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Raziskava o preverjanju jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine 

 

Uvod 

V okviru projekta KA2-2020-1-HRO1-KA204-077749 Dvig jezikovnih kompetenc romske 

narodne manjšine Boljši jutri v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2: Strateška 

partnerstva, je bila izvedena raziskava za preverjanje jezikovnih in ključnih kompetenc romske 

narodne manjšine. Projekt izvajajo partnerji iz štirih evropskih držav (Hrvaške, Italije, Slovenije 

in Srbije) z namenom omogočiti pridobivanje znanja in veščin za vključevanje romske narodne 

manjšine v lokalno skupnost. 

Raziskava je potekala v neposrednem stiku s ciljno skupino, s terenskimi intervjuji in dostopom 

do spletnih raziskav. Partnerji so za dostop do anketirancev uporabili svojo mrežo stikov. Glede 

na razmere, povezane s pandemijo, ki jo je povzročil covid-19, je bilo pri izvajanju terenskih 

raziskav nekaj težav. Zlasti v Sloveniji in Italiji, kjer so veljali strogi epidemiološki ukrepi, kot 

sta zaprtje in »policijska ura«. 

Vsi partnerji se strinjajo, da je bilo zaradi pandemije romska naselja težko doseči. To je še 

posebej izrazito v Srbiji, saj so ta pogosto nezakonita in brez ustrezne infrastrukture (npr. 

elektrike), zato jih veliko, čeprav so bili mlajši, ni moglo izpolniti spletnega vprašalnika. V 

Italiji so najeli posrednika, ki je obiskoval romska naselja in ročno beležil odgovore. Podobno 

je bilo v Sloveniji in Srbiji, te odgovore pa so pozneje vnesli v spletni vprašalnik. 

Raziskava je bila izvedena na vzorcu 159 anketirancev: 

• (Italija) ROMNI – APS 20 anketirancev (10 moških in 10 žensk) 

• (Slovenija) Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM) 46 

anketirancev (29 žensk in 16 moških) 

• (Srbija) Združenje romskih žensk 31 anketirancev (15 žensk in 16 moških) 

• (Hrvaška) Športna šola PESG in Društvo romskega prijateljstva LUNA 62 anketirancev 

(23 moških in 23 žensk). 
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Največ anketirancev je starih od 15 do 54 let. Pomembno je poudariti, da je bil v raziskavi 

poseben poudarek na enakosti spolov. 

Vprašalnik je vključeval vprašanje o romskem jeziku, ki ga govorijo v družini, na primer: 

• romski jeziki 

• ljimba d 'BJash 

• sinta 

• drug jezik 

Z vprašalnikom so poskušali ugotoviti izobrazbo in status na trgu dela. Anketiranci so 

odgovarjali, kako vidijo položaj Romov v državah, v katerih živijo, koliko je jezikovnih ovir 

ter kako to ovira njihovo vključevanje in medkulturnost. Z vprašanji so pridobili informacije o 

tem, koliko so vključeni v iskanje zaposlitve v skladu s svojo izobrazbo. 

Eden od pozitivnih kazalnikov je zagotovo ta, da ima 33 anketirancev končano srednjo šolo ali 

popolno izobrazbo. Romsko združenje je v svoji raziskavi navedlo, da je delež tistih, ki so 

končali srednjo šolo, med njihovimi anketiranci 41,9 %, kar ni majhna številka glede na 

raziskavo Drugo poročilo o socialni vključenosti in zmanjševanju revščine iz leta 2014, po 

kateri jih je srednjo šolo končalo le 11 %. Vendar je treba upoštevati število anketirancev, tj. 

vzorec, na katerem je bila raziskava izvedena. 

