма њин ска пра ва у окви ру Ује ди ње них на ци ја у по чет ку су 
се раз ма тра ла са мо као део основ них људ ских пра ва и сло бо да, да 
би се ка сни је па жња све ви ше фо ку си ра ла и на за шти ту пра ва ма-
њи на. Нај ши ре, ово пи та ње раз ма тра но је у окви ру ПовељеУједи
њенихнација(1945) и Универзалнедекларацијеољудскимправима 
(1948), али не по сто је кон крет не од ред бе о за шти ти ма њи на, већ 
са мо од ред бе о јед на ко сти свих ли ца пред за ко ном и оба ве зи др-
жа ве да по шту је људ ска пра ва. Ва жно је спо ме ну ти Декларацијуо
правимаприпадниканационалнихилиетничких,верскихијезичких
мањина (1992)16) на осно ву ко је се др жа ве оба ве зу ју да ће пред у-
зе ти ме ре ка ко би обез бе ди ле оства ри ва ње пра ва на очу ва ње на-
ци о нал ног, кул тур ног и је зич ког иден ти те та при пад ни ци ма свих 
на ци о нал них ма њи на без би ло ка кве дис кри ми на ци је на лич ној 
осно ви. Кон крет не од ред бе о за бра ни дис кри ми на ци је не са мо ра-

14) Ja go da No vak, „Rom ska za jed ni ca i me đu na rod ne in sti tu ci je: tek re la ti van uspeh za šti te ljud-
skih i ma njin skih pra va“, Migracijskeietničketeme, In sti tut za mi gra ci je i na rod no sti, Za-
greb, br. 04/2004, стр. 404.

15) Рај ко Ђу рић, „Де ка да Ро ма, по след њих ро бо ва Евро пе“, In ter net, www.emins.org/sr/pu-
bli ka ci je/evro pa-pls/ar hi va/se ri ja3/1011, 16/09/2016. 

16) Декларацијаоправимаприпадниканационалнихилиетничких,верскихијезичкихма
њина,1992., In ter net, http//www.ffzg.hr/hre-edc/dkl-ma nji ne.htm, 16/09/2016.
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сне, већ и дис кри ми на ци је пре ма на ци о нал ном и ет нич ком по ре-
клу са др жи Међународнипактограђанскимиполитичкимправи
ма (1976), као и Међународнаконвенцијаоспречавањусвихоблика
раснедискриминације(1965) на осно ву ко је се до но се афир ма тив не 
ме ре у кључ ним обла сти дру штве ног жи во та.17) Сва на ве де на до ку-
мен та под ра зу ме ва ју и за шти ту пра ва ром ске на ци о нал не ма њи не, 
као је дан од нај те жих ис пи та ко ји ме ђу на род на за јед ни ца има пред 
со бом, с об зи ром на тра ди ци о нал но не рав но пра ван и мар ги на ли-
зо ван по ло жај, као и алар мант но ве ли ку сто пу си ро ма штва Ро ма.

С об зи ром да је је дан од нај ве ћих про бле ма са ко ји ма се Ро ми 
су о ча ва ју упра во дис кри ми на ци ја на свом по љи ма, као и ксе но фо-
би ја, ра си зам и њи ма ин спи ри са но на си ље, оба ве за је свих др жа ва 
да сход но овим али и дру гим ре ле вант ним до ку мен ти ма Ује ди ње-
них на ци ја18) усво је соп стве ну прав ну ре гу ла ти ву ко ја ће спре чи-
ти мр жњу, не при ја тељ ство и сва ки об лик дис кри ми на ци је, али и 
све при сут ни ји про цес аси ми ла ци је ром ске на ци о нал не ма њи не. 
Ма да не са свим до вољ но, пи та њем пра ва Ро ма у Ује ди ње ним на-
ци ја ма ба ви ла се и Пот ко ми си ја за спре ча ва ње дис кри ми на ци је и 
за шти ту ма њи на ко ја је усво ји ла две ре зо лу ци је о дис кри ми на ци ји 
Ро ма (1977 и 1991). Та ко ђе, и Ко ми си ја за људ ска пра ва усво ји ла 
је РезолуцијуоРомима (1992), али на жа лост, са мо са сна гом пре-
по ру ке. С дру ге стра не, по што Ро ми не ма ју ма тич ну др жа ву ко ја 
би за шти ти ла њи хо ве ин те ре се на ме ђу на род ном ни воу, Ме ђу на-
род на ром ска за јед ни ца као не вла ди на ор га ни за ци ја Ро ма до би ла је 
кон сти ту тив ни ста тус (1979) при Еко ном ском и со ци јал ном са ве ту 
Ује ди ње них на ци ја.19)

