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Отворено писмо до корисниците на Ромскиот Образовен Фонд
Почитувани корисници на Ромскиот Образовен Фонд:
Во името на Ромскиот Образовен Фонд, би сакал лично да ги упатам нашите честитки и да Ви
посакам успех во новата учебна година. Верувам дека имавте исполнето лето и летен одмор и
сега, сте подготвени за новите предизвици и учење. Би сакал да потенцирам дека вашите
потреби за учење се од суштинско значење на нашата мисија, без оглед на тоа дали сте
студент, родител или наставник. РЕФ е посветен на поддршката наменета за вас и вашите
ценети постигнување и образовни достигнувања. Од 2005 година, патуваме заедно, трпеливо и
упорно, се приклучивме заедно во постигнување на заедничка цел - стекнување на знаење и
дипломи.
На почетокот на новата академска година, сакам да споделам три важни пораки за вас и
вашите академски достигнувања.
Најпрво, РЕФ ќе продолжи да работи со студенти, наставници и родители со цел да се
постигне институционален дијалог и да потикне подобро учење на ромските студенти.
Образованието е задолжително и тоа е, исто така, одговорност на образовниот систем,
должност на училиштата, наставниците и родителите да се осигураат дека сите ученици ќе го
остварат својот потенцијал. Образованието на Ромите им припаѓа на мејнстримот на
образовните системи. Како такво, треба соодветно да се земе во предвид при поставување на
идните институционални решенија. Сепак, праксата покажува дека “меките” мерки на правна
и институционална одговорност на клучните актери не се подобри, што значи дека во
наредните години ќе мора да се справиме со предизвикот на историското наследство на
дискриминацијата во нашето општество.
Второ, мисијата на РЕФ и моделот на интервенции се втемелени (и оправдани) врз основа на
колективната состојба на Ромите во Европа. Во принцип, главната цел на интервенирањето на
РЕФ е тесно поврзана со дефиницијата на ЕУ за социјална вклученост, во која веруваме дека
образованието е алатка за мир и просперитет, како и капитални инвестиции, за превенцијата
на конфликти и социјалната кохезија. РЕФ поддршката е обезбедена за ограничен број на
поединци, училишта и заедници, со очекување дека, во дадено време, повеќето од нив ќе
станат двигатели на промените. Критична точка на РЕФ и нејзините сојузници е прашањето за
промена во однос на обемот и квалитетот, а особено како да се репродуцира промена на
колективно ниво.
Трето, горенаведените предизвици се наметнати на РЕФ, неговите партнери и корисници на
потребата да бараат нови форми на учество и проактивна соработка. Ова е основен
предуслов, ако сакаме да создадеме социјално правичен и инклузивен образовен системи
за следните генерации на ученици Роми. Правното опкружување на образовниот систем се
темели на принципите на еднаквост и вклученост. Но, во реалноста образовните платформи и
трансфер на знаење во голема мера се под влијание на економски и културен натпревар, кој
потоа ја обликува динамиката и квалитетот на социјалните интеракции меѓу различните
етнички групи. На РЕФ му треба вашиот проактивен ангажман и придонес во насока на
зголемување на ефектите и влијанието на работата во поширок размер.

Како идни корисници, би сакал да упатам лична покана да се приклучите на РЕФ мрежата и да
се залагате за потребите и решавање на проблемите, на сите оние на кои им е потребна
дополнителна поддршка за надминување на дискриминација, предрасуди, занемареност и
исклученост во училиштата. Бидете РЕФ гласник, волонтер или алумни. Биди факторот за
ширење на вашиот пример. Твојот глас на загриженост, предлагање решенија и споделување
на вашите идеи со сите засегнати страни за подобрување на состојбата на ромските деца и
млади. Споделете ги вашите достигнувања и резултати со РЕФ за да ги промовираме и ние,
исто така.
Бидете така, бидејќи во наредните денови ќе изградиме интерактивна алатка преку нашата
веб страна и социјалните медиуми.
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