Kar zadeva Slovenijo in raziskavo Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

(DRPDNM), 67 % anketirancev z lokalnim prebivalstvom komunicira le občasno, le 37 % pa 

vsakodnevno. Komunikacija je tesno povezana z odhodom po osnovna živila, na policijo, v 

službo ali druženja s prijatelji. Raziskava v Sloveniji je med tistimi anketiranci, ki dobro 

govorijo slovensko, pokazala, da imajo več strahu in nelagodja, kako začeti pogovor. Iz 

raziskav, na primer na primeru Slovenije, je razvidno, da so Romi zaradi obstoja močnih 

stereotipov včasih nemotivirani in nepripravljeni spremeniti svoj status. Zanimivo je, da jih 

veliko verjame, da bo spletna stran, ki bo nastala kot glavni rezultat projekta, pomagala 

lokalnemu prebivalstvu, da jih bo razumelo skozi vprašanje identitete, tradicije. Identiteta je za 

romsko narodno manjšino izjemno pomembna, kar je razvidno iz mehkih raziskav, kot je ta. 

V Italiji je združenje ROMNI – APS izvedlo raziskavo o Romih, ki prihajajo iz nekdanje 

Jugoslavije, in romski skupini Sinti. Med romsko narodno manjšino in lokalnim prebivalstvom 
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obstajajo posebni odnosi, zaradi katerih je prišlo do popolne ločitve. Tudi tu se problematizira 

vprašanje prisilne asimilacije, namesto da bi si prizadevali za integracijo in medsebojno 

spoštovanje. Romi se sprašujejo, koliko lokalno prebivalstvo ve o njihovi kulturi, ali želijo 

spoznati tudi njih. Sklep na podlagi odgovorov iz vprašalnika je, da znanje jezika vodi k lažji 

komunikaciji z ostalim prebivalstvom in samodejno k lažji zaposlitvi ter pozitivnemu 

vključevanju v lokalno skupnost. Problem v Italiji predstavljajo tudi Romi Sinti, ki zelo dobro 

govorijo italijansko, vendar so njihovi priimki prepoznavni, kljub integraciji pa diskriminacija 

še vedno obstaja. 

Združenje romskih žensk (Romkinja) iz Niša meni, da je ta raziskava jasen pokazatelj, da sta 

znanje jezika države, v kateri živimo, in izobrazba ključnega pomena za vključevanje v družbo. 

Vključevanje v družbo z izobraževanjem in poznejšo udeležbo na trgu dela bi pomenilo izhod 

iz začaranega kroga revščine. Problem v Srbiji so številna nezakonita romska naselja in 

pomanjkanje kakršne koli infrastrukture, kar še poslabšuje že tako težke razmere. Izobraževanje 

je ključ do vključevanja romske narodne manjšine, je ugotovitev raziskave, ki jo je izvedlo 

romsko združenje. Menijo, da je razlika med to raziskavo in prejšnjimi v tem, da se jasno 

sporoča integracija in ne asimilacija. Z integracijo bodo Romi ohranili svojo identiteto, ki je 

zanje izjemno pomembna, in koristili družbi, v kateri živijo, poleg tega pa bodo začeli 

izobraževati neromske državljane o romski kulturi. 

V Srbiji so imeli jezikovne težave z Romi s Kosova, saj ti večinoma govorijo albansko. V Srbiji 

so jezikovne razmere med Romi zaradi njihovega izvora precej specifične; 20 % vprašanih 

govori albansko, 13,3 % pa romsko-romunsko v kombinaciji s srbščino. 

Društvo romskega prijateljstva LUNA in Športna šola PESG menita, da je ta raziskava drugačna 

glede na strukturo vprašanj in odgovorov, pridobljenih z neposrednim stikom. Prav ti podatki 

bodo nova referenčna točka, na kateri bosta društvo in šola gradila svoje delo, zlasti na krepitvi 

jezikovnih kompetenc in digitalne pismenosti ter spodbujanju vključevanja in medkulturnosti. 

S pomočjo svoje mreže prostovoljcev so v skladu z epidemiološkimi ukrepi izvedli raziskavo v 

Osiješko-baranjski županiji. Težave, ki so se pojavljale na terenu, so, kako ciljni skupini 

pojasniti, zakaj je projekt pomemben in kakšni so rezultati projekta za izboljšanje vključevanja 

Romov na globalni ravni. 

 



                                          

4 

                 
 

 

DRPDNM-jeva raziskava  

Uvod 

Romska skupnost v Novem mestu je največja med vsemi romskimi skupnostmi v Sloveniji. 