2.2.ЗаштитаправаРомаудокументимаСаветаЕвропе

У окви ру Са ве та Евро пе за шти та пра ва и по ло жа ја Ро ма 
оства ре на је до но ше њем ви ше кон вен ци ја о људ ским и ма њин-
ским пра ви ма оба ве зу ју ћим за др жа ве чла ни це, као и кроз рад по-
ли тич ких ор га на Са ве та Евро пе (Ко ми тет ми ни ста ра, Пар ла мент 

17) CERD, UNConventionontheEliminationofallFormsofRacialDiscrimination, 1995, In-
ter net, http://www2.ohchr.org/en glish/bo di es/cerd, 13/08/2016.

18) То су: Кон вен ци ја о за бра ни и ка жња ва њу ге но ци да (1948), Кон вен ци ја о ста ту су из-
бе гли ца (1951), Кон вен ци ја о не ди скри ми на ци ји у за по шља ва њу (1960), Кон вен ци ја 
про тив дис кри ми на ци је у обла сти обра зо ва ња (1962), Пакт о при вред ним, со ци јал ним 
и кул тур ним пра ви ма (1966), Кон вен ци ја о спре ча ва њу свих об ли ка ра сне дис кри ми на-
ци је (1969), Кон вен ци ја о уки да њу свих об ли ка дис кри ми на ци је пре ма же на ма (1979), 
Кон вен ци ја о пра ви ма де те та (1989), Ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја УН (2000) и дру го.

19)  Вла ди мир Ђе рић, „За шти та пра ва Ро ма на ме ђу на род ном ни воу“, РомиуСрбији, Цен-
тар за ан ти рат ну ак ци ју и Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе-
о град, 1998, стр. 72.
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и дру ги) ко ји се ба ве спе ци фич ним про бле ми ма ром ске за јед ни це. 
Ва жан до ку мент у овој обла сти је Конвенцијаозаштитиљудских
праваиосновнихслобода (1950) ко јом су уте ме ље ни прин ци пи са-
вре ме не де мо кра ти је у Евро пи, а то су вла да ви на пра ва и за шти та 
људ ских пра ва и сло бо да. Овом Кон вен ци јом га ран ту је се за бра на 
дис кри ми на ци је и пра во на по што ва ње при ват ног по ро дич ног жи-
во та што је по себ но ва жно за ром ску по пу ла ци ју. Оквирнаконвен
цијазазаштитунационалнихмањина(1995) ко ју је ра ти фи ко ва ла 
и та да шња СР Ју го сла ви ја (иако ни је би ла чла ни ца Са ве та Евро-
пе), пре те жно је про грам ског ти па и по себ но се ба ви обез бе ђи ва-
њем рав но прав но сти и јед на ке за кон ске за шти те, пред ви ђа уво ђе-
ње спе ци јал них ме ра за пу ну рав но прав ност ма њи на, за бра њу је 
при нуд ну аси ми ла ци ју, ис ти че зна чај ду ха то ле ран ци је, ди ја ло га и 
раз у ме ва ња, пред ви ђа пра во ма њи на на сло бо ду удру жи ва ња, из ра-
жа ва ња на ма тер њем је зи ку и при ступ ме ди ји ма, ре гу ли ше усло ве 
ко ри шће ња је зи ка ма њи на у кон так ту са вла сти ма и јав ној ко му-
ни ка ци ји, као и пра ва шко ло ва ња на ма тер њем је зи ку, што све има 
по се бан зна чај за бо љи по ло жај Ро ма у дру штву.20)

У том сми слу, с об зи ром на њи хов спе ци фи чан на чин жи во-
та, по себ но је бит на Европскаповељаорегионалнимимањинским
језицима (1992)21) ко ја има у ви ду зна чај уна пре ђе ња ма њин ских 
је зи ка, али и све спе ци фич но сти и тра ди ци ју европ ских др жа ва. 
Ва жно је ис та ћи да По ве ља не ма за циљ за шти ту ет нич ких, па ни 
је зич ких ма њи на, већ из ри чи то шти ти тзв. не те ри то ри јал не је зи ке, 
а то ком чи је из ра де и усва ја ња су апо стро фи ра ни упра во ром ски 
је зик и ји диш.22)

