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Policy brief je nastao u okviru projekta “Na putu do inkluzije RE populacije u sistem odlučivanja u Crnoj 
Gori”, koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), a finansiran je od strane Ministarstva 
pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Mišljenja izražena u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno mišljenja Ministarstva pravde, ljudskih i 
manjinskih prava.



Uvod

Pitanje reforme izbornog zakonodavstva jedno je od ključnih pitanja koje na nivou ispunjavanja političkih 
kriterijuma za članstvo Crne Gore u EU iz godine u godinu budi interesovanje domaće i međunarodne 
zajednice. Dugi niz godina sa različitih adresa stižu poruke o neophodnosti upodobljavanja izbornog 
zakonodavstva kada je riječ o zajednici Roma i Egipćana i značaju obezbjeđivanja njihovog mjesta u 
Parlamentu. Međutim, iako je Crna Gora Ustavom iz 2007. godine proklamovala prava manjina kao 
ustavni princip u pravnom sistemu Crne Gore i mijenjala Zakon o izboru odbornika i poslanika više 
puta, nikada nije došlo do izmjene u cilju izjednačavanja RE populacije sa ostalim manjinskim narodima 
i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama. Rezultat je da Crna Gora do sada nije obezbijedila 
adekvatnu političku reprezentaciju RE populacije, kako na nacionalnom tako ni na lokalnom nivou.

Ovaj brief se upravo bavi problematikom političke participacije RE populacije sa normativno-pravnog 
i sociološkog aspekta, definišući osnovne pojmove političke participacije, analizirajući uzroke i 
nedostatke odsustva političke participacije RE populacije u Crnoj Gori i analizirajući značaj i mehanizme 
uključivanja ove dvije zajednice na pozicijama donošenja odluka.

Policy brief je nastao kao rezultat kvalitativnog istraživanja u okviru projekta “Na putu do inkluzije RE 
populacije u sistem odlučivanja u Crnoj Gori” koji CeMI implementira uz finansijsku podršku Ministarstva 
pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Projektom se želi doprinijeti uključivanju RE populacije u 
politički život Crne Gore i jačanju njihovih kapaciteta.

Ovaj policy brief za cilj ima da donosiocima odluka predloži set preporuka za izmjene pravnog okvira i 
drugih preporuka usmjerenih ka ostvarivanju jednakog i djelotvornog učešća pripadnika RE populacije 
u političkom životu Crne Gore. Takođe, nastojimo skrenuti pažnju, kako donosiocima odluka tako i 
široj javnosti o značaju uključivanja pripadnika/ca RE populacije u politički život, istovremeno ih 
upozoravajući kakve efekte njihovo isključivanje iz istog može imati po zajednicu, ali i društvo u cjelini. U 
krajnjem, ovim policy briefom se želi uticati na sve činioce crnogorskog društva u cilju većeg uvažavanja 
prava i ostvarivanja potpune ravnopravnosti RE populacije u društvu u cjelini.
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1.
Pojam i značaj 
političke 
participacije

Postoji nekoliko definicija političke participacije. 
Za potrebe ovog briefa ćemo se fokusirati na 
široko postavljenu definiciju Lestera W. Milbratha, 
prema kojoj političku participaciju čine one 
aktivnosti građana kojima oni žele da utiču ili da 
podrže vlast i politiku.1 Prema Milbrathu, postoji 
nekoliko oblika participacije u političkom životu,2 
a različiti oblici političke participacije javljaju se u 
različitom stepenu i zavise od većeg broja faktora.

Prepoznali smo tri faktora koji su od dominantnog 
(svakako ne i jedinog) uticaja za političku 
participaciju RE populacije i za ostvarivanje 
njihove pune ravnopravnosti u procesu donošenja 
odluka u Crnoj Gori, i to: 1) društvena pozicija, 2) 
socio-ekonomski status i 3) pravila igre.

Društvena pozicija kao faktor se oslanja na teoriju 
centra i periferije koju je prvi predložio Johan 

1  Milbrath et.al. (1981), The Handbook of Political Behavior Volume 4, Plenum Press, New York, str. 198
2 Više o tome: Ibid, str. 201-203
3  Ibid, str. 223-224
4 Magrinalizovane grupe se mogu definisati kao različite grupe ljudi unutar data kulture, konteksta i istorije, a koje 
su izložene riziku da budu podvrgnute višestrukoj diskriminaciji uslijed kombinacije različitih ličnih karakteristika ili 
osnova, kao što su: pol, starost, etnička ili vjerska pripadnost, zdravstveno stanje, invaliditet, seksualna orijentacija, 
rodni identitet, obrazovanje, prihodi, geografska lokacija itd. Preuzeto sa: https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1280 
5 Auerback K. (2011), Politička participacija nacionalnih manjina, Standardi i praksa država u implementaciji člana 15 
Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope, Analitika - Centar za društvena istraživanja, str. 17

Galtung 60-ih godina prošlog vijeka. Prema ovoj 
teoriji, osobe koje se nalaze u centru društva 
češće učestvuju u politici od osoba na periferiji 
i nailaze na više stimulansa koji ih podstiču da 
učestvuju u političkom životu.3 Iz samog naziva 
“osobe na periferiji društva” proizilazi da se 
radi o marginalizovanim grupama kao što su 
određene manjinske grupe poput pripadnika/
ca RE populacije u Crnoj Gori. Usko povezan sa 
društvenom pozicijom je socio-ekonomski status 
(obrazovanje, finansijska primanja i djelatnost, 
tj. zaposlenje). Marginalizovane grupe4 su često 
lošijeg socio-ekonomskog statusa od osoba koje 
su bliže centru društva.

Pravila igre su, u najširem smislu pravni sistem 
od kog zavisi mogućnost manjina da učestvuju 
u političkom životu. Pravila igre su najdirektnije 
vezana za izborno zakonodavstvo, ali od ogromnog 
značaja je i pravni status manjina. Rasprava o 
tome ko se smatra nacionalnom manjinom i na 
koji način se odlučuje o tome, prema članu 3 
Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, 
ima ozbiljne implikacije za političku participaciju u 
skladu sa članom 15,5 koji zahtijeva od potpisnica 
da stvore neophodne uslove za efikasno učešće 
pripadnika/ca nacionalnih manjina u svim 
sferama života, i koji za cilj ima da podstakne 
stvarnu ravnopravnost između pripadnika/ca 
nacionalnih manjina i većinskog stanovništva.

Politička participacija je nesumnjivo preduslov 
za iniciranje i realizaciju određenih političkih 
ciljeva, kako pojedinaca tako i grupa, posebno 
marginalizovanih grupa koje ne mogu ostvariti 
svoje ciljeve i riješiti probleme sa kojima se 
suočavaju bez učešća u političkom životu i 
u procesu donošenja odluka. Ovo pitanje je 
od posebnog značaja za pripadnike/ce RE 
populacije, a kao što ćemo vidjeti u narednim 
poglavljima, djelotvorna politička participacija 
je od suštinskog značaja za punu integraciju 
i mogućnost učešća RE populacije u procesu 
donošenja najvažnijih političkih odluka koji 
se tiču njihovog socio-ekonomskog statusa i 
društvene pozicije.
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2.
Osvrt na pravni 
okvir kojim je 
regulisana politička 
participacija 
manjina

Na međunarodnom nivou postoji više važnih 
dokumenata u kojima su sadržani standardi 
kojima se garantuje pravo manjina da učestvuju 
u političkom životu. 

Prije svega, Univerzalna deklaracija o 
ljudskim pravima6 u članu 21 garantuje svima 
univerzalno i jednako biračko pravo, koje se 
ostvaruje periodičnim, jednakim, univerzalnim, 
neposrednim i tajnim glasanjem. Skoro dvije 
decenije kasnije, 1966. godine, usvojen je 
Međunarodni pakt o građanskim i političkim 
pravima (ICCPR),7 koji u članu 25 ponavlja 
garancije propisane u Deklaraciji o ljudskim 
pravima, ali ni ICCPR ne predviđa politička prava 
manjina kao grupa, već propisuje individualna 
politička prava građana, u skladu sa članom 
2 kojim se garantuju prava svih pojedinaca 
bez obzira na njihova lična svojstva. Iz toga 
jasno proizilazi da se garancije političkih prava 
odnose i na pripadnike/ce manjina. 

Važno je pomenuti i Međunarodnu konvenciju 
o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.8 
Ova konvencija kao oblik rasne diskriminacije 
navodi i diskriminaciju baziranu na nacionalnom 
ili etničkom porijeklu, i u istom (prvom) članu 
navodi politička prava kao kategoriju prava 

6 Dostupno na: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cnr.pdf
7  Dostupno na: https://wapi.gov.me/download/a7bb262a-570a-4459-9f6f-7da852013ba3?version=1.0
8  Dostupno na: https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/regulations/05bosniak/BRacialdiscrimination.pdf
9 Dostupno na: https://wapi.gov.me/download/12bc1491-772d-4dbf-b60f-f3b2c7b3d7ef?version=1.0
10 Dostupno na: https://rm.coe.int/okvirna-konvencija-za-zastitu-nacionalnih-manjina/168094dfe6
11 Dostupno na: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16999

koja se ne mogu povrijediti diskriminatornim 
ponašanjem. Konvencija postavlja zahtjev 
državama potpisnicama da ponište sve zakone 
ili praksu koji održavaju rasnu diskriminaciju, a 
kada je riječ o političkim pravima, Konvencija 
osim aktivnog i pasivnog biračkog prava 
garantuje i pravo na političku participaciju, 
propisujući pravo učestvovanja u vladi i u 
upravljanju javnim poslovima. Međutim, treba 
napraviti razliku između političke participacije 
manjina i djelotvorne političke participacije, tj. 
djelotvornog učešća. Ukoliko nijesu ostvareni 
preduslovi za djelotvornu participaciju koji 
pripadnicima/cama manjina obezbjeđuju 
istinsku mogućnost da učestvuju u političkom 
životu i u procesu donošenja odluka, puko 
propisivanje tih prava neće dati željeni 
rezultat. S tim u vezi, Deklaracija UN o pravima 
pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i 
jezičkih manjina9 akcenat stavlja upravo na 
djelotvornom učešću manjina.

Najširi spektar manjinskih prava sadržan je 
u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih 
manjina,10 koja sadrži obavezu država članica 
da usvoje, gdje je to potrebno, odgovarajuće 
mjere za unaprjeđenje političkog života i 
potpune ravnopravnosti manjina i većinskog 
stanovništva (član 4), kao i da stvore uslove za 
efikasno učešće manjina u javnim poslovima 
(član 15).

Među važnijim međunarodnopravnim 
dokumentima je i Preporuka Savjeta Evrope 
1557 (2002) o pravnom položaju Roma u 
Evropi.11 Jedna od preporuka (član 6) je da se 
Romima prizna status nacionalne ili etničke 
manjine (što je trenutno samo jedan u nizu 
nedostataka crnogorskog pravnog sistema). 
Kada je riječ o političkoj participaciji, ona je 
tema člana 10 koji propisuje veoma detaljan 
i sveobuhvatan set preporuka u cilju jačanja 
političke participacije Roma u državama 
članicama Savjeta Evrope. Naime, državama 
članicama se preporučuje da podstiču Rome 
da osnivaju sopstvene organizacije i da 
učestvuju u političkom sistemu kao birači, 
ali i kao kandidati ili članovi u nacionalnim 
parlamentima. Međutim, u Preporuci je 
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prepoznato da bez aktivnog doprinosa 
drugih političkih partija teško da može doći 
do djelotvorne političke participacije Roma, 
posebno u državama u kojima je samim izbornim 
zakonodavstvom ta mogućnost isključena 
ili znatno umanjena. Stoga se preporučuje i 
obezbjeđivanje podsticaja glavnim političkim 
partijama da uključe Rome na svoje izborne 
liste, i to na pozicijama na kojima mogu da 
osvoje mandate, što je od posebne važnosti za 
sisteme zatvorenih lista kojima pripada i Crna 
Gora. Države se dalje podstiču da osmisle i 
sprovode politike koje imaju za cilj puno učešće 
Roma u javnom životu i na svim nivoima 
uprave, kao i jačanje demokratskih romskih 
grupa. Romskim zajednicama, organizacijama 
i političkim partijama treba dati punu priliku 
da učestvuju u procesu izrade, sprovođenja 
i praćenja programa i politika koje imaju za 
cilj poboljšanje njihovog socio-ekonomskog 
statusa i društvenog položaja.

Osim djelimičnog podsticanja Roma da osnivaju 
i učestvuju u radu nevladinih organizacija i 
radnih grupa koje se bave pitanjima Roma, 
teško je reći da je Crna Gora uložila puno truda 
u realizaciji ovih preporuka i implementaciji 
međunarodnih standarda kada je riječ o njihovoj 
djelotvornoj političkoj participaciji.

To se može vidjeti već iz samog Ustava Crne 
Gore. Iako se u Ustavu iz 2007. godine Crna 
Gora svrstala u red multikulturnih zemalja u 
normativno-političkom smislu12, na način što 
se u Preambuli Ustava nabrajaju svi narodi 
i nacionalne manjine13, a u članu 79 se kroz 
princip afirmativne akcije14 jemči pravo na 
autentičnu zastupljenost15 manjina u Skupštini 
Crne Gore i skupštinama jedinica lokalne 
samouprave, kada je riječ o pripadnicima/cama 

12 Vuković-Ćalasan D., Politika multikulturalizma i politička participacija Roma u Crnoj Gori, vol. 1, br. 1, str. 241
13 Ustav Crne Gore (“Sl. list CG”, br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI)
14 Pojam kojim se iskazuje potreba i obaveza dogradnje opštih ljudskih prava i sloboda utvrđivanjem i posebnih 
manjinskih prava, kojima se pripadnicima/cama manjinskih nacionalnosti obezbjeđuju uslovi neophodni da u 
ostvarivanju ljudskih prava i sloboda budu ravnopravni sa pripadnicima većinskog naroda. Više o tome: Šuković, M.. 
(2009), Ustavno pravo. Podgorica. CID, str. 311.
15 Garantovanje autentične zastupljenosti shodno principu afirmativne akcije treba da zadovolji dvije obaveze: 1) 
propisivanje izbornih pravila čijim se sprovođenjem može postići adekvatna zastupljenost manjinskih naroda i drugih 
manjinskih nacionalnih zajednica, kako u Skupštini Crne Gore tako i u skupštinama jedinica lokalne samouprave i 2) 
da se odstupanje od opštih pravila, tj. opšte jednakosti vrši u mjeri i na način na koji će se postići njen cilj – djelotvorna 
jednakost pripadnika/ca manjina. Više o tome: Šuković, M.. (2009), Ustavno pravo. Podgorica. CID, str. 312-313
16 Strategija socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025, str. 38, dostupno na: https://www.gov.me/
clanak/strategija-socijalne-inkluzije-roma-i-egipcana-u-crnoj-gori-2021-2025 
17 Zakon o izboru odbornika i poslanika, (“Sl. list RCG”, br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 
45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i “Sl. list CG”, br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US, 12/2016 
- odluka US, 60/2017 - odluka US, 10/2018 - odluka US i 109/2020 - odluka US)
18 Inicijativu za ocjenu ustavnosti podnijeli su NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT), NVO Centar za demokratiju i 
ljudska prava (CEDEM) i Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”.

RE populacije, oni nijesu prepoznati na isti 
način kao i drugi manjinski narodi i manjinske 
nacionalne zajednice, već su svrstani u 
kategoriju „drugih“. Činjenica da pravni okvir 
ne tretira Rome i Egipćane kao nacionalne 
manjine prepoznata je kao jedan od problema 
u Strategiji socijalne inkluzije Roma i Egipćana 
2021-2025.16

Iako nijesu eksplicitno navedeni kao manjinski 
narodi u našem pravnom sistemu, Romi i 
Egipćani crpe manjinska prava iz Zakona o 
manjinskim pravima i slobodama. U kontekstu 
političkih prava RE populacije, nedostaci koji 
doprinose njihovom nejednakom položaju 
proizilaze najvećim dijelom iz Zakona o izboru 
odbornika i poslanika,17 u kojem je propisan 
način raspodjele mandata za izborne liste 
manjinskih naroda (član 94). Zakon propisuje 
da je za raspodjelu mandata potrebno da 
manjinska izborna lista ostvari 0,7% važećih 
glasova na parlamentarnim izborima. Za 
pripadnike hrvatskog naroda, koji u sličnom 
procentu kao i pripadnici/ce RE populacije 
učestvuje u ukupnoj populaciji, izborni cenzus 
iznosi 0,35%.

