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Будимпешта, Скопје, 6 Јануари 2017 година: Комитетот за елиминација на сите форми 

на дискриминација кон жената (CEDAW) при Обединетите Нации повторно побара од 

Владата на Република Македонија  итно да обезбеди соодветно домување, храна, чиста вода 

и непосреден пристап до здравствени услуги, вклучително и услуги поврзани со 

репродуктивното здравје на четири жени Ромки оставени бездомни од страна на 

македонските власти. Три од жените се бремени, а четвртата има новороденче. Сите жени 

беа протерани од населбата под тврдината Кале позната како Полигон, во август минатата 

година. 

 

Ова е второ вакво барање упатено од страна на Европскиот Центар за Права на Ромите до 

Комитетот, по што Комитетот се има итно огласено со мерка кон македонската влада. Во 

ноември минатата година, Комитетот побара од македонската влада да обезбеди итно 

домување, исхрана, чиста вода и непосреден пристап до репродуктивно грижа за други две 

бремени малолетни Ромки, протерани од Полигон истиот ден. 

 

Оваа недела метеролозите предивидуваат опаѓање на температурите во македонскиот 

главен град  на под -20 ° C. Вчеравечер, претставници од Меѓуопштинскиот центар за 

социјална работа,Скопје ги посетија бездомните Ромите лоцирани под тврдината Кале со 

цел да им понудат  привремено сместување во две јавни установи за згрижување на деца со 

воспитно-социјални проблеми "Ранка Милановиќ" и "25 Мај", Скопје. Сепак, од 

Министерството за труд и социјална политика се изјаснија дека ќе ги покријат единствено 

трошоците за живот непходни за седум дена, односно додека да се подобрат екстремните 

временски услови. 

 

Иако овој потег од страна на властите е чекор во вистинската насока, тоа е само привремено 

решение и не ги задоволува долгорочните потреби на овие жени кои се во исклучително 

ранлива положба. Повеќето од бремените жени никогаш не посетиле гинеколог, ниту пак 

поседуваат финансиски средства за пристап до лекар. Жените застапувани од страна на 

Европскиот центар за права на Ромите пред Комитетот страдаат од недостаток на соодветна 

исхрана, неможност да одржуваат редовна хигиена и се соочуваат со сериозни здравствени 

компликации поради немање пристап до вода. Неодамнешната мајката и нејзиното 

новороденче веќе се соочуваат со здравствени проблеми како резултат на изложеноста на 

екстремно ниски температури. 

 

"Немаме вода, струја, греење. Не можам ни да се бањам (во реката Вардар), бидејќи е 

премногу студено. Цел месец се немам избањато и сите сме изложени на разни болести, 

поради ваквите услови за живот. "- објасни една од бремените жени. 

 

Друга пак додаде: "Нашиот живот беше малку подобар пред протерувањата, тогаш барем 

имавме кров над глава. Сега тоа е многу тешко. Живееме под отворено небо, во шатори, без 

вода и електрична енергија. Надвор сме цело време и е многу студено. Јас сум самохрана 

мајка и не остварувам никаков финансиски приход, ниту пак примам социјална помош. " 



 

Европскиот центар за правата на Ромите по втор пат ја повикува Владата на Република 

Македонија да ја почитува и спроведе итната мерка на Комитетот со што ќе обезбеди итна 

грижа за подобрување на благосостојбата на овие жени и нивните деца. 

 

Европскиот центар за правата на Ромите и понатаму ќе продолжи да ги застапува и да им 

помага во пристапот до правни средства на овие лица, кои беа присилно протерани од 

страна на држава која дозволува бремени жени и новороденчиња да страдаат пред очите на 

сопствените органи. 
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