ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ПРАВАТА НА
РОМИТЕ СЕ СЕЛИ ВО БРИСЕЛ

Будимпешта, 20 декември, 2018 година: Денес, одборот на Европскиот центар за правата на
Ромите (ЕЦПР) донесе одлука за преместување на главните операции на организацијата од
сегашното седиште во Будимпешта во нова канцеларија во Брисел на почетокот на 2019 година.
По повеќе од дваесет години работа во Будимпешта, одборот и раководниот кадар сметаат дека
сега е вистинското време за главната канцеларија да се пресели во Брисел.

Овој чекор нема да влијае врз статусот на тековните случаи и проекти на ЕЦПР. Ние ќе
продолжиме да работиме ширум Европа, вклучително и во Унгарија, и остануваме посветени на
обелоденување и водење парнични постапки против институционалниот „анти-циганизам“ во
сите негови форми.
Етел Брукс, претседавач на одборот на ЕЦПР, рече: „Нашата мисија останува иста, нашата
работа останува иста, а нашиот посветен персонал и понатаму ќе се бори против расизмот
и предрасудите пред судовите, политичките институции и во медиумите“.
Брукс објасни: „Со оглед на развојните настани во Унгарија кои се поврзани со граѓанските
организации и ограничувањата од правната рамка во Унгарија, ова е вистинскиот чекор.

Белгија нуди вистинска законска средина во чиишто рамки ќе можеме да работиме како
меѓународна невладина организација, со активности, колеги и заложби ширум Европа. Во
последната година, ЕЦПР беше исклучително успешен во водењето парнични постапки како на
национално, така и на меѓународно ниво, го предводеше јавниот дискурс против говорот на
омраза, и беше добитник на три меѓународни награди за човекови права за нашата работа во
борбата против „анти-циганизмот“. Возбудени сме поради можноста да ги надградиме
претходните успеси и да видиме уште поголеми победи на Ромите во 2019 година и во
годините што следуваат“.
Седиштето на ЕЦПР во Брисел ќе започне со работа во јануари 2019 година. Работните должности
на сегашната канцеларија во Будимпешта ќе се намалат и ќе бидат укинати подоцна во 2019
година.

Привремената адреса за кореспонденција со ЕЦПР во Брисел е следнава: 2-4 Rond-Point
Schuman, Box 6, Brussels 1000, Belgium.
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