Trenutno zakonsko rješenje je predmet 
kritike, kako domaće stručne javnosti, tako i 
međunarodnih organizacija, jer onemogućava 
pripadnicima/cama RE populacije da osvoje 
potreban broj važećih glasova za raspodjelu 
mandata na parlamentarnim izborima. Odredbe 
o raspodjeli mandata manjinskim izbornim 
listama bile su i predmet ocjene ustavnosti. 
Naime, Ustavni sud je 2015. godine na osnovu 
inicijative dijela nevladinog sektora odlučivao 
o ustavnosti odredbi člana 94 Zakona o izboru 
odbornika i poslanika.18 Podnosioci inicijative 
tvrdili su da je odredbama Zakona koje se 
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odnose na raspodjelu mandata, romskoj 
populaciji u Crnoj Gori povrijeđeno pravo na 
autentičnu zastupljenost u Skupštini Crne Gore 
i skupštinama jedinica lokalne samouprave 
u kojima čine najmanje 5% stanovništva, te 
da su osporene odredbe diskriminatorne i 
u suprotnosti sa Ustavom i sa relevantnim 
potvrđenim i objavljenim međunarodnim 
ugovorima i konvencijama. Podnosioci 
inicijative su se pozvali upravo na činjenicu 
da je pripadnicima hrvatskog naroda koji 
imaju sličan udio u ukupnoj populaciji kao i 
pripadnici/ce romske populacije, obezbijeđen 
privilegovani izborni cenzus od 0,35%, što 
čini ovu odredbu diskriminatornom prema 
pripadnicima romske populacije. Ustavni 
sud, međutim, nije prihvatio ovu inicijativu. 
Prije svega, prema rješenju Ustavnog suda, 
zakonska odredba kojom je pripadnicima/
cama hrvatskog naroda obezbijeđen cenzus od 
0,35% za učešće u raspodjeli mandata, ne može 
se dovesti u pitanje u odnosu na načelo opšte 
zabrane diskriminacije, kako neposredne tako 
i posredne, po bilo kom osnovu. Ustavni sud 
dalje smatra da je nadležan samo za ocjenu 
saglasnosti konkretnog zakonskog rješenja sa 
mjerodavnim odredbama Ustava i potvrđenim i 
objavljenim međunarodnim ugovorima, tj. da je 
nenadležan da ocjenjuje da li je zakonodavac 
trebao da propiše primjenu afirmativne akcije 
u odnosu na romsku populaciju.19 Ovakvom 
odlukom, Ustavni sud je implicitno potvrdio 
da mehanizam za postizanje jednakosti 
pripadnika/ca RE populacije u sferi političkih 
prava leži isključivo u reformi izbornog 
zakonodavstva, a za istu je potrebna politička 
volja koja sve do danas izostaje.

O posljedicama nedostatka djelotvornog 
učešća pripadnika/ca RE populacije u 
političkom životu biće više riječi u narednim 
poglavljima ovog briefa.

19 Rješenje Ustavnog suda, U-I br. 43/14, dostupno na: 
https://www.ustavnisud.me/ustavnisud/webfolder/11_08_2022_12_43_0038.doc
20 U periodu od 10 aprila. do 01. jula 2022. godine CeMI je sproveo kvalitativno istraživanje, koristeći se metodama 
intervjua i desk researcha. U okviru istraživanja je sprovedeno 5 intervjua sa predstavnicima NVO koje se bave zaštitom 
prava i unaprjeđenjem položaja RE populacije, predstavnicima relevantnih institucija i predstavnicima same zajednice. 
Ispitanici pripadaju različitim starosnim grupama i polovima.

3.
Uzroci i posljedice 
nedostatka političke 
participacije RE 
populacije
 

Centar za monitoring i istraživanje je u okviru 
projekta „Na putu do inkluzije RE populacije 
u sistem odlučivanja u Crnoj Gori” sproveo 
kvalitativno istraživanje20 među predstavnicima 
RE populacije, NVO sektora i državnih institucija 
koje se bave zaštitom prava RE populacije. Cilj 
istraživanja je bio sagledavanje uzroka problema sa 
kojima se pripadnici/ce RE populacije u Crnoj Gori 
suočavaju, sa posebnim akcentom na mogućnost 
ostvarivanja djelotvorne političke participacije, i 
na posljedice (ne)mogućnost pripadnika/ca RE 
populacije da učestvuju u sistemu odlučivanja, a u 
cilju razmatranja mogućih rješenja u tom pogledu.

Tokom sprovedenog istraživanja kao jedan od 
ključnih uzroka lošeg društvenog položaja i socio-
ekonomskog statusa najvećeg broja pripadnika/
ca RE populacije, ispitanici su navodili odsustvo 
autentičnih predstavnika zajednice u tijelima 
političkog odlučivanja. Korijen ovog problema 
je u tzv. pravilima igre koje smo naveli u prvom 
poglavlju.
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Na samom početku, a u cilju bolje informisanosti, 
važno je istaći nekoliko statističkih podataka koji 
ilustruju socio-ekonomski status i društveni položaj 
RE populacije. Naime, u većini domaćinstava 
RE populacije (čak 56,6%) ne radi nijedan član 
domaćinstva, dok u 31,3% radi svega jedan. Ako 
se uzme u obzir da u prosječnom RE domaćinstvu 
u romskoj i egipćanskoj zajednici živi 5,5 članova, 
vidimo izuzetno visoko opterećenje na jednoj plati.21 
Isto istraživanje pokazuje da najveći procenat 
ispitanika nema nikakvu školu (32,5%).

Kada govorimo o tzv. pravilima igre, mislimo 
prvenstveno na nedostatke u Zakonu o izboru 
odbornika i poslanika koje smo naveli i u prvom 
poglavlju, pa ih nećemo ponavljati u ovom 
dijelu. Osim tih nedostataka, i s obzirom na loš 
socio-ekonomski status većine pripadnika/
ca RE populacije i na nepostojanje autentičnog 
predstavnika, tj. političke partije koja bi na 
izborima zastupala njihove interese, pripadnici/ce 
RE populacije su laka meta za ‘’lovce na glasove’’ 
tokom predizbornih procesa.22 Takođe, imaju 
ograničen pristup edukaciji o biračkim pravima 
i izbornom procesu zbog nedostatka ciljanih 
programa o podizanju svijesti koje kreiraju vlasti.23 
Štaviše, u svim predizbornim kampanjama 
primjetan je nedostatak izbornog materijala na 
romskom jeziku.

Predstavnici/ce RE populacije su tokom 
istraživanja kao jednu od negativnih pojava 

21 Ministarstvo pravde (2020), Socio-ekonomski položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori Izvještaj istraživanja 
javnog mnjenja za 2020. Godinu, str. 5, dostupno na: https://wapi.gov.me/download/ac3e91ce-6f24-4aad-b648-
70d51de2559e?version=1.0
22  U izvještaju o parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta 2020. godine, OEBS navodi da je misija primila navode 
o kupovini glasova i zastrašivanju članova zajednice Roma. Izvještaj dostupan na: https://www.osce.org/files/f/
documents/9/9/475223.pdf
23  OSCE (2020), Parlamentarni izbori 30. avgust 2020-Konačni izvještaj, str. 19, dostupno na: https://www.osce.org/
files/f/documents/9/9/475223.pdf
24 Istraživanje u okviru Programa ROMACTED pokazalo je netrpeljivost između domicilnih i raseljenih pripadnika RE 
zajednice, kao rezultat različitih stambenih uslova. Stoga je neophodno voditi računa o raspodjeli sredstava zbog 
postojanja različitih grupa u okviru zajednice i uložiti dodatne napore u cilju primjene maksimalno izbalansiranog 
pristupa za sve grupe, kako po pitanju etnokulturnih razlika, tako i u odnosu na geografski kriterijum, kao i u odnosu na 
podjelu domicilni Romi - Romi izbjeglice.
Defacto Consultancy (2019), Identifikacija i mapiranje relevantnih izazova sa kojima se suočava zajednica Roma i 
Egipćana u Crnoj Gori, Program ROMACTED, str. 35, dostupno na: https://rm.coe.int/analiza-situacije-crna-gora-
romacted/1680a0154d 
25 Tradicionalni sistem pravila i vrijednosti za obrazac romskog identiteta iliti opšte romske kulturne odrednice, onako 
kako ih razumijeva najveći broj Roma diljem ekumene i kako su usaglašene na zasedanju Saveta Evrope u Strazburu 
2003. godine. Todorović D. (2014), Kulturni identitet Roma, str. 57, dostupno na: https://npao.ni.ac.rs/files/584/
VALENTINA_6e6b3.pdf
26  Bešić M., (2019), Međuetnički odnosi i etnička distanca u Crnoj Gori, CEDEM, str. 23, dostupno na: https://www.
cedem.me/wp-content/uploads/2022/02/Etnicka-distanca-u-Crnoj-Gori-2019..pdf
27 Iako se u dokumentima Evropske unije ovaj pojam označava riječju antigypsyism, isti ne treba bukvalno prevoditi 
na crnogorski jezik koristeći pojam anticiganizam koji ima diskriminišuću konotaciju, zbog čega ga sama zajednica ne 
ocjenjuje pozitivno, već treba koristiti pojam antiromizam.
28   Vojak D. (2018), Zaboravljene žrtve Drugog svjetskog rata ili o stradanju Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 1941. – 1945., 
str. 246, dostupno na: https://cutt.ly/oLXd9Wj 

uzrokovanih odsustvom reprezentativnog 
predstavnika zajednice u Parlamentu istakli i 
nedovoljnu homogenost zajednice24. Kao što je 
prethodno navedeno, pripadnici/ce RE populacije 
u predizbornom periodu predstavljaju lak plijen 
“lovcima na glasove”, čime se godinama u 
zajednici produbljivao problem davanja glasa 
“onome ko više ponudi”, nasuprot davanja glasa 
određenom programu ili ideologiji. Iako svjesni 
iste bojazni u slučaju uključivanja RE populacije u 
Parlament Crne Gore, ključ ujedinjenja zajednice 
je u odabiru autentičnog predstavnika i buđenju 
Romanipe(na)25 kroz edukaciju o političkim 
pravima i moći donošenja odluka.

Osim ovih nedostataka, diskriminacija je i dalje jedan 
od najvećih problema sa kojima se pripadnici/ce 
RE populacije srijeću. Poredeći podatke o etničkoj 
distanci iz 2013. i 2019. godine, može se vidjeti 
da je došlo do njenog porasta.26 Diskriminacija 
prema pripadnicima/cama RE populacije je 
toliko izražena, da je ista dobila i svoj zvaničan 
naziv -antiromizam27. Radi se o posebnom obliku 
rasizma, koji je određen povijesno – geografskim 
odrednicama u određenim zajednicama, a često je 
praćen nasiljem, govorom mržnje, eksploatacijom, 
diskriminacijom, segregacijom, dehumanizacijom, 
stigmatizacijom, izrabljivanjem, etničkom 
mimikrijom (prikrivanjem vlastitog etičnog 
identiteta), negativnim (stereotipnim) diskursom 
i lošim položajem u političkom, znanstvenom, 
javnom i civilnom društvu Roma.28 Stvaranju visoke 
etničke distance prema RE populaciji, prema 



11

riječima naših sagovornika, doprinosi i negativna 
promocija zajednice u medijima.

Sistemska priroda problema sa kojima se 
pripadnici/ce RE populacije srijeću ogleda se i 
u problemu neriješenog pravnog statusa, koji 
već duži niz godina sprječava dio pripadnika/ca 
RE populacije da učestvuju u političkom životu. 
Nalazi Romske organizacije mladih “Koračajte sa 
nama – Phiren amenca” iz 2021. godine pokazali 
su da samo na teritoriji opštine Podgorica 414 lica 
romske i egipćanske zajednice nema riješen pravni 
status,29 usljed čega izostaje učešće značajnog 
dijela pripadnika/ca ove dvije grupe. Takođe, 
istraživanje Ministarstva pravde je pokazalo da 
nešto manje od svakog desetog ispitanika tvrdi 
da bar jedan član njegovog/njenog domaćinstva 
nema ličnu kartu.30

Ono što dodatno otežava mogućnost pripadnika/
ca RE populacije da učestvuju u sistemu 
odlučivanja je nedostatak afirmativne akcije u 
sistemu visokog obrazovanja. Ipak, ohrabruje 
vijest da nacrt Zakona o visokom obrazovanju 
čije se usvajanje očekuje ubrzo predviđa vraćanje 
afirmativne akcije u sistem visokog obrazovanja. 
Do tada, u nedostatku finansijskih sredstava za 
upis u visokoškolske ustanove (koji je dodatno 
otežan teškim dolaskom do bolje plaćenih 
poslova), znatan dio svršenih srednjoškolaca 
pripadnika/ca RE populacije ostaje uskraćen za 
visoko obrazovanje, pa samim tim i za mogućnost 
angažovanja na pozicijama donošenja odluka.

Neke od efekata nedostataka o kojima smo govorili 
vidimo u rezultatima istraživanja koje je sprovelo 
Ministarstvo pravde o socio-ekonomskom 
položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, koji 
su pokazali da čak 76% ispitanika tvrdi da ne 
razumije najvažnija politička dešavanja u zemlji.31 
Osim toga, pripadnici/ce RE populacije nemaju 
povjerenje u političare, tj. samo 21% ispitanika kaže 
da postoji neki političar kome vjeruju i još manje 
(18%) da postoje političari koji zastupaju romsku i 
egipćansku populaciju na pravi način.32

29 Romska organizacija mladih Koračajte sa nama – Phiren amenca (2021), Studija slučaja-Romi bez regulisanog 
pravnog statusa u vrijeme pandemije Covid-19, dostupno na: http://phirenamenca.me/media/files_down/
STUDIJA%20SLU%C4%8CAJA_ROMI%20BEZ%20REGULISANOG%20PRAVNOG%20STATUSA%20U%20VRIJEME%20
PANDEMIJE%20COVID-19.pdf
30 Ministarstvo pravde, op.cit, str. 11
31  Ibid, str. 38
32  Ibid, str. 39
33 U prvom redu potrebno je jačati mehanizme kontrole implementacije Ustavom zagarantovanog prava na srazmjernu 
zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave.

4.
Kako do 
djelotvornog učešća 
RE populacije 
u političkom i 
društvenom životu 
Crne Gore

Kao što smo naveli, ključni faktori koji utiču na 
nedostatak političke participacije pripadnika/
ca RE populacije su njihova društvena 
pozicija, socio-ekonomski status i pravila igre 
tj. nedostaci u zakonodavstvu, prije svega u 
izbornom zakonodavstvu. Samim tim, rješenje 
treba tražiti primarno u izmjenama u izbornom 
zakonodavstvu, približavanju pripadnika/ca RE 
populacije centru društva, jačanju njihovog socio-
ekonomskog statusa, ali i jačanju mehanizama 
kontrole poštovanja implementacije postojećih 
propisa33. 

Postojeći propisi i politike predviđaju uključivanje 
predstavnika/ca RE populacije kako na 
nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Prilikom 
analize načina njihovog uključivanja preovladava 
mišljenje da je efektivniji metod dedukcije, 
odnosno, uključivanje najprije na nacionalnom 
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nivou. Ipak, rješenje se može tražiti i u uključivanju 
kroz lokalni nivo, najprije kroz adekvatnu 
implementaciju instituta parazne stolice34. 
Poražava činjenica da su podaci o upotrebi 
ovog instituta veoma oskudni. Sa druge strane, 
o evidentnom stepenu kršenja prava pripadnika/
ca RE populacije kada je riječ o uključivanju 
na lokalnom nivou govore podaci o udjelu ove 
zajednice u ukupnom procentu zaposlenih u 
državnim organima, organima državne uprave, 
organima lokalnih uprava, sudovima i Državnom 
tužilaštvu35.

Iz odluke Ustavnog suda koju smo naveli u 
drugom poglavlju, proizilazi da je probleme koje 
uzrokuje nepostojanje autentičnog predstavnika/
ca RE populacije u crnogorskom Parlamentu, 
moguće riješiti prvenstveno kroz reformu 
izbornog zakonodavstva, tj. da su jedini pravni 
mehanizam za postizanje ravnopravnosti RE 
populacije izmjene i dopune Zakona o izboru 
odbornika i poslanika, najprije u dijelu koji se 
odnosi na raspodjelu mandata, spuštanjem 
izbornog cenzusa za izborne liste pripadnika/
ca RE populacije sa 0,7% na 0,35%. Takođe, 
zbrajanje pojedinačnih rezultata više izbornih 
lista koje pređu zakonski cenzus od 0,7% i njihovo 
računanje kao jedinstvene zbirne liste koja ulazi 
u proces raspodjele mandata, treba da obuhvati i 
izborne liste za koje je propisan cenzus od 0,35%.

Međutim, kao što smo naveli u drugom poglavlju, 
propisivanje političkih prava nije garancija da će 
pripadnici/ce RE populacije biti u mogućnosti da 
ta prava zaista koriste u mjeri koja bi obezbijedila 
njihovo jednako učešće u političkom životu. Zbog 
toga je neophodno raditi na rješavanju drugih 
prethodno navedenih problema sa kojima se RE 
populacija suočava, a koji doprinose nedostatku 
njihove političke participacije.

