Акциони план за остваривање права националних мањина
Појам националне мањине дефинисан је законом на начин који је у складу са упоредно
правним искуствима. Приликом пописа становништва 2011. године учињени су значајни
напори да се обезбеди да право на слободну само-идентификацију буде у потпуности
загарантовано. Попис је укључивао потпуно отворена питања о националној припадности,
матерњем језику и верској припадности, без претходно дефинисаних листа, а пописивачима су
дате инструкције да тачно забележе одговоре дате на та питања. Акциони план се фокусира на
следеће области: лични статусни положај, забрана дискриминације, област културе и медија,
слобода вероисповести, употреба језика и писма, образовање, демократска партиципација,
одговарајућа заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору и јавним
предузећима, национални савети националних мањина, економски положај припадника
мањинских заједница и међународна сарадња.
Акциони план садржи прецизно исказане носиоце активности на чији терет су
опредељена средства као и прецизиран извор финансијских средстава. Средства за реализацију
активности предвиђених Акционим планом обезбедиће се из буџета Републике Србије, буџета
Аутономне покрајине Војводина, буџета јединица локалних самоуправа, донаторских
средстава, IPA претприступних фондова и билатералних донација.
Влада је усвојила Акциони план 2016. године а носилац активности је
Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Стратешки циљеви су:
1) Спровођење персоналног принципа у примени правних правила о положају националних
мањина, као и спровођење принципа аутономног одређивања идентитета припадника
мањинских заједница. Унапређивање механизама пописивања припадника мањинских
заједница и заштита података о личности припадника мањинских заједница.
2) Обезбедити остваривање права и слобода припадника националних мањина под једнаким
условима на целој територији Републике Србије, развијање толеранције и спречавање
дискриминације.
3) Унапређивање стања у медијима и развој медијских садржаја од значаја за припаднике
мањинских заједница кроз обезбеђивање квалитативног, квантитативног, географски
доступног и уз обавезу државе, финансијски одрживог информисања на језицима
националних мањина. Развој културе мањинских заједница и међукултурног дијалога.
4) Поштовање слободе вероисповести у контексту оснивања и регистрације верских
организација, а на темељу принципа неутралности државе, односно одвојености државе од
верских заједница.
5) Пуно поштовање права на употребу матерњег мањинског језика/говора и писма уз
флексибилну примену увођења мањинских језика/говора у службену употребу у складу са
потврђеним међународним споразумима и обезбеђивање средства за финансирање из
буџета.
6) Унапређивање положаја и подстицање остварења права припадника мањинских заједница у
сфери образовања.
7) Развијање ефикасних механизама демократске партиципације националних мањина.
8) Предузети мере за прикупљање свеобухватних информација о заступљености националних
мањина у јавном сектору и јавним предузећима на свим нивоима, у потпуности поштујући
међународне стандарде у области заштите личних података и спровести одлучне мере у
циљу постизања одговарајуће заступљености националних мањина у јавном сектору и
јавним предузећима
9) Унапређивање положаја и рада националних савета националних мањина.
10) Унапређивање економског положаја припадника мањинских заједница.
11) Унапређење међународне сарадње између Републике Србије и матичних држава
националних мањина у погледу положаја националних мањина у Републици Србији.
Сви стратешки циљеви праћени су одређеним активностима, носиоцима активности,
роком за њихово извођење, финансијским ресурсима, показатељима резултата и статусом
спровођења активности.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