Poleg drugih poslanstev, ki jih imamo v DRPDNM, se pri delu z Romi trudimo, da bi se počutili 

dobrodošli v lokalni družbi, in to tako, da jim omogočamo šolanje, delo ter jim omogočamo, da 

se počutijo udobno in koristno za lokalno družbo. 

Družina je za Rome ena največjih vrednot. Zato se večina mladih deklet zelo kmalu poroči, 

prav tako tudi fantje. Nekateri od njih začnejo obiskovati osnovno šolo, vendar jo le redko 

zaključijo. Nekateri od razlogov so, kot že rečeno, zgodnje poroke in nizka podpora staršev ali 

pa te sploh ni. Tradicija je še vedno zelo prisotna in jo je težko prekiniti. 

Glede trga dela so težave pri iskanju zaposlitve zelo velike. Njihova ime in priimek veliko 

povesta, tudi njihov videz, motnja, ki je vidna navzven, ima v lokalni skupnosti veliko vlogo 

pri tem, da niso sprejeti, ko ali če vstopajo na trg dela. Konkurenca na trgu dela je zelo velika 

in zaradi tega imajo zelo malo možnosti, da bi dobili službo. Zato so stereotipi eden od največjih 

dejavnikov, zaradi katerih imajo Romi težave pri iskanju zaposlitve. 

Slovenija je socialna država, kar pa je v tem smislu ovirajoče. Ko jim država zagotavlja 

finančno in materialno podporo, ki je dovolj velika, da lahko živijo dokaj dobro, to zmanjšuje 

njihovo motivacijo za vstop na trg dela. 

Nekateri med njimi najdejo zaposlitev v nevladnih organizacijah ali šolah kot čistilci, pri 

lokalnem komunalnem podjetju, vendar so te zaposlitve začasne. Težave jim povzroča tudi 

dejstvo, da nimajo delovnih izkušenj, bojijo se novih stvari in situacij. Pomanjkanje motivacije 

zaradi tradicije in stereotipov je hudo. 

Včasih motivacijo za delo najdejo v denarju, a takoj ko ugotovijo, da zaradi svojega statusa 

prejemajo veliko manj denarja (v obliki plače), kot ga dobijo od države, se interes izgubi in 

motivacija za delo zamre. 

Zavedajo se, da bo njihova plača odvisna od njihove izobrazbe in izkušenj, vendar se zaradi 

zelo močne tradicije in brez podpore družine ali staršev ne odločajo za naložbe v izobraževanje. 
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Kar zadeva tehnologijo, moramo povedati, da so zelo dejavni na družbenih omrežjih in radi 

iščejo na Googlu. Zato je zanimanje za spletne učne aplikacije precej veliko. Vendar se težave 

pojavljajo zaradi pomanjkanja znanja, kako uporabljati določeno učno aplikacijo. Motivacija se 

na zmanjša in tu nastopijo naši zaposleni, socialni delavci in naša nevladna organizacija. 

Pri delu z Romi jih večinoma motiviramo, da ostanejo osredotočeni in se nekaj naučijo. Zato je 

to še ena zelo resna težava, ki jim preprečuje, da bi se izobrazili in stopili na trg dela. 

Metodologija 

Naša metodologija za pridobivanje natančnih odgovorov v anketah 

je temeljila na: 

1. razlagi: nekatera vprašanja, besede, besedne zveze so 

za njih težko razumljive in tudi razlaga, zakaj morajo odgovoriti 

na te ankete, je bila precej intenzivna; 

2. usmerjanju in vodenju anketirancev pri odgovarjanju na vprašanja – mnogi med njimi 

ne znajo brati in pisati, poleg tega pa imajo tudi težave z razumevanjem; 

3. pomoči anketirancem, da razmislijo o možnih odgovorih, in na koncu, 

4. skupnem iskanju rešitev in odgovorov v anketi. 

Vsi vprašalniki so bili rešeni na miren način. Kljub težavam z motivacijo in osredotočenostjo 

so anketiranci pokazali veliko zanimanja in so se o nekaterih vprašanjih celo pogovarjali, kar 

ocenjujemo kot uspeh. 

 

Rezultati 

Skupaj smo opravili intervjuje s 46 odraslimi Romi, od katerih je bilo 16 moških in 30 žensk. 

