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НА РЕД БАРАЊАТА НА ТУРЦИТЕ, РОМИТЕ, СРБИТЕ
Застапеноста на Турците во институциите е околу 1,6 отсто,
на Србите околу 1,7 отсто, а на Ромите 0,6 отсто

Незадоволителна е застапеноста на малите етнички заедници во
централната и во локалната власт. Мал е процентот на вработените Турци,
Роми, Срби, Власи, Бошњаци во министерствата, агенциите и во
општините, и покрај тоа што Секретаријатот за рамковниот договор, освен
за албанската заедница, треба да се грижи за соодветна и правична
застапеност и на другите заедници.
Турците се 3,85 отсто од вкупното население во Македонија. Од нив,
вработени во јавната администрација се 1,2 отсто, а во локалната власт се
2,1 отсто. Во просек, застапеноста на Турците во институциите е 1,6 отсто.
Тоа е сé уште далеку од потребната бројка од 3,85 отсто вработени,
согласно учеството на турското во вкупното население.
Слична е ситуацијата и кај Србите.
- Според одредени податоци, од вкупното население во Македонија, околу
2,7 отсто се Срби. Од нив, во институциите се вработени околу 1,7 отсто.
Досега, целокупното внимание беше посветено на вработувањето на
Албанците, а другите заедници беа занемарени - вели Иван Стоилковиќ од
Демократската партија на Србите во Македонија.

Најлоша е состојбата на Ромите. Само 0,6 отсто Роми се вработени во
јавните и во локалните институции. Во вкупниот број население, Ромите се
застапени со 2,66 отсто.
Вчера почна со работа нова агенција за остварување на правата на
заедниците што се помалку од 20 отсто - Бошњаци, Роми, Срби, Турци и
Власи. Тоа ќе биде советодавно тело на Владата за малцински прашања.
Претставниците на заедниците очекуваат оваа институција да ги решава
нивните барања.
- Се надевам дека со поддршка од Владата и од меѓународната заедница ќе
успееме да ја издигнеме Агенцијата на достојно ниво. Клучните проблеми
се образованието, културата и заштитата на културното наследство и
остварување на правата на соодветната и правична застапеност - вели
Ќенан Хасипи од Демократската партија на Турците.
За разлика од помалите етнички заедници, интензивно се зголемува
процентот на Албанците вработени согласно Рамковниот договор. Според
последниот извештај на Секретаријатот, во институциите има вработено
18,8 отсто Албанци. Според последниот попис, Албанците се 25,17 отсто од
вкупниот број население.
Неостварувањето на правата на малите етнички заедници влезе и во
последниот извештај на Европската комисија.
- Бројот на државните службеници од етничките заедници кои не се во
мнозинство до септември 2009 година е зголемен на 26 отсто на централно
ниво. Меѓутоа, целите за вработување припадници на заедниците кои не се
мнозинство сé уште не се исполнети. Турската и ромската заедница сé уште
имаат особено ниска застапеност - се вели во извештајот.
Агенцијата требаше да биде отворена порано. Законот за заштита на
правата на малцинствата беше донесен минатото лето.
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