Кра јем 1960-их го ди на Пар ла мен тар на скуп шти на усво ји ла 
је низ пре по ру ка и ре зо лу ци ја ко ји ма се раз ма тра по ло жај Ро ма и 
дру гих но ма да у Евро пи, као и про бле ми њи хо ве дис кри ми на ци је и 
ин те гра ци је, ма да са мо у ви ду оп ште про кла ма ци је. Тек по чет ком 
1990-их, при сту па њем ис точ но е вроп ских зе ма ља Са ве ту Евро пе, 
пи та ње по ло жа ја ром ске ма њи не кон крет ни је се раз ма тра, што ре-
зул ти ра усва ја њем Препоруке 1203 оРомима у Европи (1993), у 
ко јој се ка же да Ро ми жи ве ра су ти ши ром Евро пе без зе мље ко ју 
би на зва ли сво јом, да су они пра ва европ ска ма њи на ко ја, ме ђу-
20) Aнђелко Ми лар до вић, Алек сан дар Ву кић, МањинеуЕвропи:документи, Ин сти тут за 

ми гра ци је и на род но сти, За греб, 1998, стр. 106.

21)  Европскаповељаорегионалнимимањинскимјезицима,ИнструментиСаветаЕвропе
–људскаправа,Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2000.

22) На при мер, Фин ска је 1994. го ди не ра ти фи ко ва ла Европ ску по ве љу о ре ги о нал ним и 
ма њин ским је зи ци ма и из ри чи то при зна ла ром ски је зик као не те ри то ри јал ни је зик, а 
за тим у том сми слу про ме ни ла и устав не од ред бе.
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тим, ни је об у хва ће на де фи ни ци ја ма на ци о нал них и је зич ких ма-
њи на.23) На кра ју, Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе пред-
ло жи ла је низ спе ци фич них ме ра за по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма у 
обла сти кул ту ре, обра зо ва ња, ин фор ми са ња, сва ко днев ног жи во-
та и прав не јед на ко сти. Та ко се пре по ру чу је усва ја ње про гра ма за 
уче ње ром ског је зи ка, уче ње ром ске му зи ке у му зич ким шко ла ма, 
отва ра ње цен та ра и му зе ја, про гра ми за об у ча ва ње ром ских на-
став ни ка, по себ но обра зо ва ње Ром ки ња и слич но. У спро во ђе њу 
ових ме ра ство ре на је „мре жа гра до ва“ (Ам стер дам, Бу дим пе шта, 
Стра збур, Бо ло ња) за ин те ре со ва них за по моћ Ро ми ма, а 1995. го-
ди не усво је на јеПрепорука16 ко ја раз ра ђу је ак тив но сти, функ ци је 
и од го вор но сти мре же гра до ва. Исте го ди не, Кон грес ло кал них и 
ре ги о нал них вла сти Евро пе (та ко ђе ор ган Са ве та Евро пе) усво јио 
је Резолуцију249 ко ја се ба ви „од го вор но шћу ло кал них и ре ги о-
нал них вла сти пре ма Ро ми ма, на ро чи то у по гле ду сме шта ја Ро ма у 
оп шти на ма, њи хо вог обра зо ва ња, здра вља, раз вит ка и уна пре ђе ња 
њи хо ве кул ту ре“.24) Ре зо лу ци ја пред ла же ме ре ин те гра ци је Ро ма у 
ло кал не за јед ни це у на ве де ним обла сти ма и су прот ста вља ње пред-
ра су да ма пре ма ром ској по пу ла ци ји.

Са вет Евро пе фор ми рао је ви ше те ла ко ја се ба ве про бле-
ми ма дис кри ми на ци је и ра си зма са на гла ском на по ло жа ју ром ске 
по пу ла ци је. Европ ска ко ми си ја за бор бу про тив ра си зма и не то ле-
ран ци је (осно ва на 1993. го ди не) пра ти раз вој ром ских пра ва и да је 
пре по ру ке зе мља ма чла ни ца ма у тој обла сти.25) Рад на гру па за Ро-
ме/Ци га не од 1995. го ди не над зи ре ста ње и за шти ту ром ских пра ва 
и да је пред ло ге Ве ћу ми ни ста ра, а по кре ну ти су и не ки кон крет ни 
про јек ти за по моћ Ро ми ма са по себ ним бу џе том за ту на ме ну .