27 anketirancev je starih od 15 do 25 let, preostali pa so stari od 25 do 54 let. 

Zaradi pomanjkanja znanja o uporabi tehnologije nihče od njih ne uporablja elektronske 

pošte, zato je naše osebje za izpolnjevanje odgovorov v Googlovem obrazcu uporabilo svojo 

elektronsko pošto. 

Na podlagi teh dejstev in v uvodu omenjenih lokalnih razmer Romov lahko ustrezno 

povzamemo odgovore v anketah. 
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      Znanje lokalnega jezika:                   

Znanje lokalnega jezika doma 

 

 

Pogostost pogovorov z lokalnim prebivalstvom 

63 % anketirancev se z lokalnim prebivalstvom pogovarja občasno, 37 % pa vsak dan. 

 

Večinoma se sporazumevajo v lokalnem jeziku zaradi uporabnosti in vsakodnevnih potreb –  

v šoli, trgovini, bolnišnici, na policiji, v službi, s prijatelji, ki so domačini. 

 

Kar zadeva zaposljivost 

Le 4 % jih je zaposlenih, 6,5 % dela na črno, preostali pa niso 

zaposleni. Le 8,7 % jih dejavno išče zaposlitev. 

 

Kot je bilo pojasnjeno, imajo v veliki večini težave z izpolnjevanjem pogojev za prijavo na 

delovno mesto, na primer z oblikovanjem in zapisom življenjepisa. Brez pomoči je nemogoče 
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zaprositi za zaposlitev. 26 % se jih na razgovoru za službo počuti samozavestno, medtem ko 

se vsi drugi soočajo s težavami, se počutijo nelagodno in se ga bojijo. 

 

Vsi anketiranci menijo, da bi spletna stran ali aplikacija v njihovem romskem jeziku 

pomagala ohraniti boljši družbeni status in jim pomagala pri iskanju zaposlitve. Odstotek 

anketirancev, ki bolje razumejo slovenščino kot romski jezik, kaže, da so posredno prisiljeni 

vsakodnevno uporabljati lokalni jezik, in se zato zavedajo, kako pomemben je lokalni jezik 

za njihovo aktivno, učinkovito in koristno vključevanje v družbo z domačini. Tako je zato, 

ker so večinoma bralno in pisno nepismeni. Znajo le brati in govoriti lokalni jezik, in to zato, 

ker so se ga naučili v šoli ali v okviru dejavnosti v nevladnih organizacijah. Večina jih ne 

zna brati nobenega romskega jezika, zato bi bilo zanje lažje, če bi namesto besedila imeli 

zvočno ali video gradivo. 

 

47 % anketirancev bi se strinjalo z dodatnim učenjem, da bi si povečali možnosti za 

zaposlitev, druga polovica pa ne. 

 

10 % vprašanih jih ne meni, da je jezik pomemben, za 4,3 % vprašanih jezik ni pomemben, 

enak odstotek vprašanja ne razume, večji del vprašanih pa meni, da je jezik zelo pomemben. 

 

37 % anketirancev meni, da pomanjkljivo znanje jezika ne predstavlja težav, večina pa meni, 

da je to problem. 

Tisti, ki ne znajo slovenskega jezika, vidijo največjo oviro v tem, da se ne znajo pogovarjati,  

ne v znanju jezika. Priznavajo pa, da je znanje lokalnega jezika pomembno, predvsem 

njegova vsakodnevna uporaba (v trgovini, v pogovoru z domačini itd.). 

 

V zvezi z vprašanji, povezanimi s spletnimi stranmi: 

44 % anketirancev meni, da spletna stran ne bi izboljšala njihovega položaja v lokalni družbi. 

67,5 % udeležencev meni, da pomanjkljivo znanje jezika ni razlog za njihovo diskriminacijo 

v družbi. Prav tako 83 % udeležencev meni, da ne morejo izgubiti svoje identitete, če 

govorijo lokalni jezik. Tu vidimo medsebojno povezavo med močno tradicijo in stereotipi, 

ki spremljajo njihov vsakdan, ter seveda pomanjkanjem motivacije za njihovo spreminjanje. 
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67 % anketirancev meni, da družba o njih ne more razmišljati drugače samo zaradi jezika. 