Iako je u procesu uključivanja u politički život 
pripadnika/ca RE populacije potreban glas 
poslanika, za izmjenu postojećeg Zakona 
neosporno je da je od velike važnosti i stvarna, a 

34 Ovaj institut podrazumijeva mogucnost učešća predstavnika nevladine organizacije na sjednici lokalnog parlamenta 
bez prava glasa. Poslovnikom je detaljno regulisana procedura objavljivanja poziva i uslovi za prijavljivanje predstavnika 
NVO na sjednici lokalnog parlamenta.
35 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (2021), Izvještaj  o  razvoju  i  zaštiti prava manjinskih naroda  i 
drugih  manjinskih  nacionalnih zajednica u 2020. godini, dostupno na: https://www.gov.me/dokumenta/31e98550-
b9c2-4b8e-a8ca-d9f5a5344ba8
36 Vuković-Ćalasan, Danijela, ‘’Etnokulturne zajednice, multikulturalizam i mediji’’ u Regionalni osvrt na razvoj i integraciju 
medijske i informacijske pismenosti, Vajzović E., A.M.,N.R. (2021), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 
dostupno na: https://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2021/05/REGIONALNI-OSVRT-NA-RAZVOJ-I-INTEGRACIJU-
MEDIJSKE-I-INFORMACIJSKE-PISMENOSTI_e-izdanje-1.pdf

ne samo deklarativna podrška političke zajednice, 
koja je u dosadašnjem periodu izostajala. O 
nedostatku stvarne podrške od strane donosilaca 
odluka svjedoči i podatak da uprkos tome što su 
Romski savjet, Ombudsman i grupa nevladinih 
organizacija Skupštini Crne Gore podnijeli 
inicijativu za izmjene Zakona o izboru odbornika i 
poslanika krajem 2021. godine, kako bi se cenzus 
za pripadnike/ce RE populacije spustio na 0,35%, 
nije bilo odgovora od strane donosilaca odluka, 
a pitanje reforme izbornog zakonodavstva do 
danas nije prioritet Vlade i Skupštine Crne Gore.

Naveli smo da je jedan od najvećih problema 
sa kojima se RE populacija suočava visok 
nivo diskriminacije i etničke distance. Kao 
mehanizam koji bi dao značajan doprinos 
smanjenju etničke distance, naši sagovornici 
su najčešće navodili prisustvo predstavnika RE 
populacije u Parlamentu Crne Gore i njihovo 
uključivanje na pozicijama donošenja odluka, što 
bi im omogućilo da daju svoj doprinos smanjenju 
negativne percepcije u javnosti i prevenciji širenja 
negativnih stereotipa koji pospješuju rast etničke 
distance. Svakako odgovornost za negativnu 
percepciju RE populacije ne može biti na samim 
pripadnicima/cama najmarginalizovanije grupe 
građana. Najčešće putem sredstava informisanja 
i društvenih mreža stižu slike pripadnika/ca ove 
zajednice kao sudionika konfliktnih situacija ili 
žrtava prosjačenja. Imajući u vidu ulogu medija 
u kreiranju i oblikovanju društvene percepcije, 
podizanje svijesti medijskih aktera o načinu na koji 
izvještavaju o pripadnicima/cama RE populacije 
je neizostavan mehanizam koji bi doprinio 
promjeni društvene percepcije. Nerijetko dolazi do 
kriminalizacije zajednice u medijima, te je potrebno 
uložiti dodatne napore u cilju edukacije medija 
o problemima zajednice i ključnim preprekama 
za njihovu punu integraciju, podizanju stepena 
,,zainteresovanosti za drugoga’’, kao i njegovanju 
kulture dijaloga.36

Iako se ovaj policy brief primarno fokusira na 
pravo pripadnika/ca RE populacije da budu 
birani, u kontekstu društvene pozicije i socio-
ekonomskog statusa pripadnika/ca RE populacije, 
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neophodno je sagledati i probleme koji utiču na 
realizaciju aktivnog biračkog prava. U prethodnom 
poglavlju smo govorili o problemu neriješenog 
pravnog statusa velikog dijela pripadnika/ca 
RE populacije. Ako imamo u vidu podatak da je 
najveći broj slučajeva pripadnika/ca RE populacije 
sa neriješenim pravnim statusom u Podgorici 
(oko 60%) povezan sa nama susjednom državom 
Kosovo,37 rješenje za ovaj problem treba tražiti 
u jačanju saradnje sa tom državom u pogledu 
rješavanja pravnog statusa pripadnika/ca 
RE populacije. Takođe, s obzirom da predaja 
zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata zahtijeva 
određena finansijska sredstva, olakšice u vidu 
ukidanja tih nameta za osobe bez primanja ili sa 
niskim primanjima mogle bi značajno doprinijeti 
povećanju broja pripadnika/ca RE populacije koji 
imaju lična dokumenta, a samim tim i bolji osnov 
za učešće u političkom životu.38

Svakako, kako bi pripadnici/ce RE populacije 
zaista mogli da učestvuju u političkom životu i da bi 
mogli biti angažovani kao donosioci odluka, mora 
im se omogućiti da lakše dođu do visokoškolskog 
obrazovanja, propisivanjem afirmativne akcije 
u Zakonu o visokom obrazovanju, s obzirom na 
činjenicu da veliki broj pozicija donošenja odluka 
zahtijeva visoku stručnu spremu, tj. VII-1 stepen 
obrazovanja.

Iako se često postavlja pitanje da li je ispravan 
pristup najprije rješavati egzistencijalne probleme 
zajednice a potom ići ka pozicijama donošenja 
odluka, ili pristup treba da ima suprotan 
pravac, jasno je da iako se radi na poboljšanju 
egzistencijalnih uslova pripadnika/ca zajednice, 
poboljšanju u sistemu obrazovanja i drugim 
poljima inkluzija i ostvarivanje jednakosti RE 
populacije će biti potpuna tek nakon pokazivanja 
političke volje i ostvarivanja uslova za političku 
participaciju.

37 Romska organizacija mladih Koračajte sa nama – Phiren amenca, op.cit, str.19
38  Na osnovu nalaza mapiranja Romske organizacije mladih Koračajte sa nama – Phiren amenca je ustanovljeno 
da 57% romske i egipćanske populacije nema stalna primanja ili žive bez ikakvih primanja. Takođe ispitivan je i nivo 
prosječnog mjesečnog primanja ili zarade u ovoj zajednici i 43% zajednice ima primanja manja od 200 EUR.

Zaključci i 
preporuke

Uprkos višegodišnjim apelima od strane 
nevladinog sektora i međunarodnih organizacija 
da se pripadnicima/cama RE populacije 
omogući ravnopravno i djelotvorno učešće 
u političkom životu Crne Gore, situacija je do 
danas nepromijenjena. Stvarna politička volja 
za inkluziju RE populaciju u sistem odlučivanja 
suštinski ne postoji, pa zajednice Roma i Egipćana 
ostaju uskraćene za autentično predstavljanje 
u crnogorskom Parlamentu. Usljed toga, 
onemogućeno im je da kroz političko djelovanje 
unaprijede svoju društvenu poziciju i socio-
ekonomski status. RE populacija je izložena i 
velikom stepenu diskriminacije i etničke distance, 
kao i nerazumijevanja njihovih potreba od strane 
laičke javnosti i jednog dijela medija. Ostajući 
na marginama društva, laka su meta političkim 
akterima koji iskorištavaju njihovu poziciju za 
dobijanje glasova. Nedostaci koji utiču na položaj 
RE populacije su sistemskog karaktera, pa 
rješavanje problema sa kojima se ove dvije grupe 
najmarginalizovanijih građana susrijeću ne zavisi 
samo od izmjene važećih zakona, već zahtijeva 
multidisciplinaran pristup.
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Preporuke:

1. Potrebno je kroz izmjenu Zakona o 
izboru odbornika i poslanika obezbijediti 
ravnopravnost pripadnika/ca RE 
populacije, koji nemaju ravnopravan 
status sa pripadnicima/cama manjinske 
zajednice koja u sličnom procentu 
učestvuje u ukupnoj populaciji, ili kroz 
propisivanje izbornog cenzusa od 
0,35% za raspodjelu mandata ili kroz 
obezbjeđivanje rezervisanog mandata.

2. Osim spuštanja izbornog cenzusa na 
0,35%, potrebno je da pravilo o zbrajanju 
rezultata manjinskih lista iste manjinske 
zajednice, ukoliko nijedna nije prešla 
za njih važeći zakonski uslov, važi i za 
pripadnike/ce RE populacije, tj. za sve 
manjinske liste iste manjinske zajednice 
za koje važi izborni cenzus od 0,35%.

3. Potrebno je pripadnicima/cama romske 
zajednice omogućiti izborni materijal 
na njihovom jeziku, kako bi u potpunosti 
mogli koristiti biračko pravo.

4. Neophodno je uložiti dodatna sredstva 
u cilju implementacije aktivnosti koje 
će za cilj imati edukaciju i osnaživanje 
pripadnika RE populacije u borbi 
protiv kupovine glasova, kao i stvoriti 
mehanizme za kontrolu političkog pritiska 
na RE populaciju tokom izbornog procesa.

5. Potrebno je jačati saradnju sa susjednim 
državama iz kojih dolazi značajan dio 
pripadnika/ca RE populacije, kao što je 
Kosovo, u cilju rješavanja pitanja pravnog 
statusa tih lica, kao neophodnog uslova 
za njihovu punu integraciju u crnogorsko 
društvo i participaciju u politički i društveni 
život u Crnoj Gori.

6. Zbog lošeg socio-ekonomskog statusa 
velikog broja pripadnika/ca RE populacije, 
potrebno je uvesti olakšice za izdavanje 
ličnih dokumenata za lica sa niskim 
primanjima ili licima bez primanja, kako bi 
lakše došli do ličnih dokumenata, imajući 
u vidu da isti predstavljaju preduslov za 
ostvarivanje osnovnih političkih prava.

7. U Zakonu o visokom obrazovanju je 
potrebno propisati afirmativnu akciju za 
pripadnike/ce RE populacije, kako bi isti 
mogli lakše da dođu do pozicija donošenja 
odluka za koje je potreban najmanje VII-1 
stepen obrazovanja.
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Sa so pisalja le gava lil ni astarel o stavo, te ni predstavin gava so pisadam o “Ministarstva pravde, 
ljudskih i manjinskih prava Crne Gore” 



Angluvno lav

Pučipe reforma talo zakono, hi jek baro džanlipe punčipe kaj hi niveo pherel politikano kritika te del 
lo članstvo e Crna Gora le Evropa, svako brš lo brš javilpe baro intereso sar talo e ćeresko te gija hi 
maškarselikano amalimata. Lugno brša tale averčhandipe adrese akhardipe biarakhlo ortosaripe 
zakono khana hi o alav tale e Rroma te Egipćanurija te baro džanlipe labarel alosaripe zakonesko 
anutno pale lengo tan lo Parlamento. Ali Crna Gora hila lo Konstitucinalnikano tale 2017 brš hi thamitno 
zakono pale manjina sar Konstitucionalo principo thamitno sistemo e Crnagorako te menjisada Zakono 
pale alusarel komiteto te deputato but droma, ali ni avila dži kaj paruvipe lo ciljo te aven e RE narodo 
averensa narodoha tale manjina isto. Razultato hi kaj e Crna Gora dži kaj akana ni čerda adekvatno maj 
lači pozicija le poitika pale Roma te Egipćanjura, sar po nacionalo gia ni po lokalno nivelo. 

Gava lil borilpe pale participacija le politika pale RE manuša talo normativno – thamitno te sociološko 
tan, kana dika e osnovno participacija le politika, ramope te kaj inaj dovoljno brojo RE manuša le 
Crnogorasko Parlamento. Gava hi lil kaj magel te motavel e pozicija tale gala duj RE zajednice, kana hi 
u pitanju e odluke le politika. 

Policy brief avila talo šukar rado kaj rodljaripe lo projekto “Po drom dzi kaj e inkluzija pale RE zajednica 
lo sistemo kaj anelpe e politika le Crna Gora”, kaj ćerel o CeMI, a pučinel o (Ministarstv pravde, ljudskih i 
manjiskih prava). Projekto magel te del maj but doprinos te uključinpe RE manuša lo životo e Crnogorsko 
pale politika te avel maj šukar te maj kvalitetno lengo tan le Crna Gora. 

Gava policy brief hile o ciljo te e manuša politikano, kaj anen bare odluke, del padž predloguja pale te 
menjilpe o pravno okviro te aver lila kaj hi pale jednako te aven uključime RE manuša lo političko životo 
Crnogorsko. Gia, amen manga te vaza amaro avazi, sar pe politikamo manuša, gia i savorenge palo 
o značajno te uključisara e Romen te Egipćunjura lo politikano životo, te gia te dalen znako save sar 
avel bilačipe le Roma, gia šaj avel pe savoro narodo le Crna Gora . Te po krajo, gava policy brief mangel 
te hile uticaj pe savore te pe sa svarori le crnogorsko životo, palo ciljo te avel so maj poštovime e RE 
manuša te lengo pravo te ostvarilpe ravnopravno tan pale RE zajednica lo društvo savore. 
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1.
Pojmovnik te 
o značajo pale 
političko participacija

Hi but definicija pale političko participacija. Pale 
gava brief ka fokusisaramen but bari difinicija, 
todeni po Lestera W. Milbratha, kaj prema lete hi 
e političko participacija čerel gola aktivnosturija 
gadže kaj volin te vazen po avazi ili podržin 
radžipen te e politika. (one aktivnosti građana 
kojima oni žele da utiču ili da podrže vlast i 
politiku.1) Prema Milbrathu, postoji nekoliko oblika 
participacPrema Milbrathu, postojil but oblike 
participacije lo političkom životu,2 a hi averčandino 
oblike pale političko participacije javinpe le but 
averčindipe nivelo, te zavisil tale but faktorija.

Amen pindžardam trin faktorija kaj hi talo 
dominatno (naj svakako jek jedino) uticaj pale 
politika le RE manuša te aven len legno pravo te 
aven jednako lo proceso pale anen e odluka le 
Crna Gora, te gua: 1) manušengo tan, 2) socio-
ekonomsko nivelo te 3) pravo ćilipe.

1  Milbrath et.al. (1981), The Handbook of Political Behavior Volume 4, Plenum Press, New York, str. 198
2 Maj but galeta: Ibid, str. 201-203
3  Ibid, str. 223-224

E društvena pozicija sar o faktor kaj šaj oslonilpe 
pe teorija centro te “našen” kaj dija prvo drom 
Johan Galtung 60-te brš aver vijeko. Pe gaja 
teorija, manuša kaj maladile lo centro društvo, 
maj but den le politika, te gija maj but hilen 
šansa te volja te den le politikano životu.3 Talo 
anav “manuša pe periferija amalipe” iklen ako 
radilpe pale e marginalizovane grupe sar kaj hi e 
roma le Crna Gora. Maj but hi paše lo društveno 
pozicija hi e socio-ekonomsko status (sikljovipe, 
kači love hilen te soha radin gua hi, kaj radin). 
Marginalizovane grupe hi maj but droma bilačipe 
(čororo) le socio-ekonomsko statuso tal manuš 
kaj živil lo centro amalipe/društvo.

Kriso ćehlipe hi, so maj but mislipe po pravno 
sistemo katar sa zavisil  mogućnost palo narodo 
kaj hi e manjina le Crna Gora, te aven aktivni le 
političko životo. Kriso ćehlipe hi dikretno pale 
izborno zakonesko anutno, te tale maj baro 
značajo hi i e pravno status palo narodo kaj hi e 
manjina le Crna Gora. Rasprava pale gua ko perel 
te ko hi nacionalna manjina te pe savo načino 
odlučilpe pale gua, po člano 3 Okvirne konvencije 
pale zaštita nacionalnih manjina , hilen ozbiljne 
programurija pale participacija le političko životo,  
lo člano 15, kaj mangen tale isaja kaj potpisade 
mangen te stvorin e uslove efikasno te aven 
aktivno sa o narodo kaj hi e manjina le Crna Gora 
te sa e gadže. 

Participacija politikani hi but važno pale sa 
realizacija nisave ciljo politikano, sar jek isano 
korkore gia i e grupa, posebno o narodo kaj 
hi e manjina le Crna Gora, te e grupe kaj hi pe 
margine kaj našti ostvarin pire ciljeve te rješin 
problem savensa maladon, ako inaj aktivno lo 
životo polizikano te andre proceso kana anelpe 
odluke. Gava pitanje hi posebno važno palo 
narodo kaj hi e manjina le Crna Gora e Roma, a 
sar ka diken lo naredno lila, denipe le participacija 
pale politika hi but važno pale perdi integracija te 
mogućnost aktivno e RE manuša den lo proceso 
te anelpe maj bari politikani odluka, kana radilpe 
palo lengo socio-ekonomsko statuso te amalipe/
društvenego pozicija. 
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2.
Osvrto po pravno 
okviru kaj ačarel 
poarticipacija 
le politika pale 
marginalizovane 
grupe

Po medjunarodno nivelo hi maj but važno 
dokumento, kaj astarel maj bare standarde, kaj 
penen te astarol pravo palo aktivno participacija 
lo životo le politika. 