Од ве ли ког зна ча ја је и до ку мент Са ве та Евро пе из 2010. го-
ди не под на зи вом СтразбуршкадекларацијаоРомима 26)у ко ме 
се ис ти че да су ан ти ди скри ми на тор но за ко но дав ство и со ци јал но 
укљу чи ва ње глав не по лу ге уна пре ђе ња по ло жа ја Ро ма и Ром ки ња, 
а пре ма стан дар ди ма овог до ку мен та то се обез бе ђу је кроз рав но-
пра ван при ступ обра зо ва њу, за по шља ва њу, здрав стве ном си сте му 
и ста но ва њу.
23) Co un cil of Euro pe, Recommendation1203onGypsiesinEurope, 1993.

24) Вла ди мир Ђе рић, „За шти та пра ва Ро ма на ме ђу на род ном ни воу“, РомиуСрбији, нав. 
де ло, стр. 72.

25) Co un cil of Euro pe, EuropeanCommisionagainstRacismandIntolerance, 1993, In ter net, 
http://www.coe.int/t/dghl/mo ni to ring/ec ri/de fa ult-en.asp, 16/09/2016.

26) TheStrasbourgDeclarationonRoma, Co un cil of Euro pe High Le vel on Ro ma, Stra zbo-
urg, 20 Oc to ber 2010, CM (2010) 133 fi nal 20.10.2010, In ter net, https// se arch.coe.int, 
27/09/2016.
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2.3.ЗаштитаправаРомаудокументимаОЕБС-а

Ак тив но сти и до ку мен та ОЕБС-а у до ме ну за шти те ма њи на 
и спре ча ва ња дис кри ми на ци је, од свих ма њи на де ци ди ра но по ми-
њу је ди но Ро ме, на жа лост без прав не оба ве зно сти, али уз ве ли ки 
зна чај и ефек те оства ре не кроз раз не об ли ке по ли тич ких при ти-
са ка и по зи ва ње на ме ђу на род но оби чај но пра во. Зна чај по ло жа ја 
Ро ма ја сно је пр ви пут ис так нут у ДокументусаКонференцијеу
Копенхагену (1990), у кон тек сту осу де ра сне мр жње, ксе но фо би је 
и дис кри ми на ци је, где су по себ но апо стро фи ра ни про бле ми Ро ма. 
Већ на ред не го ди не на са стан ку ОЕБС-а у Же не ви је на гла ше на 
нео п ход ност ме ра ка ко би се по сти гла пу на јед на кост ли ца ром ске 
на ци о нал но сти са оста лим ста нов ни штвом, док ДокументизХел
синкија (1992) ис ти че за бри ну тост по во дом по ја ва не то ле ран ци је, 
дис кри ми на ци је, агре сив ног на ци о на ли зма и ксе но фо би је, али и 
зах те ва раз ви ја ње по себ них про гра ма за за шти ту и ин те гра ци ју Ро-
ма.27)

У окви ру ОЕБС-а ус по ста вљен је Ви со ки ко ме сар за на ци-
о нал не ма њи не (1992) ко ји је, из ме ђу оста лог, об ја вио број не из-
ве шта је о Ро ми ма на под руч ју зе ма ља чла ни ца, као пре глед њи хо-
вог со ци јал ног, кул тур ног и ху ма ни тар ног ста ту са са пре по ру ка ма 
у ци љу за шти те и уна пре ђе ња по ло жа ја Ро ма ис ти чу ћи хит ност 
спро во ђе ња ових ме ра. Та ко ђе, на СамитуОЕБСауБудимпешти 
(1994) од лу че но је да Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и 
људ ска пра ва (ODIHR) бу де „тач ка кон так та“ за пи та ње Ро ма, са 
за дат ком да при ку пља ин фор ма ци је, ко ор ди ни ра ак тив но сти др жа-
ва, ме ђу на род них и не вла ди них ор га ни за ци ја и да одр жа ва кон так-
те из ме ђу ин сти ту ци ја ОЕБС-а и дру гих ме ђу на род них ор га на и 
ор га ни за ци ја.28) Број ни до ку мен ти и из ве шта ји о по ло жа ју Ро ма, 
као и ди рект на по моћ др жа ва ма до при не ли су да се ус по ста ве чвр-
шћи стан дар ди за шти те ром ских пра ва у др жа ва ма Европ ске уни је, 
а на ро чи то др жа ва ма кан ди да ти ма. С тим у ве зи, од на ро чи тог је 
зна ча ја до но ше ње Акционог плана о унапређењу положаја Рома
иСинтауOSCEподручју (2003) у ко ме су ис так ну ти про бле ми у 
мно гим др жа ва ма због че га је ва жно да се спро во ђе ње ме ра ин те-

27) Aнђелко Ми лар до вић, Алек сан дар Ву кић, Мањине у Европи: документи, нав. де ло, 
стр. 115.