Obstaja še veliko drugih dejavnikov, ki jih opredeljujejo kot Rome ter zaradi katerih so 

nesprejeti in ranljivi. 

 

Zaključek 

Jasno je, da sta tradicija in socialna država pomembni, saj tako tradicija kot močni stereotipi 

povzročajo, da odrasli Romi nimajo motivacije in niso pripravljeni spremeniti svojega statusa. 

Njihova tradicija in kultura jim ustrezata, od države pa prejemajo finančno, socialno in 

zdravstveno podporo. Razlog, zakaj se Romi niso pripravljeni izobraževati, da bi bili 

konkurenčni na trgu dela, je neskladje med zaščito manjšinskih pravic, ki jo prejemajo od 

države, in romsko tradicijo. 

Vendar menijo, da bi spletna stran, ki so jo razvili v okviru projekta Better Tomorrow, lahko 

pomagala lokalni družbi, da bi jih bolje razumela in začela sprejemati njihovo identiteto. Po 

drugi strani pa je za uporabo spleta pri njih (odraslih Romih) treba zagotoviti video ali zvočno 

gradivo, ne pa besedila. Podporo za njihovo motivacijo za uporabo bi vsekakor potrebovali 

socialni delavci in druge ustanove ter osebje, ki že dela z njimi. 
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PRILOGA 1: 

Vprašalnik za preverjanje jezikovnih in ključnih kompetenc romske narodne manjšine 
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11. Prosimo vas, da nam navedete, kdaj in zakaj komunicirate z Neromskim prebivalstvom. 

46 odgovorov 

S prijatelji, v trgovini. 

Zato ker živim v neromskem naselju. 

Ko grem v trgovino, sodišče. 

V slovenščini se pogovarjamo, če obiščemo različne institucije (CSD, ZRSZ, pošta, banka). 

Ko kaj prodajamo, saj imamo doma kmetijo. 

Če imamo obiske, ki ne razumejo romščine. 

Zato ker slovenščino slabo razumem in zelo slabo govorim. 

Ko gremo v trgovino, pri zdravniku. 

Trgovina, zdravstveni dom, Ric – šola za odrasle, DRPD. 
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Če srečam koga, pri zdravniku, v trgovini. 

Z neromskim prebivalstvom komuniciram vsakodnevno, ker imam tudi neromske prijatelje. 

Poleg tega pa komuniciram z Neromi, kadar grem v trgovino ali pa ko grem opraviti. 

kakšne druge opravke. 

Kadar grem popraviti različne popravke, ki so nujni. Ker se drugače ne bi mogla 

sporazumeti. 

S prijatelji, v trgovini, doma. 

Kadar grem v službo, trgovino ... Ker se drugače ne bi mogel sporazumeti. 

Veliko poznanih prijateljev je civilov. 

Ko prodajamo izdelke. 

Pokličem, ko kdo kaj prodaja ali pa kdo rabi od mene. 

Na Facebooku ali pa kadar igram igrico PUBG, kjer sem povezan tudi z ostalimi. 

Ko grem k zdravniku, trgovini, po telefonu z Neromi. 

Ko pridejo civili na obiski, v trgovini, pri zdravniku, pa ko kam grem. 

Ko me pokliče učiteljica, če srečam kakšnega znanega Neroma, na CSD, pošti, banki, 

trgovini. 

Ko grem v trgovino ali pa v kakšno drugo javno ustanovo. Ker se z njimi drugače ne bi 

mogla sporazumeti. 

V šoli, trgovini. 

Če pridejo obiski, če kam gremo. 

Ko grem v trgovino. 

Pridejo na obisk. 

S prijatelji, ko kaj kupujem. 

Kadar grem v trgovino, ko grem na pošto, ko sem s prijatelji. 

Jaz vedno govorim slovensko, tudi z Romi. 

Trgovina, zdravnik, policija, šola, DRPD ... 

Ko se pogovarjam s prijatelji, grem v šolo, na prakso, v trgovino ... Ker se drugače ne bi 

mogla sporazumeti. 