Ali maj anglal, e Univerzalna deklaracija pale 
manušenge pravurija4 lo člano 21 del garancija 
sakoneke isto te jedanko po biračko tan, kaj šaj 
ostvaril pe upaš brš, isto, univerzalno, sakoneke 
jek te isto, čordane te sigurno del piro avazi/glaso.

Skoro duj decenije maj palal, 1966, hi usvojime  
Međunarodni pakto pale manušenge te 
političko pravulja (ICCPR),5 lo člano 25 penelpe 
isto garancija kaj hi pisime le Deklaracija tale 
manušenge pravo, te ni ICCPR ni čerel e pravo 
političko tale manuša tale kaj hi tale grupa 
manjina, goleke pisilpe inidivudualno podrška 
pravo manušengo, lo člano 2 kaj penel te del 
e garancija, kaj hi savore isto, naj bitno save 
stvarorija hilen aver čonde. Goleske amnedže 
motovel tale gava iklol kaj politicko pravo hi isto 
pale sa manjine le Crna Gora. 

Važno hi te pena kaj e Međunarodna konvencija 
pale čindipe sa oblike rasne diskriminacije.6 

4 Hi po:  https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cnr.pdf
5  Hi po: https://wapi.gov.me/download/a7bb262a-570a-4459-9f6f-7da852013ba3?version=1.0
6  Hi po: https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/regulations/05bosniak/BRacialdiscrimination.pdf
7 Hi po: https://wapi.gov.me/download/12bc1491-772d-4dbf-b60f-f3b2c7b3d7ef?version=1.0
8 Hi po: https://rm.coe.int/okvirna-konvencija-za-zastitu-nacionalnih-manjina/168094dfe6
9 Hi po: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16999

Konvecija sar oblik rsne diskriminacije penel 
diskriminaciju pe nacionalno te po etničkom 
porijeklo, sar hi lo isto člano kaj penel političko 
pravo hi sar e kategorija kaj našti te povredilpe 
lengo ponašanje.  

Konvencija toda zahtjevo sa e državake kaj 
potpisade te uništin sa e zakone ili vasro aver 
ili rado bilo savo aver te uništinpe, save lila 
hilen e podrska pale rasno diskriminacija.  A 
kana radilpe tale e političko pravo, Konvencija 
garantovil palo aktivno te pasivno tan palo 
glaso, kana lelpe po pravo te avel aktivno le 
Vlada te le sa javne institucije. Ali mora te ćera 
razlika kana cerdol e političko participacija pale 
manjina te kana dijelovil političko participacija, 
gua. direktno del avel aktivno. 

Ako inaj uslovi te aven aktivno e manjinje le 
politicko participacija, te čače radin te anen i 
von e odlike te sa so hi le politicko životo, te le 
procesurija te aven ašunde. Onda goleha kana 
hi e, Deklaracija UN  tale pravo e narodoko kaj 
hi manjina te sa aver, politikano, le savo del 
mulinpe ili pačan, savi čihb den vorba manjina7 
todelpe akcenato te aven aktivno te čeren le 
piro anav but stvarurija, e narodo kaj hi manjina 
le Crna Gora.  

Maj but putardo e pravo tale narodo kaj  hi 
manjina , sa hi le Okvirnoj konvenciji za zaštitu 
nacionalnih manjina,8 savi sa hila e smijernice 
kaj svako Puv te lel kaj trubul, posebno le 
zakono kaj mora te aven lo političko životo e 
manjine. Sar sa o narodo kaj hi maj baro narodo 
e gadže, sar hi von ativno gija i e manjina mora  
po (člano 4), sar i efikasno aktivno e manjine lo 
javno životo te rado po (člano 15).

Maškar barikano “međunarodnopravnim” lila hi 
e Preporuka talo o Savjeto tale e Evropa 1557 
(2002)talo tan e Romengo le Evropa.9 Jek tale 
e preporuka hi te (član o6) den e Romen tan sar 
kaj hi nacionalno ili etničko manjine (sae kaj 
akana hi jek baro problem le crnogorso sistemo 
kaj e Roma najlen gasavo tan). Khana daorba 
pale političko participacija, voj hi e tema o 
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člano 10 kaj mutavel sar te sa e Roma aven aktivno 
le političko životo le sa e puvija save hi članorija lo 
Savjeto tale e Evropa. 

Khana, e puvija save hi e člano, den sa len saveto 
te den len e Roma volja te aven uključimo/aktivno 
te putren pire organizacije kaj radin pale politika, te 
von aven aktivno po tan, sar isaja kaj den po avazi, 
gia te saj aven i von bare manuša le politika, te aven 
lo nacionalno Parlmaneto gia i lokalno nivelo.

Khana hi pe Preporuka hi pinđardo kaj bi e romengo 
aktivno, aver političke organizacije te čeren pale 
roma, pare šaj te avel zgono pale Roma, a posebno 
le država le savi hi potpuno inajla ili hila cra prilika te 
saj e Roma aven le politicko životo. 

Goleke delpe e preporuka majbarenge organizacije 
tale e politika te den muj e romen pe pire liste/lila, te 
pe gua glavne pozicije save den pire mandat, soke 
hi but važno palo sistemo pale pangle listo/lila 
kaj i e Crna Gora. Sa e puvija den pe volja te čeren 
stvarurija te uključin sa e romen te aven aktivno lo 
životo e gandžengo, javno te pe sa nivelo le Opstine, 
te sa e grupa romenda te aven aktovno. 

Sa e Romenge, organizacije te sa e političke 
organizacije trubul te delpe prilika te aven lo 
proceso pale programurija pale politika, te sar te 
aven len maj lačo status pale ekonomija ili sar kaj 
penen socio-ekonomsko tan,  te šukar položaj sar e 
savore le jek puv. 

Gia hi i poloke delpe volja e Romen te putren  
nevladina organizacija te le sa le grupe kaj radin 
pale Roma, pale šaj penen kaj e Crna Gora ni 
čerda but stvarurija kaj dobisada preporuke tale 
medjunarodne programurija, kana hi u pitanju 
političko životo pale Roma. 

10 Vuković-Ćalasan D., Politika Politika multikulturalizma te političko participacija pale Roma le Crna Gora pe strana  1, br. 1, str. 241
11 Konstitucinalnikano tale Crna Gora (“Sl. list CG”, br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI)
12 Lil kaj motavel e potrebe te obaveze pale isanenge pravurija lačarde, posebno pale manjine, kaj motavel te aven 
ravnopravno sa averensa save narodo živil le Crba Gora. Maj but galeta po: Šuković, M.. (2009), Konstitucinalnikano 
pravo. Podgorica. CID, str. 311.
13 Garancija pale autetično te aven zastupime pe afirmativno akcija trubul te čerel volja: 1) te potpisin e izborno 
pravo,sar te aven sa e narodo tale manjina aven lo političko životo isto, sar le Skupština Crne Gore gia I le sa lake uprave. 
2) te mukelpe e pravurija, gua hi, nego te aven jednako sar savore gia I manjine . Maj but galeta:: Šuković, M.. (2009), 
Konstitucinalnikano crnagorako (Ustav)  pravo. Podgorica. CID, str. 312-313
14 Strategija pale RE manuša e socijalno inkluziija le Crna Gora -2025, str. 38, hi po: https://www.gov.me/clanak/strate-
gija-socijalne-inkluzije-roma-i-egipcana-u-crnoj-gori-2021-2025 
15 Zakono pale odborniko te poslaniko, (“Sl. list RCG”, br. 16/2000 - čisto teksto, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 
– e odluka US, 48/2006, 56/2006 – e odluka US i “Sl. list CG”, br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 – e odluka US, 12/2016 -e 
odluka US, 60/2017 – e odluka US, 10/2018 - odluka US i 109/2020 - odluka US)

Gua šaj dikolpe lo Konstitucinalnikano 
crnagorako (Ustav). Iako lo Ustav tale 2017 brš 
Crna Gora toda lo redo multikultirnih puvija lo 
normativno – politikano životo10, po način kaj 
le “Preambuli”  Konstitucinalnikano crnagorako 
(Ustav) čerel sa e narodo kaj hi manjina le 
Crna Gora11, a lo člano 79 šaj čerdolpe tale 
afirmativne akcije12 del garancija palo pravo te 
avel Rom e romengo predstavniko13 manjine le 
Škupština tale Crna Gora te sa e opštine, khana 
hi o alav tale RE roma, von inaj pidzarde po isto 
načimo sar aver manjina le Crna Goran, diken 
len aver čonde „aver“. Ali hi jek kana hi o pravno 
okviro ni dikel isto e Romen te Egipćunujrija 
ni diken len sar anacionano manjine, sar jek 
problem le Strategija pale socijalno inkluzija 
pale RE tale 2021-2025.14

Isto inaj todene lo pravno okviru, len hi e pravo 
tale Zakono pale manjisko narodo te sloboda le 
amaro pravno sistemo. 

Lo konteksto pale pravo le politika e RE manuša, 
maj baro problem soke von inaj lo Parlmaneto 
hi o Zakono kaj biril e manušen lo Parlamento,15 
Le savo hi pisime sar te den o mandato le lila 
pale manjisko tan  lo (člano 94). Zakono pisil 
ako hilen e manjiskog manušen 0,7% onda 
len hi pravo pe jek mandato, ako dobisade po 
izboro kana sa dije po glaso. Ali gia palo narodo 
tale Hrvatska,kaj hi li isto procento sar i e Roma 
hilen 0.35% posto o izborni cenzus.

Akana savo hi jek talo rješenje hi e kritika, sar 
e gadže gia sa o javnost, gia i sa e organizacije 
taleaver puvija, soke nimagen e RE manušen lo 
Parlamento, jer e RE manušsa našti čiden baro 
brojo glasorija  palo mandato. 

Lengo pravilo sar te delpe o mandato e narodo 
tale manjina pe lil po izbor, len seja i ocjena 
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sar hi von bare.Ali o Konstitucinalnikano 
crnagorako sudo/krsto čerda 2015.brš. pe 
preporuka tale sa e nevladine organizacije dije 
po avazi talo zakono lo člano 94 Zakono kaj 
biril e manušen lo Parlamento, te von čerde e 
inicijativa te mukle. 

Manuša kaj dije predlog malade kaj lo odredbo 
talo Zakono kaj del o mandato, e romenge le 
Crna Gora  povredin legno pravo te aven lo 
Parlamento Crne Gore te sa le lokalo parlament. 
Kaj hi maj manjine 5% manuša le jek Opstina, 
ali cigne disriminacija te aver čonde talo a, te 
da su osporene odredbe diskriminatorne i u 
suprotnosti sa Konstitucinalnikano crnagorako 
te aver organizacije medjunarodne.

Manuša kaj dije e incijative von den predstavljin 
pe činjenice sar kaj e hrvatori  akj dobisade tan 
o parlamento te mukle lenge o cenzus tale 
0.35%  so čerel gaja odredba diskriminatovno.
Jer jek manjina sar kaj hi e Hrvatori dobisade 
o mandato tale cenzus 0,35% a e Romenge ni 
prihvatisade e incijativa te aven isto,  so značil 
kaj e diskriminacija hi jasno prema e Roma. 
Ustavno sudo i dalje vo mislil kaj hi nadleženo 
samo te del e ocijena te saglasnost talo zakono 
lo Konstitucinalnikano crnagorako sar vo penel 
lo zakono. Isto sar e medjunarodno dokumento 
penen te sa e ugovorija save hi tale po baro 
nivelo. Gua penel kaj vo inaj nadleženo te del 
e ocijena da li trubul o zakono-glavno te avel 
prihvatime e inicijativa sar pale Hrvatorija isto 
te avel pale Roma.16 Gasavi odluka, o Ustavno 
dup potvrdisada te mehanizmo pale jekdnako 
te aven e Roma lo politicko životo , sa hi le 
zakono, a pale sa gava e volja hi le politika, sar 
kaj ci kaj akana nedostajil. 

Tale posljedica kaj inaj e roma lo političko 
životo, šaj diken maj but le gava brief.

16 Rješenje le Konstitucinalnikano crnagorako (Ustav) sudo, U-I br. 43/14, hi po: https://www.ustavnisud.me/ustavnisud/
webfolder/11_08_2022_12_43_0038.doc
17 Tale 10 aprilo. Či kaj o  01. julo 2022. Brš o CeMI čerda but kvalitetno istraživanje, sa koristisada e metode kaj dija 
orba NVO predstavniko te rodija lo teksto.  Dija orba panč manušenca tale e NVO  kaj bavinpe pale e inkluzija pale 
Roma, te dija orba e savorenca kaj radin le intitucije te save god isaja radin plae žastita pale Roma, len naj seja isto 
satvo, već različito, te lengo profilo seha aver čonde, sar kaj hi muruš gija hi romnja, hi pe brša seja aver čonde. 

3.
Uzorko te posljedice 
pale participacija le 
politika e Rroma te 
Egipćunurija kaj inaj 
uključime 
 

Centro pala monitoring te istraživanje (CeMI) 
lo projekto “Po drom dži kaj inkluzija pale RE 
manuša lo sistemo palo po avazi te pušempe le 
Crna Gora” Čerda kvalitetno istraživanje sproveo 
kvalitativno17 kaj hi sa e predstavniko tale NVO, te 
javne institucije kaj radin pale Roma te pale lengi 
inkluzija. Ciljo kaj radisade o istraživanje dikel sa 
e uzorke save problemulja hilen  e RE manušen 
le Crna Gora, ali posebno kana hi o pitanje pale 
participacija pale politika te pe posljedice (na) 
mogućnost sa e manušen RE te den le politikano 
životo te i pušempe lo sistemo te ašunden legno 
avazi, lo ciljo  te avel maj baro rješenje le gava.

Le vrijeme kana čerdilo istraživanje sar jek ključno 
uzorko bilačo kana hi manuš lengo položaj/
tan socio-ekonomsko status maj baro brojo hi 
e Roma, von penen maj baro problem hi kaj inaj 
len autetnično predstavniko lo političko životo. 
Korijeno galeko problemo hi le sar kaj čelen lo 
pravilniko kaj pendam lo angluvno lav. 
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Po samo početko, lo ciljo te aven maj lače 
informišime, bitno hi te apara nisave sastistike 
informacije lak motoven sar hi o položaj socio 
–ekonomski status te savo status e RE hilen lo 
društvo.Ali, lo maj baro brojo čera e RE manuša (hi 
56,6%) ni radil ni jek rom/isano tale lengo čer, dok 
o brojo 31.3% radil samo jek isano/rom. Ako gava 
amen la lo obzir.

Kana la lo obiz kaj jek familija tale Rroma  te 
Egipćunjurija o brojil  5.5. isaja le jek familija, dika 
kaj hi baro paripe pe jek plata.18 Gava istraživanje 
mutavel amenče kaj maj baro procento inaj len 
nisavi škola (32,5%).

Kana da vorba tale, sar kaj, čeljando pravilo amen 
prvo mislisara kaj inaj Zakono palo odborniko te 
poslaniko le Skupština/Parlamento savo apardam 
lo Angluno lav, te akana ni ka aparalen le gava šoro/
dijelo. Gasave nedostatke te kana hi bilačo lengo 
socio-ekonomski status pale sa RE manuša, te 
kaj inajlen autetično predstavniko, gua hi, političko 
partija kaj ka predstavilen po izboru lengo intereso. 
Gia hi i RE manuša lako šaj leng lengo “alav te 
činel lako” lo vrijeme kana astarelpe e izborija. Gia 
hilen cinono pristup pale edukacija pale izborija te 
o proceso sar te avelpe le isto sar aver manuša, 
te dženen sar čerdolpe o vlast.19 So maj but le sa 
izborija te lenge kampanje dikolpe kaj inaj ništa pe 
romani ćhib. 

Predstavnikurija e Rromenge lo proceso kana 
čerdilo o istraživanje, aparde jek negativno/
bilačo kaj inaj ili nedostajil te aven jek pale jek, 
te gia te aven lo Parlamento. Kana da vorba palo 
glasorija, but džene penen “ko maj but del “ amen 
da amaro glaso, iako inaj važno savi ideologija ili 
programorija hilen.