28) ODIHR (са се ди штем у Вар ша ви) при ку пља све ин фор ма ци је и до ку мен та о Ро ми ма, 
њи хо вим људ ским и ма њин ским пра ви ма, фор ми ра ба зу по да та ка и би бли о те ку, ор-
га ни зу је се ми на ре о по ло жа ју и про бле ми ма Ро ма и из да је дво ме сеч ни бил тен о свом 
ра ду на ен гле ском и ром ском је зи ку.
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гра ци је пла ни ра и спро во ди на ло кал ном ни воу.29) Исто та ко ука-
за но је на чи ње ни цу да Ро ми не ма ју ма тич ну др жа ву, па европ ске 
ин сти ту ци је мо ра ју пред у зе ти све по треб не ме ре у ци љу њи хо ве 
за шти те, а пре све га ре ша ва ња про бле ма дис кри ми на ци је при ли-
ком за по шља ва ња, обра зо ва ња, ста но ва ња и здрав стве не за шти те, 
као и ве ћег уче шћа Ро ма у јав ном и по ли тич ком жи во ту.30)

Ина че, по ред ОЕБС-а ко ји по себ но ра ди на про мо ци ји ин те-
гра ци је Ро ма и укљу чи ва ња у по ли тич ке и со цио-еко ном ске ак тив-
но сти зе ма ља у ко ји ма жи ве, ром ским пи та њем ба ви се и Европ ски 
цен тар за пра ва Ро ма као ме ђу на род но прав на ор га ни за ци ја ко ја 
обез бе ђу је прав ни оквир и по моћ при пад ни ци ма ром ске на ци о-
нал но сти пред ме ђу на род ним су до ви ма у до ме ну за шти те људ ских 
пра ва. Тре ба на ве сти и ре дов не го ди шње из ве шта је и ак тив но сти 
ко је у обла сти ма њин ских пра ва Ро ма спро во де ме ђу на род не не-
вла ди не ор га ни за ци је, као што су: HumanRightsWatch,AmnestyIn
ternational, Хел син шки од бор за људ ска пра ва и дру ге.

2.4.ПолитикаЕвропскеунијепремаРомима

Европ ска уни ја је по себ ну па жњу по све ти ла по ло жа ју Ро ма, 
као еко ном ски и по ли тич ки нај у гро же ни јој ет нич кој за јед ни ци у 
Евро пи, и у том сми слу усво ји ла про гра ме у обла сти обра зо ва ња, 
спре ча ва ња ксе но фо би је и пред ра су да пре ма Ро ми ма, дру штве не 
ин те гра ци је и за шти те ром ског је зи ка. РезолуцијомЕвропскогса
вета(1989) утвр ђе на је ли ста ме ра у обра зо ва њу, кон крет но у по-
гле ду про гра ма на ста ве, обу ке на став ни ка, ме то да на ста ве, раз ме на 
ин фор ма ци ја и дру го, с тим да су раз ра да и спро во ђе ње оста вље ни 
др жа ва ма чла ни ца ма.31)

29) Report on the situation of Roma and Sinti in theOSCEArea, OSCE, High Com mis si o-
ner on Na ti o nal Mi no ri ti es, The Ha gue, 2000, In ter net, http://www.osce.org./hcnm/42063, 
27/09/2016.

30) Ми си ја ОЕБС-а у Ср би ји у окви ру свог ман да та ак тив но је укљу че на у спро во ђе ње 
ме ра ин клу зи је Ро ма. Нај зна чај ни ји про је кат ко ји по др жа ва, а фи нан си ра Европ ска 
уни ја, је про је кат „Европ ска по др шка за ин клу зи ју Ро ма“, ко јим се ди рект но по др жа ва 
спро во ђе ње СтратегијезаунапређењеположајаРомауСрбији20092015.годинеи
СтратегијезасоцијалноукључивањеРомаиРомкињауРепублициСрбији20162025.
годинеко је је усво ји ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је.

