
 
 

Будимпешта, Брисел, 8. април 2022. године: Данас, на Међународни дан Рома, ЕРРЦ мрежа за 
права Рома покренута је након њеног првог састанка у хибридном формату у Будимпешти. Мрежа 
укључује 18 организација за људска права из 15 различитих земаља и настоји да уједини 
активисте, Роме и нероме, који се боре за заштиту људских права Рома широм Европе.  
 
„Свако ко посматра шта се данас дешава у Европи види да су људска права – права Рома – 
угрожена више од оних који желе да нам ускрате та права него било када у последњих неколико 
година. Активисти за људска права су изнова и изнова доказали да активна одбрана права 
Рома кроз акцију, а не само речи или политичке тежње, доноси стварну и значајну промену 
ромским заједницама које су најугроженије. Ова мрежа има толико потенцијала да уједини ове 
храбре активисте за људска права ка заједничком циљу, укорењеним у чврстом уверењу у 
антирасизам, антифашизам и непобитност основних права за све“, рекао је председник ЕРРЦ-
а Ђорђе Јовановић. 
 
Мрежа за права Рома постоји да промовише приступ ромском активизму заснован на људским 
правима. Његови чланови су и организације које предводе Роми и групе за људска права које су 
фокусиране на побољшање приступа основним правима за ромске заједнице. Мрежа има за циљ 
да утиче на агенду људских права Рома у Европи, унапреди напоре у заговарању заснованом на 
правима, подстакне дебату о питањима права Рома и повећа употребу парница за људска права 
као средства активизма. 
 

Покренута Европска мрежа за права Рома 



Мрежу помаже Европски центар за права Рома (ЕРРЦ) који делује као равноправан партнер 
заједно са осталим члановима. Предвиђено је да ће мрежа расти и да ће чланови бити отворени 
за нова партнерства са непрофитним организацијама фокусираним на људска права које су 
активне у оспоравању кршења права ромских заједница. 
 
Мрежу ЕРРЦ за права Рома чине: 
 
European Roma Rights Centre, Belgium 
Equal Opportunities, Bulgaria 
Organization Drom, Bulgaria 
Forum for Human Rights, Czech Republic 
The Finnish Roma Association, Finland 
La Voix des Rroms, France 
Rom e.V, Germany 
Greek Helsinki Monitor, Greece 
Hungarian Civil Liberties Union, Hungary 
Associazione 21 luglio Onlus, Italy 
Naga, Italy 
Macedonian Young Lawyers Association, North Macedonia 
RomaJust, Romania 
Group for Children and Youth Indigo, Serbia 
Vojvođanski Romski Centar, Serbia 
EduRoma, Slovakia 
Fundación Secretariado Gitano, Spain 
Vested, Ukraine 
 
За више информација или за договор за интервју контактирајте: 
 
Jonathan Lee (in English) 
Advocacy & Communications Manager 
European Roma Rights Centre 
jonathan.lee@errc.org  
+32 49 288 7679  

Tamara Simonović 
Izvršna direktorka 
Grupa za decu i mlade „Indigo“ 
tamara@indigo.org.rs  
+381 18 4857 135 
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