Kana da orba pale političko participacija, posebno 
kana ka ka pojavilpe autetično predstavniko savo 

18 Ministarstvo pravde (2020), Socio-ekonomsko položaj pale RE manuša le Crna Gora o Izvještajo pale  istraživanje 
o javno menjilpe pale brš 2020. brš, str. 5, hi po: https://wapi.gov.me/download/ac3e91ce-6f24-4aad-b648-
70d51de2559e?version=1.0
19  OSCE (2020), Parlamentarno  izboro 30. avgusot 2020- o konačno izvještajo,  str. 19, hi po: https://www.osce.org/
files/f/documents/9/9/475223.pdf
20  Tradicionalno sistemo palee pravo te lil pale romano identiteto te e kultura, gia sar  te razumin sa e rroman le  Savjeto 
Evropa le  Strazbur 2003. brš. Todorović D. (2014), Kulturni identitet Roma, str. 57, hi po: https://npao.ni.ac.rs/files/584/
VALENTINA_6e6b3.pdf
21 Bešić M., (2019), Međuetnički odnosi i etnička distanca u Crnoj Gori, CEDEM, str. 23, dostupno na: https://www.
cedem.me/wp-content/uploads/2022/02/Etnicka-distanca-u-Crnoj-Gori-2019..pdf
22 Vojak D. (2018), Zaboravljene žrtve Drugog svjetskog rata ili o stradanju Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 1941. – 
1945., str. 246, hi po : https://cutt.ly/oLXd9Wj 
23  Ministarstvo pravde, op.cit, str. 11

ka radil lo Parlament Crne Gore te kana ka 
ušten sa e (Romanipe(na).20 )  tale edukacija 
pale političk životo te dženen savi snaga hi le 
politika. 

Na samo gala stvarurija, diskriminacija hi 
još jek baro problem  savensa maladen e RE 
manuša. Kana dika e podatke talo etničko 
distanca tale 2013 te 2019.brš. šaj dikelpe kaj 
barila o procento21. Diskriminacija pe Rroma 
hi bari , gia dobisada piro anav “antiromizam/
anticiganizam”. Radilpe talo posebmo rasizmo, 
savo hi pratime: Diskriminacija, segregacijom/
panglo, stigmatizacija te sa maj bilače stvarurija, 
posebno kana guraven piro indetiteto, bilačo, 
baro stereotipo,te bilačo tan le političko životo, 
le škola, lo javno te lo civilno amala e Rroma.22

Čeren bare etničke distance pale RE manuša, 
prema lenge sagovornike, den i negativno 
promocija RE manušem le medije. 

Kana hi o sistemsko problem saveja maladon e 
Rroma, hi baro kaj ni čerde piro pravno – status, 
savo but bršae rroma maladon  te inajlen pravo 
te den piro glaso, te aven lo političko životo. 

E romani organizacija pale terne “Koračajte sa 
nama – Phiren amenca” tale2021. brš motade 
kaj le Opstina Podgorica 414 isaja Rroma te 
Egipćunjurija najlen završime pravno-status, te 
gija inajlen pravo te den pro glaso. 

Gia kana radisade gava istraživanje o 
“Ministarstvo pravde” Ministarstvo pale 
pravda, modade kaj pela o brojo po svako deš 
dženo, kaj barem jek dženo/dženi najlen lično 
dokumento.23 
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Gua so dodatno čer paripe hi kaj e RE manušen 
te den lo proceso teaven aktivno kana anelpe 
nisavo bare stvarurija lo političko životo. Gia 
hi i baro problem male terne kana mangen te 
pisin maj bari žkola/ Fakultet, e afiramtivna 
akcija kaj šaj čerel te pisavon sa e Rroma savo 
von mangen smjero. Ali, hi šukar nacrto o 
Zakono pale baro obrazovanje, savo ačarelpe 
te usvojilpe, te irilpe sar kaj seja prije 2017.brš. 
Gia, inaj dovoljno love te upisin e bare škole 
(save dodatno čeren te aven po majjskupo 
rado), goleke samo save čerde cinone škole 
gua hi e srednje, gia najlen mogućnost te aven 
pepozicija kaj hi len moć pale but stvarurija le 
političko životo. 

Nisave efeko hi kaj dijam orba dika lo 
razultato kaj radisadam o istraživanje kaj 
čerda o Ministarstvo pale pravda tale socio-
ekonomsko status pale RE manuša le Crna 
Gora. Kaj motade čak 76% manuša penen kaj ni 
razumin so čerelpe le puv24. Ali inaj samo gava, 
sa e RE manuša inajlen poverenje, gua hi, 21% 
lenda kaj ni pačan ni le jek manupš kaj bavilpe 
e politikaha (18%)  savo ma šaj po pravo način 
te predstavil sa e RE manušen.25 

24 Ibid, str. 38
25   Ibid, str. 39
26 Lo prvo redo mora te čerdolpe maj bari kontorla le Konstitucinalnikano crnagorako (Ustav), sar ko hi zastupime le 
javne službe, intitucije te le sa so hi javno. 

4.
Sar te aven e RE 
manuša aktivno lo 
političko životo te le 
sa aver stvarurija le 
Crna Gora 

Sar kaj pendam, maj bitni faktori hi kaj, naj dovoljno 
te aven aktivno lo političko životo, te sar te aven 
lenge maj lačo status lo socio-ekonomsko te sa 
aver strauria, maj baro problem hi kaj inaj pravo 
zakono palo palo izborno proceso, te aven i RE 
manuša uključime. 

Gia, hi o rijesenje trubul te rodelpe te menjilpe 
lo izborno zakono, te aven e RE manuša maj 
paše lo centro, te aven maj zuralo lo socio-
ekonomsko status, te poštovilpe sa već kaj hi e 
propise već pe snaga26. 

Već hi amen propise pale politike kaj dikel te RE 
manušen den len mogućnost te aven lo političko 
životo, sar po lokalno gia i po nacionalno nivelo. 

Diklam e analiza pale lengouključime, te 
edukacija. Ali najprije te aven po nacionalno lo 
političko životo. 
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Sar kaj šaj rodelpe rješenje i po lokalno nivelo. Sar 
kaj hi e čuči stolica - parazne stolice27. Lačavno 
hi kaj gaja stolica inaj koristime . Tale aver strana, 
tale evidencija kači ni poštovilpe e RE manušenge 
pravurija, te savo hi cinono procento kaj radin le 
lolakno opstina,institucije te le Država28.

Tale odluka talo Ustavno sudo savo dobisadam, 
kaj penen lo aver dio, iklel kaj hi problem kaj 
inaj autetično predstavniko tale RE manuša lo 
crnogorsko Parlamento, te avel mogućnost te 
rješilpe tale reforma tale izborno zakono, gua 
hi, jedino pravno te menjilpe o Zakono zale 
odborinko te poslaniko, maj angle te menjilpe 
gava zakono te šaj aven e RE manuša lo 
Parlamento te dobin o mandato. 

Te muken o zakono palo izboro, tale  0,7%  pe 
0,35%. Te gia kana čindelpe  sa o brojo kaj dije o 
glaso , dikelpe te muken o cenzus pe 0,35%.

Iako hi o proceso te aven uključime lo poltičko 
životo e RE manuša, hi potrebno te dobin o glaso 
talo poslaniko, te menjilpe o zakono kaj hi već 
pe snaga palo poslaniko. Sar kaj već čerde pale 
aver manjine, gia te čerdol i pala RE manuša. Hi i 
nedostatko tale e manuša kaj anen e odluke le 
Crna Gora, gua šaj dikelpe jasno, na primjer kana 
o Ramno savjeto, Ombudsmano te bari grupa NVO 
čerde inicijativa te bišalde e Skupštinake Crne Gore, 
te menjilpe o Zakono pale odborniko te poslaniko 
tale 2021.brš. sar te čaj mukelpe o centus pale RE 
manuša pe 0,35%, inaj seja nisavo odgovor tale 
manuša kaj hilen moć, a ni tale Vlada palo zakono. 

Pendam kaj jek maj baro problem savensa 
maladol e RE manuša hi e bari diskriminacija te 
etničko distanca. Sar o mehanizmo savo šaj delpe 
doprinos te smanjilpe etničko distance, amare isaja 
kaj dije orba lo gava istraživanje pende kaj trubul te 
aven le jek predatvniko lo Parlamento Cren Gore, 
te aven isto lo pozicija te anen e odluke, te gia ma 
ka smanjil negativno slika tale RE manuša le Crna 
Gora.  

Gia hi o mehanizmo kaj šaj smanlipe etničko 

27 Gava institut čerel kaj šaj bi isavo glaso ili varso aver, šaj avel lo Skupština pe čuči stolica jek predstavinko tale NVO, 
sa gava hi regulime e dokumento. Poslovnik kaj sa penel sar te ko šaj avel pe sjednica. 
28 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (2021), čerda o izvještajo pale razvojo te pale zaštita sa e narodoke savo hi 
manjina te averenge le brš  o  u 2020. Hi po: https://www.gov.me/dokumenta/31e98550-b9c2-4b8e-a8ca-d9f5a5344ba8 
29 Romani  organizacija pale terne “Koračajte sa nama – Phiren amenca”, op.cit, str.19
30 Romani organizacija čerda istraživanje “Koračajte sa nama – Phiren amenca” hi o podatko kaj 57% RE manuša iajlen 
stalno rado ili love. Gia hi i kaj čoneha kaj primin ili radin le gaja zajednica hi 43% primin maj crca tale 200 EUR.

distance, amare.Odgovornost pale negativno 
slika tale RE manuša našti avel samo kaj hi von 
bange. Maj but pe društvene mreže aven e slike RE 
manušengo, sar kaj mangen ili nisavi svađa. Kana. 
Kana la, te dika ko sa radil, e mediji čerdolpe sa e 
slike tale manuša te percepcija pale sa manuša – 
posebno pale manjine le Crna Gora. 

Gia avel lo mediji, te posebno mota te čerdolpe 
dodatno le edukacija lenge (mediji/novinaro) talo 
problemurija, palo lengi integracija, te vazel lengo 
stepeno “te aven len sluho pale aver”,  te sar pale 
kultura palo dijalogo. 

Gava brief hi le fokus po pravurija pale RE manuša 
te aven i von birime, lo konteksto maj lačo pozicija 
socio-ekonomsko status. Onda mora te dikolpe 
sa lenge problemurija kana radilpe palo izborno 
proceso/ te dženen.Dijam orba i talo problem 
pravno status, baro brojo inajlen.Ako dika o podatko 
kaj baro brojo inajlen završime pravno staus le 
Podgorica (oko 60%) hi isto sar le puv Kosovo,29 
rješenje pale gava trubul te avel maj lači saradnja 
galha puvija te rešilpe lengo (RE manuša) problem. 
Gia, kana lelpe te kanelpe e lično dokumento, von 
trubul te punčinen sa e takse, a džena kaj von baro  
brojo hi čore/inaj len love, ni primin nisavo pomoć. 
A kana hilen lenge lila, hi završime o pravno status. 
Lengo životo šaj avel maj lačo, te aven isto lo 
političko životo uključime,30 

Gia hi sto, te aven e RE manuša uključime le odluke 
kaj anelpe te lo političko životo, te isto te radin le 
javne institucije, lenge mora te anelpe maj lačo 
drom či kaj +maj bari škola te onda,  šaj aven le 
insitucije. Goleke mora te anelpe e afirmativno 
akcija te šaj pisinpe e RE isaja /manuša le maj bari 
škola, jer svako pozicija le institucije ili le maj baro 
tan, gua hi VII – 1 stepen škola. 

Iako hi but punčipe da li hi ispravno, te prvo riješilpe 
egzistencija, onda te dža po pitanje pale pozicija kaj 
anelpe odluke, te mora onda šaj avelen aver pravco, 
jasno hi kaj mora te ardilpe pale socio-ekonosmko 
statuso pale RE manuša, gia hi i pale škola, te le sa 
aver tana le inkluzija, te avel maj lačo.
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Zaključko te 
preporuke 

Iako but brša, tale NVO te medjunarodne 
organizacije te RE manuša aven lengo tan maj 
lačo, te aven ravnopravni te aktivno lo političko 
životo le Crna Gora,esituacija dži kaj adžive ni 
menjisalja. Stvano političko volja pale RE inkluzija 
lo sistemo kaj anelpe e odluke , ni postojil čačo, 
onda inajlen pravo te aven predstavljeno lo 
crnogorsko Parlamento.Le gua, inaj moguće te 
onda te aven len maj lačo lo tan te palo socio-
ekonomsko status le Crna Gora e RE manuša. Von 
hi le bari diskriminacija te le etničko distanca, sar 
kaj baro ne razumijevanje hilen talo javnost te jek 
dio tale medije.Ačen pe margine le manuša, iako 
von hi lako meta lo političko životo te manuša kaj 
radil pale politika, onda von koristin e RE manušen 
pale lengi potreba, glasorija.

Stvarurija kaj šaj utičin pe RE manuša lo sistemo, 
te rješilpe sa e problemo savensa maladol sa 
manjine, posebno e Roma te Egipćunjurija, but 
utičil pe lende e zakonurija kaj hi po snaga, već 
mora te menjilpe gala save hi već lo Zakono, e  
aven len maj lačo pristupo pale gala grupe. 

Preporuke:
1. Mora te menjilpe o Takono pale odborniko 

te poslaniko te objezbjedilpe ravnopravno 
pale gala duj grupe RE, saven inaj 
ravnopravno tan averensa kaj hi manjine 
save hi isto lo proceso, kaj hi isto brojo 
isaja le Crna Gora, kaj hi isto. Te mukelpe o 
izborno cenzus tale 0,35%  pale kaj delpe 
o mandato ili te maladol rezevrisano 
madato pale Roma. 

2. Na samo te mukelpe o cenzus pe 0,35%, 
hi potrebno  brojilpe o razulato pale 
manjine liste, te ni jek listo tale manjine ni 
nakla isto zakono te uslovo. Te gua avel 
isto pale Roma. Gua te avel savorenge 
isto save hi narodo tae manjine o izborno 
cenzus tale 0,35%.

3. Gia i trubul RE manušenge sa e lila/
dokumenturija pe lengi čhib romani, te 
onda šaj te koristin pire pravurija. 

4. Tubul te maj but love te denpe pale 
aktivnosti sar te avel maj bari edukacija 
te osnažilpe e RE manuša, sar te borinpe 
pale kontrola e glasorija, pale kaj činen 
aver isaja lengo glaso. Te putavol maj 
baro drom pale izborno proceso. 

5. Potrebno hi te čeren maj bari saranja le 
aver puvija, sar kaj hi o Kosovo, te aven RE 
manušengo pravno status lačo, te gia avel 
legno tan lo crnogorsko, maj lačo sar le 
socio-ekonosmko gia i le političko životo. 

6. Pale bilačo socio-ekonomsko status baro 
brojo isaja, mora te smanjilpe e takse 
te na pučinen but pale lila/dokumento. 
Posebno gola isaja kaj ni radin te inaj 
len ništa, jer e liladokumento hi uslov te 
ostvaril sa pe pravurija 

7. Lo Zakono pale bari škola hi potrebno te 
pisilpe afirmativna akcija pale RE manuša, 
sar gava modelo čerel te maj lako 
pisinpe le maj bari škola, te gia maka avel 
uslovorija te anen e odkule. Isto te radin le 
javno institucije, jer te radin pe nisavo tan 
maj baro, trubul len VII-1 stepeno škola 
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Policy brief (përmbledhja e politikave) u krijua në kuadër të projektit “Në rrugën drejt përfshirjes së 
popullsisë RE në sistemin vendimmarrës në Mal të Zi”, te cilin e realizon Qendra për Monitorim dhe 
Kërkime (CEMI), dhe financohet nga Ministria e Drejtësisë, të Drejtave te Njëriut dhe të Pakicave.                                                              
Mendimet e shprehura në këtë publikim nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht opinionet e Ministrisë 
së Drejtësisë, të Drejtave të Njëriut dhe të Pakicave.



Hyrje

Çështja e reformës së legjislacionit zgjedhor është një nga çështjet kyçe në nivelin e përmbushjes së 
kritereve politike për anëtarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian që vit pas viti zgjon interesimin 
e komunitetit vendas dhe ndërkombëtar. Prej shumë vitesh nga adresa të ndryshme vijnë mesazhe 
për domosdoshmërinë e ndryshimit të legjislacionit zgjedhor kur bëhet fjalë për komunitetin rom dhe 
egjiptian dhe rëndësinë e sigurimit të vendit të tyre në parlament. Megjithatë, edhe pse Kushtetuta e vitit 
2007 ka shpallur të drejtat e pakicave si parim kushtetues në sistemin juridik të Malit të Zi dhe ndryshoi 
ligjin për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve disa herë, nuk pati asnjëherë një ndryshim që synonte 
barazimin e popullsisë RE me popujt e tjerë pakicë dhe komunitetet (bashkësitë) e tjera kombëtare 
pakicë. Rezultati është se Mali i Zi deri më tani nuk ka ofruar përfaqësim adekuat politik të popullsisë 
RE, si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë lokal.

Kjo përmbledhje (brief) trajton çështjen e pjesëmarrjes politike të popullatës RE  nga aspekti normativo-
juridik dhe sociologjik, duke përcaktuar konceptet themelore të pjesëmarrjes politike, duke analizuar 
shkaqet dhe mangësitë e mungesës së pjesëmarrjes politike të popullsisë RE në Mal të Zi dhe duke 
analizuar rëndësinë dhe mekanizmat e përfshirjes së këtyre dy komuniteteve në pozitat vendimmarrëse.