31) У пре по ру ка ма Европ ске уни је у ве зи са обра зо ва њем ис ти че се да не по во љан по ло жај 
Ро ма у европ ским др жа ва ма мо же се пре ва зи ћи је ди но ако се ром ској де ци га ран ту ју 
јед на ке мо гућ но сти у обла сти обра зо ва ња. За то све др жа ве тре ба обра зо ва ње да сма-
тра ју при о ри те том, при че му тре ба има ти у ви ду ве о ма те шку ма те ри јал ну си ту а ци ју 
Ро ма. Не ке од пре по ру ка од но се се и на уво ђе ње тзв. по зи тив не дис кри ми на ци је да би 
се по ве ћа ла ефи ка сност обра зо ва ња Ро ма, за тим на ели ми ни са ње прак се усме ра ва ња 
ром ске де це у спе ци јал не шко ле, као и на по кри ва ње тро шко ва ве за них за об ра зо ва ње 
(уџ бе ни ци и сл.).
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Са вет ми ни ста ра Европ ске уни је (1989) до нео јеРезолуци
ју о образовањудеце и путника32) ко ја да је смер ни це за бри гу о 
ква ли тет ном обра зо ва њу ром ске де це и дру гих но ма да на ста ње-
них у зе мља ма чла ни ца ма Европ ске уни је. За тим, Европ ски пар-
ла мент усва ја РезолуцијуодискриминацијипремаРомима,33) упо-
зо ра ва ју ћи на овај про блем и под сти чу ћи из вр шна и за ко но дав на 
те ла Европ ске уни је да де ло твор ни је при сту пе ње го вом ре ша ва њу. 
Да ље, Рад на гру па за про ши ре ње Европ ске уни је, у све тлу при је-
ма но вих ис точ но е вроп ских чла ни ца у ко ји ма жи ви нај ве ћи део 
ром ске по пу ла ци је у Евро пи, усво ји ла је Смернице запобољша
њеположајаРома(1999) на ме ње не зе мља ма кан ди да ти ма у ци љу 
по бољ ша ња ста ту са Ро ма у обла сти прав ног си сте ма, по ли тич ког 
ан га жо ва ња, со ци јал ног збри ња ва ња, обра зо ва ња, здрав ства, ста-
но ва ња, за по шља ва ња и слич но. По сту пак при је ма са др жи по ред 
до ка за о де мо крат ском и прав ном по рет ку, по што ва ње људ ских и 
ма њин ских пра ва, као и ме ха ни зме пра ће ња и про ве ре оства ри ва-
ња пра ва ром ске на ци о нал не ма њи не кроз ре дов не го ди шње из ве-
шта је о про це су ин те гра ци је Ро ма у зе мља ма кан ди да ти ма за члан-
ство у Европ ску уни ју.34)

Европ ске ин сти ту ци је га ран ту ју ром ској на ци о нал ној за јед-
ни ци сва ма њин ска пра ва, а те од ред бе су пре то че не и у ле ги сла ти-
ву зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је. У том окви ру, ве о ма је зна ча јан 
Амстердамски уговор (1997) и на осно ву ње га до не та Повељао
основним правима и Директива о примени начела равноправно
сти,35) без об зи ра на ра сно и ет нич ко по ре кло као до ку ме на та ко ја 
се ба ве људ ским и ма њин ским пра ви ма, па и пра ви ма Ро ма. Док 
По ве ља де ци ди ра но за бра њу је сва ку вр сту дис кри ми на ци је, а по-
себ но за сно ва ну на на ци о нал но сти, Ди рек ти ва у пр ви план ста вља 
на че ло рав но прав но сти, што је по себ но зна чај но за ром ску на ци-
о нал ну ма њи ну. Го ди не 1997. осно ван је Европ ски по сма трач ки 
цен тар за ра си зам и ксе но фо би ју, не за ви сна ин сти ту ци ја Европ ске 
уни је чи ји је за да так про у ча ва ње тих по ја ва, али и пред ла га ње кон-
крет них ме ра за њи хо во су зби ја ње.36)

32) OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, C 153, 89/C-153/02, In ter net, www.eur-lex.
euro pa.eu 13/08/2016.

33) OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, C 249, B4-0974/95, In ter net, www.eur-lex.
euro pa.eu 13/08/2016.

34)  In ter net, http//www.enof fi ce.me tu.edu.tr/abo u ten/co pen ha gen.httm, 16/09/2016.

35) OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, L 180, 2000/43/ЕС, In ter net: www.eur-lex.
euro pa.eu 13/08/2016.

