
 

 

Будапеща, Брюксел, 8 април 2022 г.: Днес, на Международния ден на ромите, Мрежата за 
правата на ромите на ЕЦПР стартира, след като първата й среща се проведе в хибриден формат в 
Будапеща. Мрежата включва 18 организации за правата на човека от 15 различни държави и се 
стреми да обедини активисти, роми и нероми, които се борят за защита на човешките права на 
ромите в цяла Европа. 
 
“Всеки, който наблюдава какво се случва в Европа днес, може да види, че правата на човека – 
правата на ромите – са по-застрашени от тези, които искат да ни откажат тези права, 
отколкото когато и да било през последните години. Активисти за правата на човека 
доказаха отново и отново, че активното защитаване на правата на ромите чрез действия, 
а не само думи или с политически стремежи, носи реална и значима промяна в ромските 
общности, които са най-застрашени. Тази мрежа има голям потенциал да обедини смелите 
активисти за правата на човека към обща цел, вкоренена в твърдата вяра в антирасизма, 
антифашизма и неоспоримостта на основните права за всички“, каза президентът на ЕЦПР, 
Джордже Йованович. 
 
Мрежата за правата на ромите съществува, за да насърчава подход, основан на правата на човека 
към ромския активизъм. Нейните членове са както ръководени от ромите организации, така и 
групи за правата на човека, фокусирани върху подобряването на достъпа до основни права за 
ромските общности. Мрежата има за цел да въздейства върху дневния ред за правата на човека 
за ромите в Европа, да подобри усилията за застъпничество, основани на правата, да насърчи 
дебат по въпросите на правата на ромите и да увеличи използването на съдебната защита на 
правата на човека като инструмент за активизъм. 

Стартира Европейската мрежа за правата на ромите 



 
Мрежата се подпомага от Европейския център за правата на ромите (ЕЦПР), който действа като 
равностоен партньор заедно с останалите членове. Предвижда се мрежата да се разраства и 
членовете да са отворени за нови партньорства с нестопански организации, фокусирани върху 
правата на човека, които са активни в оспорването на нарушения на правата на ромските 
общности. 
 
Мрежата на ЕЦПР за правата на ромите се състои от: 
 
Европейски център за правата на ромите, Белгия 
Инициатива за равни възможности, България 
Организация Дром, България 
Форум за правата на човека, Чехия 
Финландска ромска асоциация, Финландия 
Гласът на ромите, Франция 
Ром e.V, Германия 
Гръцки Хелзинкски Монитор, Гърция 
Унгарски съюз за граждански свободи, Унгария 
Асоциация 21 юли, Италия 
Асоциация Нага, Италия 
Асоциация на младите юристи в Македония, Република Северна Македония 
РомаДжъст, Румъния 
Група за деца и младежи Индиго, Сърбия 
Войводински ромски център, Сърбия 
ЕдуРома, Словакия 
Фондация Житано, Испания 
Вестет, Украйна 
 
Настоящото прес-съобщение е достъпно и на английски език. 
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Джонатан Лий (на английски език) 
Мениджър „Застъпничество и комуникации“ 
Европейски център за правата на ромите 
jonathan.lee@errc.org  
+32 49 288 7679  
 
 

 Даниела Михайлова (на български език) 
Координатор на правна програма 
СНЦ „Инициатива за равни възможности“ 
Equal_opportunities@abv.bg 
+359 888 515 992 
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