Përmbledhja e politikave (Policy brief) u krijua si rezultat i hulumtimit cilësor në kuadër të projektit 
“Në rrugën drejt përfshirjes së popullsisë RE në sistemin vendimmarrës në Mal të Zi” të realizuar nga 
Qendra për Monitorim dhe Kërkime (CEMI) me mbështetjen financiare të Ministrisë së Drejtësisë, të 
Drejtave të Njëriut dhe të Pakicave të Malit të Zi. Projekti synon të kontribuojë në përfshirjen e popullsisë 
RE në jetën politike të Malit të Zi dhe në forcimin e kapaciteteve të tyre.

Qëllimi i këtij raporti politik (policy brief) është t’u propozojë vendimmarrësve një sërë rekomandimesh 
për ndryshimin e kuadrit ligjor dhe rekomandime të tjera që synojnë arritjen e pjesëmarrjes së barabartë 
dhe efektive të pjesëtarëve të popullatës RE në jetën politike të Malit të Zi. Gjithashtu, ne përpiqemi të 
tërheqim vëmendjen si të vendimmarrësve, ashtu dhe të publikut të gjerë për rëndësinë e përfshirjes 
së anëtarëve të popullatës RE në jetën politike; në të njëjtën kohë duke i paralajmëruar ata për efektet 
që mund të ketë përjashtimi i tyre nga ajo në komunitet, por edhe në shoqëri në tërësi. Në fund, kjo 
përmbledhje e politikave (policy brief) synon të ndikojë në të gjithë elementët e shoqërisë malazeze me 
qëllim të respektimit më të madh të të drejtave dhe realizimit të barazisë së plotë të popullsisë RE në 
shoqërinë në tërësi.
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1.
Koncepti dhe 
rëndësia e 
pjesëmarrjes politike

Ekzistojnë disa përkufizime të pjesëmarrjes 
politike. Për qëllimin e kësaj përmbledhjeje 
(brief) do të fokusohemi në përkufizimin e gjerë 
të Lester W. Milbrath, sipas të cilit pjesëmarrja 
politike përbëhet nga ato aktivitete të qytetarëve 
që ata duan të ndikojnë ose mbështesin qeverinë 
dhe politikën.1 Sipas Milbrath, ekzistojnë disa 
forma të pjesëmarrjes në jetën politike,2 kurse 
format e ndryshme të pjesëmarrjes politike 
shfaqen në shkallë të ndryshme dhe varen nga 
një sërë faktorësh.

Kemi identifikuar tre faktorë që janë me një 
ndikim dominues (sigurisht jo dhe i vetmi) për 
pjesëmarrjen politike të popullatës RE dhe për 
arritjen e barazisë së tyre të plotë në procesin 
e vendimmarrjes në Mal të Zi, gjegjësisht: 1) 
pozita sociale, 2) socio-gjendja ekonomike dhe 3) 
rregullat e lojës.

1  Milbrath et al. (1981), The Handbook of Political Behavior Volume 4, Plenum Press, Nju-Jork, f. 198
2 Më shumë rreth saj: Po aty, f. 201-203
3 Më shumë rreth saj: Po aty, f. 223-224
4 Grupet e margjinalizuara mund të përkufizohen si grupe të ndryshme njerëzish brenda një kulture, konteksti dhe his-
torie të caktuar, të cilët janë të ekspozuar ndaj rrezikut për t’iu nënshtruar diskriminimit të shumëfishtë për shkak të një 
kombinimi të karakteristikave ose bazave të ndryshme personale, si: gjinia, mosha, etnia. ose përkatësia fetare, gjendja 
shëndetësore, paaftësia, orientimi seksual, identiteti gjinor, arsimi, të ardhurat, vendndodhja gjeografike, etj. Marrë nga: 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1280
5 Auerback K. (2011), Pjesëmarrja politike e pakicave kombëtare, Standardet dhe praktika e shteteve në zbatimin e nen-
it 15 të Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare të Këshillit të Evropës, Analytics - Qendra për Kërkime 
Sociale, f.17

Pozicioni shoqëror si faktor bazohet në teorinë 
e qendrës dhe periferisë, e cila u propozua për 
herë të parë nga Johann Galtung në vitet ‘60 të 
shekullit të kaluar. Sipas kësaj teorie, njërëzit 
që janë në qendër të shoqërisë marrin pjesë në 
politikë më shpesh sesa njërëzit në periferi dhe 
hasin më shumë stimuj që i nxisin të marrin pjesë 
në jetën politike.3 Nga vetë emërtimi “persona 
në periferi të shoqërisë” del se këto janë grupe 
të margjinalizuara si grupe të caktuara pakicë 
si p.sh. pjesëtarët e popullatës RE në Mal të Zi. 
E lidhur ngushtë me pozitën shoqërore është 
gjendja socio-ekonomike (arsimimi, të ardhurat 
financiare dhe veprimtaria, pra punësimi). Grupet 
e margjinalizuara4 shpesh kanë një status më të 
keq socio-ekonomik sesa njërëzit që janë më afër 
qendrës së shoqërisë.

Rregullat e lojës janë, në kuptimin më të gjerë, 
sistemi juridik nga i cili varet mundësia e pakicave 
për të marrë pjesë në jetën politike. Rregullat e 
lojës lidhen më drejtpërdrejt me legjislacionin 
zgjedhor, por rëndësi të madhe ka edhe statusi 
ligjor i pakicave. Diskutimi se kush konsiderohet 
si pakicë kombëtare dhe si vendoset, sipas nenit 
3 të Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave 
Kombëtare, ka implikime serioze për pjesëmarrjen 
politike në përputhje me nenin 15,5 i cili kërkon nga 
nënshkruesit të krijojnë kushtet e nevojshme për 
pjesëmarrje efektive të pjesëtarëve të pakicave 
kombëtare në të gjitha sferat e jetës, dhe që synon 
të inkurajojë barazinë reale ndërmjet pjesëtarëve 
të pakicave kombëtare dhe popullatës shumicë.

Pjesëmarrja politike është padyshim një parakusht 
për inicimin dhe realizimin e qëllimeve të caktuara 
politike, si nga individët ashtu edhe nga grupet, 
veçanërisht grupet e margjinalizuara që nuk 
mund t’i arrijnë qëllimet e tyre dhe t’i zgjidhin 
problemet me të cilat përballen pa pjesëmarrje në 
jetën politike dhe në procesin e vendimmarrjes. 
Kjo çështje është e një rëndësie të veçantë për 
pjesëtarët e popullatës RE, dhe siç do të shohim në 
kapitujt në vijim, pjesëmarrja efektive politike është 
thelbësore për integrimin e plotë dhe mundësinë 
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e pjesëmarrjes së popullsisë RE në procesin e 
marrjes së vendimeve më të rëndësishme politike 
në lidhje me statusin e tyre socio-ekonomik dhe 
pozitën shoqërore. 

2.
Rishikimi i kuadrit 
ligjor që rregullon 
pjesëmarrjen politike 
të minoriteteve

Në nivel ndërkombëtar ekzistojnë disa dokumente 
të rëndësishme që përmbajnë standarde që 
garantojnë të drejtën e minoriteteve për të marrë 
pjesë në jetën politike.

Para së gjithash, Deklarata Universale e të 
Drejtave të Njëriut6 e cila në nenin 21 garanton 
të drejtën e votës universale dhe të barabartë 
për të gjithë, e cila arrihet me votim periodik, 
të barabartë, universal, të drejtpërdrejtë dhe të 
fshehtë. Pothuajse dy dekada më vonë, në vitin 
1966, u miratua Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat 
Civile dhe Politike (ICCPR),7 i cili në nenin 25 
përsërit garancitë e përcaktuara në Deklaratën për 
të Drejtat e Njëriut, por ICCPR-ja nuk parashikon të 
drejtat politike të pakicave si grup, por përcakton 
të drejtat individuale politike të qytetarëve, në 
përputhje me nenin 2, i cili garanton të drejtat e të 
gjithë individëve, pavarësisht nga karakteristikat e 
tyre personale. Nga kjo rezulton qartë se garancitë 
e të drejtave politike kanë  të bëjnë edhe me 
pjesëtarët e pakicave.

6 Në dispozicion në: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cnr.pdf
7 Në dispozicion në: https://wapi.gov.me/download/a7bb262a-570a-4459-9f6f-7da852013ba3?version=1.0
8 Në dispozicion në: https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/regulations/05bosniak/BRacialdiscrimination.pdf
9 Në dispozicion në: https://wapi.gov.me/download/12bc1491-772d-4dbf-b60f-f3b2c7b3d7ef?version=1.0
10 Në dispozicion në: https://rm.coe.int/okvirna-konvencija-za-zastitu-nacionalnih-manjina/168094dfe6
11 Në dispozicion në: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16999

Është e rëndësishme të përmendet Konventa 
Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha 
Formave të Diskriminimit Racor.8 Kjo Konventë 
gjithashtu rendit diskriminimin në bazë të origjinës 
kombëtare ose etnike si formë të diskriminimit 
racor, dhe në të njëjtin nen (të parë) rendit të drejtat 
politike si kategori të të drejtave që nuk mund 
të cenohen me sjellje diskriminuese. Konventa 
u parashtron kërkesë shteteteve nënshkruese 
që të anulojnë të gjitha ligjet ose praktikat që 
përjetësojnë diskriminimin racor, dhe kur bëhet 
fjalë për të drejtat politike, Konventa, përveç 
të drejtave të votimit aktiv dhe pasiv, garanton 
edhe të drejtën e pjesëmarrjes politike, duke 
përcaktuar të drejtën e pjesëmarrjes në qeveri dhe 
në administrimin e punëve publike. Megjithatë, 
duhet bërë dallimi ndërmjet pjesëmarrjes politike 
të pakicave dhe pjesëmarrjes efektive politike, 
gjegjësisht pjesëmarrjes efektive. Nëse nuk janë 
plotësuar parakushtet për pjesëmarrje efektive, e 
cila u ofron pjesëtarëve të pakicave një mundësi 
të vërtetë për të marrë pjesë në jetën politike dhe 
në procesin e vendimmarrjes, thjesht përshkrimi 
i atyre të drejtave nuk do të japin rezultatin e 
dëshiruar. Lidhur me këtë, Deklarata e OKB-së për 
të drejtat e pjesëtarëve të pakicave kombëtare 
ose etnike, fetare dhe gjuhësore9 thekson 
pikërisht pjesëmarrjen efektive të pakicave.

Spektri më i gjerë i të drejtave të pakicave 
përmbahet në Konventën Kuadër për Mbrojtjen e 
Pakicave Kombëtare,10 e cila përmban detyrimin 
e shteteve anëtare për të miratuar, ku është e 
nevojshme, masat e duhura për përmirësimin e 
jetës politike dhe barazinë e plotë të pakicave dhe 
popullatës shumicë (Neni 4), si dhe të krijohen 
kushtet për pjesëmarrjen efektive të pakicave në 
punët publike (neni 15).

Ndër dokumentet ligjore ndërkombëtare më të 
rëndësishme është Rekomandimi 1557 (2002) 
i Këshillit të Evropës mbi pozicionin ligjor të 
Romëve në Evropë.11 Një nga rekomandimet 
(Neni 6) është njohja e statusit të një pakice 
kombëtare ose etnike për romët (që aktualisht 
është vetëm një nga mangësitë e sistemit ligjor 
malazez). Kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen 
politike, ajo është objekt i nenit 10, i cili përshkruan 
një grup rekomandimesh shumë të detajuara 
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dhe gjithëpërfshirëse që synojnë forcimin e 
pjesëmarrjes politike të romëve në shtetet anëtare 
të Këshillit të Evropës. Gjegjësisht, shteteve 
anëtare u rekomandohet të inkurajojnë romët që të 
themelojnë organizatat e tyre dhe të marrin pjesë 
në sistemin politik si votues, por edhe si kandidatë 
ose anëtarë në parlamentet kombëtare. Megjithatë, 
në Rekomandim qëndron se pa kontributin aktiv të 
partive të tjera politike, pjesëmarrja efektive politike 
e romëve vështirë se mund të arrihet, veçanërisht 
në vendet ku kjo mundësi është e përjashtuar 
ose e  reduktuar ndjeshëm nga vetë legjislacioni 
zgjedhor. Prandaj, rekomandohet edhe nxitja e 
partive kryesore politike për përfshirjen e romëve në 
listat e tyre zgjedhore, në pozita ku mund të fitojnë 
mandate, gjë që është e një rëndësie të veçantë për 
sistemet me lista të mbyllura, të cilave i përket edhe 
Mali i Zi. Shtetet inkurajohen më tej të hartojnë dhe 
zbatojnë politika që synojnë pjesëmarrjen e plotë të 
romëve në jetën publike dhe në të gjitha nivelet e 
qeverisjes, si dhe forcimin e grupeve demokratike 
rome. Komuniteteve, organizatave dhe partive 
politike rome duhet t’u jepet një mundësi e plotë 
për të marrë pjesë në procesin e hartimit, zbatimit 
dhe monitorimit të programeve dhe politikave 
që synojnë përmirësimin e statusit të tyre socio-
ekonomik dhe pozitës ne shoqëri.

Përveç inkurajimit të pjesshëm të romëve për 
të krijuar dhe për të marrë pjesë në punën e 
organizatave joqeveritare dhe grupeve të punës 
që merren me çështjet e romëve, është e vështirë 
të thuhet se Mali i Zi ka investuar shumë përpjekje 
në zbatimin e këtyre rekomandimeve dhe zbatimin 
e standardeve ndërkombëtare kur bëhet fjalë për 
pjesëmarrjen e tyre efektive politike.

Kjo mund të shihet nga vetë Kushtetuta e Malit të 
Zi. Edhe pse në Kushtetutën e vitit 2007, Mali i Zi 

12 Vuković-Ćalasan D., Politika e multikulturalizmit dhe pjesëmarrja politike e romëve në Mal të Zi, vëll. 1, nr. 1, f. 241
13 Kushtetuta e Malit të Zi (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 1/2007 dhe 38/2013 - Amendamentet I-XVI)
14 Një term që shpreh nevojën dhe detyrimin për të rritur të drejtat dhe liritë e përgjithshme të njeriut duke vendosur 
të drejta të veçanta të pakicave, të cilat u ofrojnë anëtarëve të kombësive pakicë kushtet e nevojshme për të qenë të 
barabartë me anëtarët e kombit shumicë në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Më shumë rreth saj: Šuković, M.. 
(2009), E drejta kushtetuese. Podgoricë. CID, f. 311.
15 Garantimi i përfaqësimit autentik në përputhje me parimin e veprimit afirmativ duhet të plotësojë dy detyrime: 1) 
përcaktimin e rregullave zgjedhore, zbatimi i të cilave mund të arrijë përfaqësim adekuat të popujve pakicë dhe të ko-
muniteteve të tjera kombëtare pakicë, si në Parlamentin e Malit të Zi ashtu edhe në kuvendet e njësitë e vetëqeverisjes 
lokale, dhe 2) se shmangia nga rregullat e përgjithshme, d.m.th. barazia e përgjithshme kryhet në masën dhe mënyrën 
në të cilën do të arrihet qëllimi i saj - barazia efektive e pjesëtarëve të pakicave. Më shumë rreth saj: Šuković, M.. (2009), 
E drejta kushtetuese. Podgoricë. CID, f. 312-313
16 Strategjia e përfshirjes sociale të romëve dhe egjiptianëve në Mal të Zi 2021-2025, f. 38, në dispozicion në: https://
www.gov.me/clanak/strategija-socijalne-inkluzije-roma-i-egipcana-u-crnoj-gori-2021-2025
17 Ligji për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, Nr. 16/2000 - teksti 
i rishikuar, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - Vendimi i US, 48/2006, 56/2006 - Vendimi i SHBA-së dhe “Gazeta Zyr-
tare e Malit të Zi”, Nr. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - Vendimi i GJK, 12/2016 - Vendimi i GJK, 60/2017 - Vendimi i GJK , 
10/2018 - Vendimi i SHBA-së dhe 109 /2020 - Vendimi i SHBA-së))

është klasifikuar si vend multikulturor në kuptimin 
normativo-politik12, pasi në Preambulën e Kushtetutës 
numërohen të gjithë popujt dhe pakicat kombëtare13, 
dhe neni 79, përmes parimit të veprimit afirmativ14, 
garanton të drejtën e përfaqësimit autentik15 të 
pakicave në Kuvendin e Malit të Zi dhe kuvendet e 
njësive të vetëqeverisjes lokale, kur bëhet fjalë për 
pjesëtarët e popullatës RE, nuk njihen njësoj si popujt 
e tjerë pakicë dhe bashkësitë kombëtare pakicë, 
por klasifikohen në kategorinë e “të tjerëve”. Fakti 
që kuadri ligjor nuk i trajton romët dhe egjiptianët 
si pakica kombëtare, njihet si një nga problemet 
në strategjinë në përfshirjen sociale të romëve dhe 
egjiptianëve 2021-2025.16   

Edhe pse në sistemin tonë ligjor nuk renditen 
në mënyrë eksplicite si popuj pakicë, romët dhe 
egjiptianët gëzojnë të drejtat e pakicave nga Ligji 
për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave. Në kontekstin e 
të drejtave politike të popullatës RE, mangësitë që 
kontribuojnë në pozitën e tyre të pabarabartë rrjedhin 
më së shumti nga Ligji për zgjedhjen e këshilltarëve 
dhe deputetëve17, i cili përcakton mënyrën e 
shpërndarjes së mandateve për listat zgjedhore të 
popujve pakicë (Neni 94). Ligji parashikon që për 
shpërndarjen e mandateve është e nevojshme që 
lista zgjedhore e pakicës të arrijë 0.7% të votave të 
vlefshme në zgjedhjet parlamentare. Për anëtarët e 
kombit kroat, të cilët marrin pjesë në një përqindje të 
ngjashme me anëtarët e popullsisë RE në popullsinë 
e përgjithshme, pragu (cenzusi¬¬) zgjedhor është 
0.35%.