36) Ja go da No vak, „Rom ska za jed ni ca i me đu na rod ne in sti tu ci je: tek re la ti van uspeh za šti te ljud-
skih i ma njin skih pra va“, нав. де ло, стр. 409.
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Од ве ли ког зна ча ја јеОквирЕУзанационалнестратегије
заинтеграцијуРомаиРомкињадо2020.године(у ко јем су са др-
жа ни прин ци пи, ме ха ни зме и ме ре ко је је Ак ци о ни план ОЕБС-а 
по ста вио 2003. го ди не) као до ку мент ко јим се по зи ва ју др жа ве да 
при пре ме но ве или ре ви ди ра ју по сто је ће на ци о нал не стра те ги је 
за ин те гра ци ју ром ске ма њи не у ци љу по бољ ша ња њи хо вог по-
ло жа ја.37) На ци о нал не стра те ги је тре ба ју би ти ускла ђе не са ци ље-
ви ма Европ ске уни је у ве зи ин те гра ци је Ро ма и Ром ки ња ко ји су 
де фи ни са ни у че ти ри при о ри тет не обла сти, а то су обра зо ва ње, за-
по шља ва ње, здрав стве на за шти та  и ста но ва ње. И на кра ју, тре ба 
спо ме ну тиСтратегијупаметног,одрживогиинклузивнограста
(Европа2020)ко ја се не од но си ди рект но на Ро ме, али ин ди рект но 
усме ра ва по ли ти ке и ре ше ња у ве зи ре гу ли са ња по ло жа ја ром ске 
ма њи не ка ко у  зе мља ма чла ни ца ма, та ко и у зе мља ма ко је те же да 
то по ста ну.

И по ред број них, ов де на ве де них прав них до ку ме на та и ак-
тив но сти, тре ба ис та ћи да не по сто ји ни је дан по се бан оба ве зу ју ћи 
ме ђу на род но прав ни акт о за шти ти пра ва ром ске на ци о нал не ма-
њи не. Ипак, од ре ђе ни по ма ци су учи ње ни по след њих го ди на, па 
и у зе мља ма сред ње и ју го и сточ не Евро пе где су про бле ми би ли 
знат но из ра же ни ји не го у за пад но е вроп ским др жа ва ма. Пр вен стве-
но, до не ти су број ни за ко ни по себ но по све ће ни по што ва њу пра-
ва на ци о нал них ма њи на, ра ти фи ко ва њем или при ме ном од ред би 
ме ђу на род но прав них до ку ме на та, а ко ји се ди рект но од но се и на 
за шти ту пра ва при пад ни ка ром ске ма њи не. Ујед но, на др жав ном 
или ло кал ном ни воу осни ва ју се по себ не ин сти ту ци је или рад на 
те ла ко ја се ба ве ис кљу чи во по ло жа јем и пра ви ма на ци о нал них 
ма њи на. Та ко ђе, усва ја ју се и по себ ни стра те шки до ку мен ти, од-
но сно на ци о нал не стра те ги је раз во ја, ко је са др же кон крет не ме ре 
др жав них ор га на ве за не за уна пре ђе ње по ло жа ја, за шти ту пра ва и 
бр жу ин те гра ци ју Ро ма, уз зна чај но уче шће и ак тив но сти не вла ди-
них ор га ни за ци ја. Ве ћи на ових ре зул та та у зе мља ма цен трал не и 
ју го и сточ не Евро пе оства ре на је под по ли тич ким при ти ском и уз 
фи нан сиј ску по моћ ин сти ту ци ја Европ ске уни је. Ме ђу тим, ви ше 
су не го очи глед не раз ли ке у тим при ти сци ма на вла де но во при-
мље них чла ни ца и зе ма ља кан ди да та за при јем у од но су на „ста ре“ 
чла ни це Европ ске уни је,38) као и не до вољ на кон тро ла спро во ђе ња 
37) EP SCO, AnEUFrameworkforNationalRomaIntegrationStrategiesupto2020– Co un cil 

Con clu si ons adop ted EP SCO on 19 May 2011.

38) По ста вља се пи та ње да ли зе мље „ста ре“ чла ни це Европ ске уни је и са ме до вољ но по-
шту ју и шти те пра ва ром ске ма њи не на сво јој те ри то ри ји. На при мер, у Ита ли ји Ро ми 
углав ном жи ве у огра ђе ним кам по ви ма без основ них усло ва за жи вот, а из Фран цу ске 
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ан ти ди скри ми на тив не ле ги сла ти ве и ме ра по бољ ша ња усло ва жи-
во та Ро ма у прак си тих зе ма ља ко је за са да не пред ви ђа ју ре пер ку-
си је за не до след но спро во ђе ње тих ме ра.

