
Светски дан избеглица

[Наратор]

Светски дан избеглица се обележава сваке године 20 јуна. То је дан када се треба осврнути на ситуацију
милиона силом расељених људи широм света. Овај дан се обележава низом догађаја у више од 100
земаља, укључујући званичнике влада, хуманитранe радникe, јавнe личности, грађанe и самe расељене.  

Нарасимха Рао је шеф &#1052;исије &#1059;Н&#1061;&#1062;Р-а на &#1050;осову::

[Нарасимха Рао, шеф &#1052;исије &#1059;Н&#1061;&#1062;Р-а на &#1050;осову]

20 јун је дан када &#1059;Н&#1061;&#1062;Р обележава Светски дан избеглица ради
&#1087;одиза&#1114;а свести и ради &#1087;риближава&#1114;a &#1087;ат&#1114;и расељених
широј &#1087;о&#1087;улацији у свету. На &#1050;осову, наравно бројке о којима говоримо, када се
у&#1087;ореде са оним што се дешава у свету, су &#1087;риличнo ниске, али није &#1087;оштено
&#1087;рема расељеним лицима да чак и након 15-16 година ми и даље &#1087;ричамо о
&#1087;роблемима за ову &#1087;о&#1087;улацију. &#1052;и имамо око осам хиљада оних који
намеравају да се врате из Србије, око две три хиљаде из &#1062;рне &#1043;оре и око неколико
стотина из &#1041;ивше &#1032;угословенске Ре&#1087;ублике &#1052;акедоније.  

&#1055;остоји верома добра сарад&#1114;а између косовских институција и влада у региону као што
је ср&#1087;ска, црногорска или влада &#1041;ивше &#1032;угословенске Ре&#1087;оублике
&#1052;акедоније, и та сарад&#1114;а ће резултирати, надамо се, &#1087;роналаже&#1114;ем
реше&#1114;а за ову &#1087;о&#1087;улацију, како у местима где се расељени налазе, тако и
&#1087;овратком у места у којима су живели &#1087;ре него што су расељени.

Надамо се да ћемо бити у ста&#1114;у да вратимо неких осам хиљада из Србије, око три хиљаде из
&#1062;рне &#1043;оре , и као што сам рекао две три стотине из &#1041;ивше &#1032;угословенске
Ре&#1087;ублике &#1052;акедоније.

Тако да су бројке мале али је изазов велики..

 [Наратор]

&#1061;иље &#1055;ољаци је члан ромске заједнице која се вратила у &#1055;ећ из &#1062;рне
&#1043;оре.

[&#1061;иље &#1055;ољаци]

Раније смо живели у &#1055;ећи. Након конфликта сам живела у &#1062;рној &#1043;ори. &#1048; ја
сам вам захвална (&#1059;Н&#1061;&#1062;Р) што сте нас &#1087;оштовали и што сте нас вратили
кућама.

&#1042;и сте их ле&#1087;о на&#1087;равили али бих волела више &#1087;омоћи јер смо ми
сиромашни људи. &#1052;и нигде не можемо да зарадимо за живот. &#1061;вала вам. &#1046;елим
свима мир.

[Новинар]- &#1050;акви су вам услови овде?
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 - &#1059;слови су веомда добри. &#1032;едине ствари које нам недостају су &#1087;осао и
&#1087;омоћ.

&#1048;наче немамо никакве замерке. &#1047;ахваљујући вама имамо куће, имамо земљу.

[Наратор]

&#1059;&#1087;ркос &#1087;роблемима са за&#1087;ошљава&#1114;ем &#1087;овратници су
задовољни &#1087;овратком кућама. &#1052;ирадије &#1048;саку, члан ромске заједнице која се
вратила у &#1050;лину из &#1062;рне &#1043;оре у&#1087;оређује своје услове за живот након
&#1087;овратка.   

[&#1052;ирадије &#1048;саку]

Није било добро тамо, живели смо у контејнерима, онда смо &#1087;осле контејнера
&#1087;ремештени у шаторе, &#1087;отом у бараке. Никад нисмо имали добар живот. &#1046;елели
смо да се вратимо у наше место , да живимо у нашем месту.

[Наратор]

&#1043;енерани-секретар &#1041;ан &#1050;и-мун &#1087;озвао је међународну заједницу да
&#1087;ојача на&#1087;оре ради с&#1087;речава&#1114;а и решава&#1114;а конфликата,  и да
&#1087;омогне да се &#1087;остигне мир и безбедност како би се &#1087;ородице &#1087;оново
оку&#1087;иле и како би избеглице могле да се врате кућама.

&#1040;генција &#1059;Н за &#1087;омоћ избеглицама на &#1050;осову је &#1087;омогла
&#1087;овратак 80 људи ове године и &#1087;ланира да настави са радом на изналаже&#1114;у
одрживих реше&#1114;а за све који желе да се врате кућама.
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