Zgjidhja aktuale ligjore është objekt kritikash, si nga 
publiku ekspert vendas, ashtu edhe nga organizatat 
ndërkombëtare, sepse pengon anëtarët e popullatës 
RE të fitojnë numrin e nevojshëm të votave të 
vlefshme për shpërndarjen e mandateve në zgjedhjet 
parlamentare. Dispozitat për ndarjen e mandateve 
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për listat zgjedhore të pakicave ishin gjithashtu 
objekt i një rishikimi kushtetues. Gjegjësisht, në 
vitin 2015, bazuar në iniciativën e një pjese të 
sektorit joqeveritar, Gjykata Kushtetuese vendosi 
për kushtetutshmërinë e dispozitave të nenit 94 të 
Ligjit për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve.18 
Nismëtarët e iniciativës pohuan se dispozitat e ligjit 
që kanë të bëjnë me shpërndarjen e mandateve 
cenojnë të drejtën e popullatës rome në Mal të Zi 
për përfaqësim autentik në parlamentin e Malit të 
Zi dhe kuvendet e njësive të vetëqeverisjes lokale në 
të cilat ata përbëjnë së paku 5% të popullsisë, dhe 
se dispozitat e kontestuara janë diskriminuese dhe 
në kundërshtim me Kushtetutën dhe me traktatet 
dhe konventat ndërkombëtare të konfirmuara dhe 
të publikuara. Nismëtarët e iniciativës iu referuan 
faktit se anëtarëve të kombit kroat, të cilët kanë një 
përqindje të ngjashme në popullsinë e përgjithshme 
si pjesëtarët e popullsisë rome, u sigurohet një 
prag  zgjedhor i privilegjuar prej 0.35%, gjë që e bën 
këtë dispozitë diskriminuese ndaj anëtarëve të 
popullsisë rome. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese 
nuk e pranoi këtë iniciativë. Para së gjithash, sipas 
vendimit të Gjykatës Kushtetuese, dispozita ligjore 
që u jep anëtarëve të kombit kroat një kuotë prej 
0.35% për pjesëmarrje në shpërndarjen e mandateve 
nuk mund të vihet në dyshim në lidhje me parimin 
e ndalimit të përgjithshëm të diskriminimit, qoftë 
i drejtpërdrejtë dhe indirekt, mbi çdo bazë. Më tej, 
Gjykata Kushtetuese vlerëson se është kompetente 
vetëm për të vlerësuar përputhshmërinë e 
zgjidhjes konkrete ligjore me dispozitat përkatëse 
të Kushtetutës dhe traktatet ndërkombëtare të 
konfirmuara dhe të publikuara, gjegjësisht se nuk 
është kompetent të vlerësojë nëse ligjvënësi duhet 
të parashikonte zbatimin e aksionit afirmativ në 
raport me popullsinë rome.19  Me këtë vendim, 
Gjykata Kushtetuese konfirmoi në mënyrë implicite 
se mekanizmi për arritjen e barazisë së pjesëtarëve të 
popullatës RE në sferën e të drejtave politike qëndron 
ekskluzivisht në reformën e legjislacionit zgjedhor, 
kurse për këtë është i nevojshëm vullneti politik, i cili 
ka munguar deri më sot.

Më shumë për pasojat e mungesës së 
pjesëmarrjes efektive të pjesëtarëve të popullatës  
RE në jetën politike do të flitet në kapitujt në vijim 
të këtij raporti (brief).

18 Iniciativa për vlerësimin e kushtetutshmërisë është dorëzuar nga OJQ Qendra për Tranzicion Demokratik (CDT), OJQ 
Qendra për Demokraci dhe të Drejta të Njëriut (CEDEM) dhe organizata rinore rome “Koračite sa nama - Phiren amenca”
19 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, U-I nr. 43/14, në dispozicion në: https://www.ustavnisud.me/ustavnisud/webfold-
er/11_08_2022_12_43_0038.doc 
20 Në periudhën prej 10 prill deri më 1 korrik 2022, CEMI ka kryer kërkime cilësore, duke përdorur metodat e intervistës 
dhe kërkimit në tavolinë. Në kuadër të hulumtimit janë realizuar 5 intervista me përfaqësues të OJQ-ve që merren me 
mbrojtjen e të drejtave dhe përmirësimin e pozitës së popullatës  RE, përfaqësues të institucioneve përkatëse dhe për-
faqësues të vetë komunitetit. Të anketuarit i përkasin grupmoshave dhe gjinive të ndryshme

3.
Shkaqet dhe pasojat 
e mungesës së 
pjesëmarrjes politike 
të popullsisë rome 
dhe egjiptiane
 

Në kuadër të projektit “Në rrugën drejt përfshirjes 
së popullatës RE në sistemin vendimmarrës në Mal 
të Zi”, Qendra për Monitorim dhe Kërkim (CEMI) 
realizoi një anketë cilësore20 në të cilën ishin të 
përfshirë përfaqësues të popullatës RE, sektorit të 
OJQ-ve dhe institucioneve shtetërore që merren 
me mbrojtjen e të drejtave të popullsisë RE. 

Qëllimi i hulumtimit ishte përceptimi (pasqyrimi) i 
shkaqeve të problemeve me të cilat ballafaqohen 
pjesëtarët e popullatës RE në Mal të Zi, me theks të 
veçantë në mundësinë e arritjes së pjesëmarrjes 
efektive politike, dhe në pasojat e (pa)mundësisë 
së pjesëtarëve të popullatës RE për të marrë pjesë 
në sistemin e vendimmarrjes, dhe në mënyrë që të 
shqyrtohen zgjidhjet e mundshme në këtë drejtim. 

Gjatë hulumtimit të kryer, si një nga shkaqet kryesore 
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të pozitës së dobët sociale dhe statusit socio-
ekonomik të numrit më të madh të pjesëtarëve të 
popullatës RE, të anketuarit përmendën mungesën 
e përfaqësuesve autentikë të komunitetit në organet 
vendimmarrëse politike. Rrënja e këtij problemi 
është në të ashtuquajturat sipas rregullave të lojës 
që theksuam në kapitullin e parë.

Që në fillim dhe për t’u informuar më mirë, është 
e rëndësishme të vihen në dukje disa të dhëna 
statistikore që ilustrojnë statusin socio-ekonomik 
dhe pozitën sociale të popullsisë  RE. Gjegjësisht, 
në shumicën e amvisërive të popullsisë  RE (deri në 
56.6%) asnjë anëtar i amvisërive nuk punon, ndërsa 
në 31.3% punon vetëm një. Nëse marrim parasysh 
se një familje mesatare e RE në komunitetin rom 
dhe egjiptian ka 5.5 anëtarë, vërehet një barrë 
jashtëzakonisht e lartë për një pagë.21 E njëjta 
anketë tregon se përqindja më e madhe e të 
anketuarve nuk kanë pasur asnjë shkollë (32.5%).

Kur flasim për të ashtuquajturat sipas rregullave 
të lojës, në radhë të parë i referohemi mangësive 
në ligj në zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve, 
të cilat i përmendëm edhe në kapitullin e parë, 
prandaj nuk do t’i përsërisim në këtë pjesë. Krahas 
këtyre mangësive, dhe duke pasur parasysh 
statusin e dobët socio-ekonomik të shumicës së 
anëtarëve të popullsisë  RE dhe mungesën e një 
përfaqësuesi autentik, d.m.th. partitë politike që 
do të përfaqësonin interesat e tyre në zgjedhje, 
pjesëtarët e popullatës  RE janë një objektiv i 
lehtë për “gjuetarët e votave” gjatë proceseve 

21 Ministria e Drejtësisë (2020), Pozita socio-ekonomike e romëve dhe egjiptianëve në Mal të Zi Raporti i anketës 
së opinionit publik për vitin 2020, f. 5, në dispozicion në: https://wapi.gov.me/download/ac3e91ce-6f24-4aad-b648-
70d51de2559e?version=1.0
22 Në raportin për zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 30 gusht 2020, OSBE thekson se misioni ka marrë akuza për 
blerje votash dhe frikësim të pjesëtarëve të komunitetit rom. Raporti i disponueshëm në: https://www.osce.org/files/f/
documents/9/9/475223.pdf
23 OSBE (2020), Zgjedhjet Parlamentare 30 gusht 2020-Raporti Përfundimtar, f. 19, në dispozicion në: https://www.
osce.org/files/f/documents/9/9/475223.pdf
24 Hulumtimet në kuadër të Programit ROMACTED treguan intolerancë midis anëtarëve banues dhe të zhvendosur 
të komunitetit RE, si rezultat i kushteve të ndryshme të strehimit. Prandaj, është e nevojshme të merret parasysh 
shpërndarja e fondeve për shkak të ekzistencës së grupeve të ndryshme brenda komunitetit dhe të bëhen përpjekje 
shtesë për të aplikuar një qasje maksimale të balancuar për të gjitha grupet, si në aspektin e dallimeve etno-kulturore 
ashtu edhe në raport sipas kritereve gjeografike, si dhe në lidhje me ndarjen e refugjatëve romë - romë me vendbanim.

Defacto Consultancy (2019), Identifikimi dhe hartëzimi i sfidave përkatëse me të cilat përballet komuniteti rom dhe eg-
jiptian në Mal të Zi, Programi ROMACTED, f. 35, në dispozicion në: https://rm.coe.int/analiza-situacije-crna-gora-romac-
ted/1680a0154d
25 Sistemi tradicional i rregullave dhe vlerave për modelin e identitetit rom ose përcaktuesit e përgjithshëm kulturor 
rom, siç kuptohet nga numri më i madh i romëve në të gjithë ekumenin dhe siç është rënë dakord në takimin e Këshillit 
të Evropës në Strasburg në 2003. Todorović D. (2014), Identiteti kulturor i romëve, f. 57, në dispozicion në: https://npao.
ni.ac.rs/files/584/VALENTINA_6e6b3.pdf
26 Beshiq M., (2019), Marrëdhëniet ndëretnike dhe distanca etnike në Mal të Zi, CEDEM, f. 23, në dispozicion në: https://
www.cedem.me/wp-content/uploads/2022/02/Etnicka-distanca-u-Crnoj-Gori-2019..pdf
27 Edhe pse në dokumentet e Bashkimit Evropian ky term shënohet me fjalën anticiganizëm, ai nuk duhet të përkthehet 
fjalë për fjalë në gjuhën malazeze duke përdorur termin anticigan, i cili ka një konotacion diskriminues, prandaj vetë 
komuniteti nuk e vlerëson atë pozitivisht, por termi Në vend të kësaj duhet të përdoret anti-rom.

parazgjedhore.22 Gjithashtu, ata kanë akses të 
kufizuar në edukimin për të drejtat e votës dhe 
procesin zgjedhor për shkak të mungesës së 
programeve të synuara ndërgjegjësuese të cilat i 
harton pushteti.23 Për më tepër, në të gjitha fushatat 
parazgjedhore vërehet një mungesë e dukshme e 
materialit zgjedhor në gjuhën rome.

Gjatë hulumtimit, përfaqësuesit e popullatës RE 
theksuan homogjenitetin e pamjaftueshëm24 
të komunitetit si një nga dukuritë negative të 
shkaktuara nga mungesa e një përfaqësuesi 
përfaqësues të komunitetit në Kuvend. Siç u tha 
më parë, pjesëtarët e popullatës RE në periudhën 
parazgjedhore janë pre e lehtë për “gjuetarët e 
votave”, gjë që prej vitesh thelloi problemin e votimit 
për “atë që ofron më shumë” në komunitet, në 
krahasim me votën për një program ose ideologji 
të caktuar. Edhe pse të vetëdijshëm për të njëjtin 
shqetësim në rastin e përfshirjes së popullatës RE 
në parlamentin e Malit të Zi, çelësi për bashkimin 
e komunitetit është zgjedhja e një përfaqësuesi 
autentik dhe zgjimi i romëve (s)25 përmes edukimit 
për të drejtat politike dhe fuqinë e vendimmarrjes.

Përveç këtyre mangësive, diskriminimi është ende 
një nga problemet më të mëdha me të cilat përballen 
pjesëtarët e popullatës RE. Duke krahasuar të dhënat 
për distancën etnike nga viti 2013 dhe 2019, shihet 
se është rritur.26 Diskriminimi ndaj pjesëtarëve 
të popullatës RE është aq i theksuar sa ka marrë 
edhe emrin zyrtar - antiromizëm.27 Bëhet fjalë për  
një formë e veçantë të racizmit, e cila përcaktohet 
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historikisht - gjeografikisht në komunitete të 
caktuara, dhe shpesh shoqërohet me dhunë, gjuhë 
të urrejtjes, shfrytëzim, diskriminim, segregacion, 
dehumanizim, stigmatizim, shfrytëzim, një mimikri 
etnike (duke mbuluar identitetin e vet etnik). 
diskursi negativ (stereotip) dhe pozita e dobët e 
romëve në shoqërinë politike, shkencore, publike 
dhe civile.28 Në krijimin e një distance të lartë etnike 
ndaj popullatës RE, sipas bashkëbiseduesve tanë, 
kontribuon edhe promovimi negativ i komunitetit 
në media.

Natyra sistematike e problemeve me të cilat 
ballafaqohen pjesëtarët e popullatës RE reflektohet 
edhe në problemin e statusit të pazgjidhur juridik 
(ligjor), i cili prej shumë vitesh pengon një pjesë të 
popullsisë RE të marrë pjesë në jetën politike. Të 
dhënat e organizatës rinore rome “Ecni në hap me 
ne - Koračajte sa nama - Phiren amenca” nga viti 
2021 treguan se vetëm në territorin e komunës së 
Podgoricës, 414 per- sona nga komuniteti rom dhe 
egjiptian nuk e kanë të zgjidhur statusin e tyre juridik 
(ligjor),29 si rezultat i të cilave mungon pjesëmarrja 
e një pjese të konsiderueshme të pjesëtarëve të 
këtyre dy grupeve. Gjithashtu, hulumtimi i Ministrisë 
së Drejtësisë ka treguar se pak më pak se çdo i 
dhjeti person i anketuar ka deklaruar se të paktën 
një anëtar i familjes së tij/saj nuk ka letërnjoftim.30

Ajo që e ndërlikon më tej aftësinë e anëtarëve 
të popullatës RE për të marrë pjesë në sistemin 
vendimmarrës është mungesa e aksionit afirmativ 
në sistemin e arsimit të lartë. Megjithatë, lajmi 
inkurajues është se projektligji për Arsimin e Lartë, 
i cili pritet të miratohet së shpejti, parashikon 
rikthimin e aksionit afirmativ në sistemin e arsimit 
të lartë. Deri atëherë, në mungesë të burimeve 
financiare për t’u regjistruar në institucionet e 
arsimit të lartë (gjë që ndërlikohet më tej nga 
vështirësia për të gjetur punë më të paguara), 
një pjesë e konsiderueshme e maturantëve që 
i përkasin popullatës RE mbeten të privuar nga 
arsimi i lartë dhe për këtë arsye edhe nga mundësia 
e angazhimit në pozicione vendimmarrëse.

