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Становище
Относно: Обществени консултации по проект на Национална стратегия на
Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

Уважаеми господин Дончев,
Като имаме предвид, че Европейската комисия е предоставила срок на страните членки
да изготвят новите си национални стратегии за интеграция на ромите до септември
2021 г.,
Като имаме предвид, че изготвеният от Вас проект на нова стратегия е бил обявен в
портала за обществени консултации на 10.12.2020 г. в неподходящо време, срещу
Коледните и Новогодишните празници и с твърде кратък срок, до 09.01.2021 г., за което
почти никой от ромите в България не разбра,
Като имаме предвид, че мандатът на правителството на ГЕРБ - „Обединени патриоти“
изтича след няколко месеца и няма логика новата десетгодишна стратегия да бъде
приемана от правителство, което се провали с предишната стратегия за ромите,
Като имаме предвид, че през 2019 г. български роми ясно изразиха своето неодобрение
към политиката на това правителство чрез граждански протести в София, Брюксел,
Гент, Хага, Скарбек, Кобленц, Пилзен и други европейски градове, включително с
искане на оставка на правителството,
Като имаме предвид, че същото това правителство допусна блокирането с полиция и
КПП-та единствено на ромските квартали в София и други градове по време на Ковидпандемията (включително пръскане на роми в Ямбол с дезинфектант от въздуха) и
стигматизирането на ромите като носители на вируса и доведе до създаване на
враждебна обществена атмосфера към ромите, загуба на работа, недоверие, стрес, за
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което и до днес потърпевшите не са компенсирани и за което България беше
критикувана от експерти на ООН,
Като имаме предвид, че в мандата на това правителство Институтът по психология към
МВР реализира проект, по който 480 служители на МВР от цяла България са
преминали обучения на тема „Ранно разпознаване на признаците на радикализация с
фокус върху ромската общност“ и това повдига много въпроси относно реалните цели
на правителствената политика към ромите, поради което проектът беше оспорен пред
Европейския социален фонд и финансиращата оперативна програма „Добро
управление“,
Смятаме, че:
1. Срокът за обществени консултации по проекта на Национална стратегия на
Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030) следва да
бъде удължен до края на април 2021 г., за да се организират обществени
обсъждания на национално и местно ниво с представители на ромската общност
(включително ромската емигрантска общност, която е важен инвеститор в
България и първа се отзова в помощ на блокираните квартали),
неправителствените организации, държавните институции, местните власти,
бизнеса, синдикатите и другите заинтересовани страни. Това се налага и поради
факта, че българските роми понесоха и продължават да понасят най-тежко
последствията от Ковид-кризата, поради неадекватната правителствена
политика до момента, която вместо да им помогне, влоши още повече тяхното
положение.
2. Удължаването на срока ще позволи и да се обсъди и изработи граждански
механизъм за мониторинг и контрол върху начина, по който държавните
институции ще изпълняват новата стратегия и ще изразходват средства от
Европейските фондове. Досегашният опит показа, че неправителствени
организации, които са бенефициенти по проекти от същите тези фондове, няма
как да извършват ефективен мониторинг върху разпределянето им, поради
конфликт на интереси. Нужен е нов механизъм, който да залегне и в самата
стратегия. Това се налага и поради отчетените слабости и недостатъци в
дейностите на ведомствата при изпълнението на предишната стратегия, които се
характеризираха, като цяло, с липса на добра координация, слаба ефективност и
недостатъчен контрол, допускане на противоречиви, дори антиромски политики,
включително от страна на комитетите по наблюдение към оперативните
програми. Фрапиращ пример в това отношение е стигматизирането на ромите в
България като уязвими към „радикализация“ чрез цитирания по-горе проект на
МВР, чийто автори са се обосновали и с предишната ромска стратегия на
правителството до 2020 г.
3. Върховенството на закона и спазването на демократичните ценности от
правителството също трябва да бъдат обвързани с получаването на средства от
Европейския съюз по новата национална стратегия за приобщаване на ромите,
тъй като този въпрос многократно вече беше повдиган и в Европейския
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парламент. Смятаме, че ангажиментите на правителството в това отношение
трябва да бъдат ясно разписани в стратегията.
С оглед изложеното, смятаме, че няма как да бъде подкрепен от нас проектът за
нова стратегия в този му вид, без подходящо широко обществено обсъждане със
заинтересованите страни и в мандата на това правителство, което не е изпълнило
поетите ангажименти по предишната стратегия за ромска интеграция. Дори
напротив министър-председателят Бойко Борисов и управляващата партия ГЕРБ
постигнаха още по-голямо изключване на ромите от всички сфери на политическия,
икономическия и обществения живот в България и легитимираха антиромската
политика на коалиционния си партньор „Обединени патриоти“. Това са нашите
съображения да бойкотираме предложения от Вас проект и да призовем всички
граждани, които са съпричастни с нас да сторят същото.

С уважение,

Граждани за демократична и правова държава
Ангел Манушев – предприемач, Нидерландия
Васко Василев – скулптор, САЩ
Инж. Георги Георгиев – юрист, Великобритания
Димитър Атанасов-Кабули – писател, България
Ерол Исмаил – активист, Белгия
Здравко Котов – предприемач, Испания
Зорница Рагьова – учител, Германия
Камен Славчев – предприемач, Италия
Орхан Тахир – юрист, Белгия
Петър Петров – активист, Германия
Д-р Русин Коцев – езиковед, Германия
Светлана Василева – педагог, САЩ
Стоимен Василев – режисьор и оператор, САЩ
Фикрие Фазли – педагог, Турция
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