 
***

Ме ђу на род на за јед ни ца, а пре све га европ ске ин сти ту ци је 
усво ји ле су низ до ку мен та ко ји ма се га ран ту ју пра ва при пад ни ка 
свих на ци о нал них ма њи на, а у том окви ру пре по зна ју се и број ни 
про бле ми ром ске ет нич ке за јед ни це (не по што ва ње људ ских и ма-
њин ских пра ва, аси ми ла ци ја, мар ги на ли за ци ја, дис кри ми на ци ја и 
дру ги), али и пред ла жу ме ре за ге не рал но ре ша ва ње ових пи та ња. 
Ме ђу тим, из у зет но су ма ло број на ме ђу на род на прав но о ба ве зу ју ћа 
до ку мен та ко ја се ди рект но од но се на ром ску на ци о нал ну ма њи ну, 
с об зи ром на спе ци фич ност про бле ма са ко ји ма се Ро ми су о ча ва ју и 
спо рост про це са њи хо ве дру штве не ин те гра ци је у свим европ ским 
зе мља ма. Дру ги про блем је не моћ или не до вољ на за ин те ре со ва-
ност европ ских ин сти ту ци ја на пла ну кон тро ле и санк ци о ни са ња 
не спро во ђе ња до го во ре них и при хва ће них оба ве за на на ци о нал-
ним ни во и ма, као и сим бо лич ну укљу че ност са мих Ро ма у те ак-
тив но сти, што под ра зу ме ва и за шти ту њи хо вог ет нич ког, вер ског 
и је зич ког иден ти те та. Док се не ре ше ови про бле ми, успе шност и 
оства ре ни ре зул та ти ме ђу на род них ин сти ту ци ја у до ме ну за шти те 
пра ва ром ске на ци о нал не ма њи не у за ко но дав ном и прак тич ном 
сми слу оста ће ре ла тив ни, уоп ште ни и не до ре че ни
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NadaM.Raduski

THEPROTECTIONOFHUMAN
ANDMINORITYRIGHTSOFROMA

ININTERNATIONAL
LEGISLATION

Resume
Ro ma are al ways and everywhe re, in all hi sto ri cal pe ri ods, thro-

ug ho ut the world and in our co un try, the most vul ne ra ble and so ci ally 
ex clu ded mi no rity com mu nity. Ac cor ding to the Ro ma com mu nity is 
ex pres sed the gre a test de gree of di scri mi na tion and the et hnic dis tan ce. 
Ro ma mi no rity is cha rac te ri zed by spa tial ghet to i sa tion, po or ho u sing 
con di ti ons, so cial se gre ga tion, ex tre me po verty and ex tre mely high ra-
tes of il li te racy and unem ployment. The aim of this pa per is to show 
what and how much the pro tec tion of Ro ma in di vi dual and mi no rity 
rights in ter na ti o nal do cu ments pro vi de in the fra me work of the UN, 
Co un cil of Euro pe, OSCE and EU. Alt ho ugh the nor ma ti ve re gu la tion 
at a re la ti vely high le vel, re ma ins the pro blem of its ef fec ti ve and con-
si stent im ple men ta tion in prac ti ce as well as qu e sti on how co un tri es 
im ple ment com mit ments they ha ve ac cep ted.

Alt ho ugh the pro tec tion of hu man and mi no rity rights of Ro ma 
is re gu la ted, di rectly or in di rectly, in many in ter na ti o nal do cu ments, 
the ge ne ral stand po int is that it is pri ma rily a Euro pean pro blem and 
that the sta bi lity and se cu rity of the who le re gion lar gely de pends on its 
so lu ti ons. Furt her mo re, mi no rity pro tec tion do es not only un der stand 
pro hi bi tion of di scri mi na tion, but al so the cre a tion of con di ti ons for 
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pro mo ting po si tion and gu a ran te e ing rights to mem bers of the Ro ma 
na ti o nal mi no rity in ma in ta i ning the ir et hnic tra its and na ti o nal iden tity.
Keywords: Ro ma, mi no rity rights, pro tec tion, in ter na ti o nal le gi sla tion, OUN, 

Co un cil of Euro pe, OSCE, Euro pean Union
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