28 Vojak D. (2018), Viktimat e harruara të Luftës së Dytë Botërore ose për vuajtjet e romëve në shtetin e pavarur të 
Kroacisë, 1941 - 1945, f. 246, në dispozicion në: https://cutt.ly/oLXd9Wj
29 Organizata rinore rome Koracajte sa nama - Ecni në hap me ne - Phiren amenca (2021), Rast studimor - Romë pa 
status ligjor të rregulluar gjatë pandemisë Covid-19, në dispozicion në: http://phirenamenca.me/media/files_down/
STUDIJA%20SLU%C4%8CAJA_ROMI%20PA%20RREGULLUAR%20LIGJOR%20STATUS%20NE%20KOHE%20PANDEM-
IC%20COVID-19.pdf
30 Ministria e Drejtësisë, op.cit., f. 11
31 Më shumë rreth saj: Po aty, f. 38
32 Më shumë rreth saj: Po aty, f. 39

Disa nga efektet e mangësive për të cilat folëm mund 
të shohim në rezultatet e hulumtimit të kryer nga 
Ministria e Drejtësisë për pozitën socio-ekonomike 
të romëve dhe egjiptianëve në Mal të Zi, i cili tregoi 
se rreth 76% e të anketuarve pohojnë se ata nuk 
i kuptojnë ngjarjet më të rëndësishme politike 
në vend.31 Përveç kësaj, pjesëtarët e popullatës 
RE nuk u besojnë politikanëve, gjegjesisht vetëm 
21% e të anketuarve thonë se ka një politikan të 
cilit i besojnë dhe akoma më pak (18%) thonë se 
ka politikanë që përfaqësojnë popullsinë RE në 
mënyrën e duhur.32

4.
Si të arrihet 
pjesëmarrja efektive e 
popullatës RE në jetën 
politike dhe shoqërore 
të Malit të Zi

Siç e kemi theksuar, faktorët kryesorë që 
ndikojnë në mungesën e pjesëmarrjes politike të 
pjesëtarëve të popullatës RE  janë pozita e tyre në 
shoqëri, statusi socio-ekonomik dhe rregullat e 
lojës, gjegjësisht mangësitë në legjislacion, mbi të 
gjitha në legjislacionin zgjedhor. Prandaj, zgjidhja 
duhet kërkuar para së gjithash në ndryshimet në 
legjislacionin zgjedhor, afrimin e pjesëtarëve të 
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popullatës RE me qendrën (thelbin) e shoqërisë, 
forcimin e statusit të tyre socio-ekonomik, por 
edhe forcimin e mekanizmave të kontrollit  (të 
respektimit) të zbatimit të legjislacionit ekzistues.33

Rregulloret dhe politikat ekzistuese parashikojnë 
përfshirjen e përfaqësuesve të popullsisë RE në 
nivel kombëtar dhe lokal. Kur analizohet mënyra 
e përfshirjes së tyre, mbizotëron mendimi se 
metoda më efektive e deduksionit, pra përfshirja 
së pari në nivel kombëtar. Megjithatë, zgjidhja 
mund të kërkohet edhe në përfshirjen përmes 
nivelit lokal, së pari përmes zbatimit adekuat 
të institutit të karriges së lirë.34 Është zhgënjyes 
fakti që të dhënat për përdorimin e këtij instituti 
janë shumë të pakta. Nga ana tjetër, për shkallën 
evidente të shkeljes së të drejtave të anëtarëve 
të popullsisë RE kur është fjala për përfshirjen 
në nivel lokal flasin të dhënat për pjesëmarrjen 
e këtij komuniteti në përqindjen e përgjithshme 
të të punësuarve në organet shtetërore, organet 
e administratës shtetërore, organet e pushtetit 
lokal, gjykatat dhe Prokurorinë e shtetit.35

Nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese, të cilin e 
përmendëm në kapitullin e dytë, del se problemet 
e shkaktuara nga mungesa e një përfaqësuesi 
autentik të popullatës RE në Kuvendin e Malit 
të Zi, mund të zgjidhen në radhë të parë përmes 
reformës së legjislacionit zgjedhor, d.m.th. se i 
vetmi mekanizëm ligjor për arritjen e barazisë 
së popullatës RE është ndryshimi i Ligjit për 
zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve, para së 
gjithash në pjesën që ka të bëjë me shpërndarjen e 
mandateve, duke ulur censusin zgjedhor për listat 
zgjedhore të pjesëtarëve te popullsisë RE nga 
0,7% në 0,35 %. Gjithashtu, mbledhja e rezultateve 
individuale të disa listave zgjedhore që tejkalojnë 
pragun ligjor prej 0.7% dhe numërimi i tyre si një 
listë e vetme përmbledhëse që hyn në procesin 
e shpërndarjes së mandateve duhet të përfshijë 
edhe listat zgjedhore për të cilat është paraparë 
pragu prej 0.35%.

Megjithatë, siç u tha në kapitullin e dytë, parashkrimi 
i të drejtave politike nuk është një garanci që 
anëtarët e popullatës RE do të jenë në gjendje t’i 

33 Para së gjithash, është e nevojshme të forcohen mekanizmat e kontrollit të zbatimit të së drejtës së garantuar me 
Kushtetutë për përfaqësim proporcional në shërbimet publike, organet shtetërore dhe të vetëqeverisjes lokale.
34 Ky institut nënkupton mundësinë e pjesëmarrjes së përfaqësuesve të organizatave joqeveritare në seancën e parla-
mentit vendor pa të drejtë vote. Rregullorja e punës rregullon në detaje procedurën e shpalljes së ftesave dhe kushtet 
për regjistrimin e përfaqësuesve të OJQ-ve në seancën e parlamentit vendor.
35 Ministria e të Drejtave të Njëriut dhe të Pakicave (2021), Raporti mbi Zhvillimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Paki-
cave dhe Komuniteteve të tjera Kombëtare të Pakicave në vitin 2020, në dispozicion në: https://www.gov.me/dokumen-
ta/31e98550-b9c2-4b8e -a8ca -d9f5a5344ba8

përdorin realisht ato të drejta në atë masë që do të 
siguronte pjesëmarrjen e tyre të barabartë në jetën 
politike. Prandaj, është e nevojshme të punohet 
në zgjidhjen e problemeve të tjera të përmendura 
më parë me të cilat ballafaqohet popullata RE e të 
cilat kontribuojnë në mungesën e pjesëmarrjes së 
tyre politike.

Ndonëse në procesin e përfshirjes në jetën politike 
të pjesëtarëve të popullatës RE nevojitet vota e 
deputetëve për ndryshimin e ligjit ekzistues dhe 
prandaj është e pamohueshme që ka një rëndësi të 
madhe mbështetja reale dhe jo vetëm deklarative 
e komunitetit politik, e që ka munguar në periudhën 
e kaluar. Për  mungesën e një mbështetjeje reale 
nga ana e vendimmarrësve dëshmon edhe fakti 
që, përkundër një iniciative në parlamentin e Malit 
të Zi për ndryshimet në Ligjin për zgjedhjen e 
këshilltarëve dhe deputetëve në fund të vitit 2021 
që kanë paraqitur Këshilli i Romëve, Mbrojtësi i të 
Drejtave të Njëriut dhe Lirive (Avokati i Popullit) dhe 
një grup organizatash joqeveritare, për të bërë që 
të ulet censusi për  pjesëtarët e popullatës RE në 
0.35%, nuk ka pasur përgjigje nga vendimmarrësit 
dhe çështja e reformës së legjislacionit zgjedhor 
nuk është prioritet i Qeverisë dhe Kuvendit të Malit 
të Zi edhe sot e kësaj dite.

Ne deklaruam se një nga problemet më të mëdha 
me të cilat ballafaqohet popullata RE  është 
niveli i lartë i diskriminimit dhe distanca etnike. 
Si mekanizëm që do të jepte një kontribut të 
rëndësishëm në zvogëlimin e distancës etnike, 
bashkëbiseduesit tanë më së shpeshti përmendën 
praninë e përfaqësuesit të popullatës RE në 
Kuvendin e Malit të Zi dhe përfshirjen e tyre në 
pozitat vendimmarrëse, të cilat do t’u mundësonin 
atyre të japin një kontribut në uljen e përceptimeve 
negative në publik dhe parandalimin e përhapjes 
së stereotipeve negative të cilat nxisin rritjen e 
distancës etnike. Sigurisht, përgjegjësia për për- 
ceptimin negativ të popullatës RE nuk mund të 
jetë mbi anëtarët e grupit më të margjinalizuar 
të qytetarëve. Imazhet e pjesëtarëve të këtij 
komuniteti si pjesëmarrës në situata konflikti ose 
viktima të lypjes, më së shpeshti merren përmes 
mjeteve të informimit dhe rrjeteve sociale. Duke 
pasur parasysh rolin e medias në krijimin dhe 
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formësimin e përceptimit social, ndërgjegjësimi 
i përfaqësuesve të medias për mënyrën se si 
raportojnë për pjesëtarët e popullatës RE është një 
mekanizëm i domosdoshëm që do të kontribuonte 
në ndryshimin e përceptimit social. Nuk janë 
të rralla rastet kur komuniteti kriminalizohet në 
media dhe është e nevojshme të bëhen përpjekje 
shtesë për edukimin e medias për problemet e 
komunitetit dhe pengesat kryesore për integrimin 
e tyre të plotë, duke ngritur nivelin e “interesimit 
për tjetrin”, si dhe nxitja e kulturës së dialogut.36

Megjithëse kjo përmbledhje e politikave (policy 
brief) fokusohet kryesisht në të drejtën e 
pjesëtarëve të popullatës RE për t’u zgjedhur, në 
kontekstin e pozitës sociale dhe statusit socio-
ekonomik të pjestarëve të popullsisë RE, është 
e nevojshme të shikohen problemet që prekin 
realizimin e të drejtës aktive të votës. Në kapitullin 
e mëparshëm folëm për problemin e statusit 
juridik (ligjor) të pazgjidhur të një pjese të madhe të 
popullsisë RE. Nëse kemi parasysh faktin se numri 
më i madh i rasteve të pjesëtarëve të popullatës 
RE me status juridik të pazgjidhur në Podgoricë 
(rreth 60%) janë të lidhura me shtetin tonë fqinj 
Kosovën37,  zgjidhja e këtij problemi duhet kërkuar 
në forcimin e bashkëpunimit me atë shtet përsa 
i përket zgjidhjes së statusit juridik anëtarëve të 
popullatës RE. Gjithashtu, duke qenë se paraqitja 
e kërkesës për lëshimin e dokumenteve personale 
kërkon burime të caktuara financiare, lehtësimi në 
formën e heqjes së këtyre tarifave për personat 
pa të ardhura ose me të ardhura të ulëta mund 
të kontribuojë ndjeshëm në rritjen e numrit 
të anëtarëve. të popullatës RE që posedojne 
dokumente personale, pra një bazë më e mirë për 
pjesëmarrje në jetën politike.38

Sigurisht, që pjesëtarët e popullatës RE të marrin 
pjesë realisht në jetën politike dhe të angazhohen 
si vendimmarrës, atyre duhet t’u mundësohet 
arsimi i lartë më lehtë, duke përcaktuar veprimet 
afirmative në Ligjin për Arsimin e Lartë, duke pasur 
parasysh faktin që një numër i madh i pozicioneve 
vendimmarrëse kërkojnë arsim të lartë, gjegjësisht 
nivelin e arsimit VII-1.

36 Vuković-Ćalasan, Danijela, “Komunitetet etno-kulturore, multikulturalizmi dhe media” në Vështrim rajonal i zhvil-
limit dhe integrimit të shkrim-leximit mediatik dhe informativ, Vajzović E., A.M., N.R. (2021), Fakulteti i Shkencave 
Politike, Universiteti i Sarajevës, në dispozicion në: https://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2021/05/REGIONAL-
NI-OSVRT-NA-RAZVOJ-I-INTEGRACIJU- MEDIJSKE- I-INFORMATION-LITERACY_e-edition-1.pdf
37 Organizata rinore rome Koracajte sa nama -Ecni ne hap me ne - Phiren amenca, op.cit, f.19
38 Bazuar në gjetjet e hartës së organizatës rinore rome Koracajte sa nama - Phiren Amenca, u konstatua se 57% e 
popullsisë RE nuk kanë të ardhura të përhershme ose jetojnë pa të ardhura. Është shqyrtuar edhe niveli i të ardhurave 
apo të ardhurave mesatare mujore në këtë komunitet dhe 43% e komunitetit ka të ardhura më pak se 200 euro.

Edhe pse shpesh shtrohet pyetja nëse qasja e 
saktë është që fillimisht të zgjidhen problemet 
ekzistenciale të komunitetit dhe më pas të kalohet 
drejt pozicioneve vendimmarrëse, apo nëse qasja 
duhet të ketë drejtim të kundërt, është e qartë 
se megjithëse behet fjalë për  përmirësimin 
e kushteve ekzistenciale të anëtarëve të 
komunitetit, përmirësimi në sistemin arsimor dhe 
në fusha të tjera, përfshirja dhe realizimi i barazisë 
së popullsisë RE  do të jetë i plotë vetëm pasi të 
tregohet vullneti politik dhe të realizohen kushtet 
për pjesëmarrje politike.

Përfundimet dhe 
rekomandimet

Pavarësisht apeleve shumëvjeçare të sektorit 
joqeveritar dhe organizatave ndërkombëtare 
për t’u mundësuar pjesëtarëve të popullatës RE 
që të marrin pjesë në mënyrë të barabartë dhe 
efektive në jetën politike të Malit të Zi, situata 
nuk ka ndryshuar deri më sot. Vullneti real politik 
për përfshirjen e popullatës RE në sistemin 
vendimmarrës në thelb nuk ekziston, kështu 
që komuniteteve të romëve dhe egjiptianëve iu 
mohohet përfaqësimi autentik në parlamentin 
malazez. Si rezultat, ata pengohen të përmirësojnë 
pozitën e tyre shoqërore dhe statusin socio-
ekonomik përmes veprimtarisë politike. Popullata 
RE është gjithashtu e ekspozuar ndaj një shkalle 
të lartë të diskriminimit dhe distancës etnike, si 
dhe keqkuptimit të nevojave të tyre nga publiku 
laik dhe një pjesë e mediave. Duke mbetur në 
margjinat e shoqërisë, ata janë një objektiv i lehtë 
për akterët politikë që përfitojnë nga pozicioni i tyre 
për të marrë vota. Disavantazhet që prekin pozitën 
e popullatës RE janë të natyrës sistematike, ndaj 
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zgjidhja e problemeve me të cilat përballen këto 
dy grupe të qytetarëve më të margjinalizuar nuk 
varet vetëm nga ndryshimi i ligjeve aktuale, por 
kërkon një qasje multidisiplinare.

Rekomandime:

1. Është e nevojshme që duke ndryshuar 
Ligjin për zgjedhjen e këshilltarëve 
dhe deputetëve të sigurohet barazia e 
pjesëtarëve të popullatës RE,  e të cilët nuk 
kanë një status të barabartë me pjesëtarët 
e komunitetit (popullit) pakicë që marrin 
pjesë në përqindje të ngjashme në numrin 
e përgjithshëm të popullsisë, ose duke 
caktuar një prag (census) zgjedhor prej 
0,35% për shpërndarjen e mandateve 
ose nëpërmjet dhënies së mandatit të 
rezervuar.

2. Përveç uljes së censusit zgjedhor në 
0,35%, është e nevojshme që të zbatohet 
rregulli i mbledhjes së rezultateve të 
listave të pakicave të cilat i përkasin të  
njëjtit komunitet (popull) pakicë, nëse 
asnjëra prej tyre nuk e ka kaluar kërkesën 
ligjore në fuqi, të vlejë edhe për  pjesëtarët 
e popullatës RE, gjegjësisht pra për të 
gjitha listat e pakicave të cilat i përkasin 
të të njëjtit komunitet (popull) pakicë për 
të cilat vlen censusi zgjedhor prej 0.35%.

3. Anëtarët e komunitetit rom duhet të 
pajisen me material zgjedhor në gjuhën 
e tyre, në mënyrë që ata të ushtrojnë 
plotësisht të drejtën e tyre të votës.

4. Është e nevojshme të investohen fonde 
shtesë për realizimin e aktiviteteve 
që synojnë edukimin dhe fuqizimin e 
pjesëtarëve të popullatës RE në luftën 

kundër blerjes së votës, si dhe krijimin e 
mekanizmave për të kontrolluar presionin 
politik mbi popullin RE gjatë procesit 
zgjedhor.

5. Është e nevojshme të forcohet 
bashkëpunimi me vendet fqinjë nga të 
cilat vjen një pjesë e konsiderueshme e 
popullsisë RE, siç është Kosova, për të 
zgjidhur çështjen e statusit juridik të këtyre 
per- sonave, si kusht i domosdoshëm për 
integrimin e tyre të plotë në shoqërinë 
malazeze dhe pjesëmarrje në jetën politike 
dhe shoqërore në Mal të Zi.

6. Për shkak të gjendjes së dobët socio-
ekonomike të një numri të madh të 
pjesëtarëve të popullatës RE është e 
nevojshme të vendosen lehtësira për 
lëshimin e dokumenteve personale për 
personat me të ardhura të ulëta ose për 
personat pa të ardhura, në mënyrë që të 
përfitohen më lehtë  dokumentat, duke 
pasur parasysh se ato janë parakusht për 
realizimin e të drejtave themelore politike.

7. Në Ligjin për Arsimin e Lartë është e 
nevojshme të parashikohen veprime 
afirmative për pjesëtarët e populates RE, 
në mënyrë që ata të arrijnë më lehtë në 
pozitat vendimmarrëse që kërkojnë të 
paktën nivelin VII-1 të arsimit.
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