Kadar sem v trgovini. 

ZD, trgovina, policija, tujci ... 

Kadar pridejo obiski, ki niso Romi. 
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Pri prodaji različnih stvari, v trgovini. 

Imam strica civila, zato da komuniciram vsak dan, ker on ne govori romsko. 

Doma, v trgovini, s prijatelji. 

Za avtonet, nakupi, avtomobili, v trgovini, s prijatelji. 

Razni obiski, če kam gremo. 

Oče civil, v trgovini, ko policaj ustavi. 

Odvisno, kako in kdaj, če kdo ne zna romsko, v trgovini, oz. povsod tam, kjer ne razumejo 

romsko. 

Trgovina, šola, ZD ... 

Zaradi šole, treninga in potovanja v drugi družini. 

Ko grem v službo, ko se družim s prijatelji, ko grem opraviti kakšne opravke ... Ker se 

drugače ne bi mogla sporazumeti. 

Prodajam avtomobile. 

Ko grem v trgovino, v gostilno, na banko, na pošto ... Ker se drugače ne bi mogla 

sporazumeti. 
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18. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje. 45 

odgovorov 

/ 

Bi prej našla kar rabim, če bi bila spletna stran v romskem jeziku . 

Ker razumem slovenščino. 

Težko je, ker obstaja več vrst romščine. 

Nimam dostopa do interneta. 

Razumem slovensko. 

Romski jezik je zelo težko brati. 

Ne vem, mi je vseeno. 

Morda bi lažje naredila stvari za šolo in pozneje tudi za službo. 
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Ker bi več razumela, ker je naš jezik. 

Mogoče bi mi bilo všeč. Vendar bi še zmeraj rajši uporabljal spletno stran v slovenskem 

jeziku, saj mi je tako lažje. 

Meni ne, ker ne uporabljam spleta in spletne strani. Mogoče pa bi prišla prav mojim 

vnukom, predvsem za šolo. 

Mi je vseeno. Razumem oboje. 

Mogoče bi mi, vendar spletne strani ne uporabljam veliko. 

Da ker ne razumem slovensko, bi na romsko dala. 

Romskih jezikov je veliko in jih je težje brati kot slovenščino. 

Saj vem vse. 

Ker bi več razumela v romščini. 

Za vse. 

Pomagalo bi mi zato, ker bi lažje razumela določene stvari, ki jih v slovenščini ne 

razumem. 

Mogoče bi mi pomagala, če bi bila v romskem jeziku, ki ga jaz razumem. Tako se bi 

naučila boljše brati in pisati v svojem jeziku, saj ga za te namene skoraj ne uporabljamo.  

Niti ne, ker je romski jezik težko brati. 

Mogoče bi, ker tudi Romi ne govorimo vsi enake romščine. 

Da bi več bila na računalniku. 

Če ne bi razumela slovensko, bi na romsko stran dala. 

Ne vem, ker ne uporabljam spleta. 

Mi je dovolj slovensko. 

Ne znam iskati informacij, lažje govorim sicer. Morda bi pomagalo. 

Mogoče bi mi pomagala, če bi bila v romskem jeziku, ki ga jaz razumem. Sicer pa ne bi 

imela velikega pomena, saj sem navajena brati in pisati v slovenščini. 

Različne romščine so in mogoče ne bi razumel. 

Internet bi prevajal, ampak mora se paziti na romska narečja. 

Boljše je, če je v slovenščini. 

Mislim, da ne bi vse razumel zaradi drugačnega romskega jezika. 

Meni bi pomagala, enim se ne dopade nič, tako da se ne bi sploh ubadali s tem . 

Ne vem točno, ker dobro znam slovenščino in vse najdem na računalniku. 
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Ker obvladam slovenščino, je ne rabim. 

Če bi bila ista romščina, kot jo govorim, bi bilo fajn, drugače ne. 

Kakšne slovenske stvari se ne razumejo. Težko je kaj slovensko kdaj napisati po slovensko. 

Bolje razumem, če berem in pišem slovensko kot romsko. 

Pomagalo bi mi, če bi razumela romski jezik, če bi bila dolenjska romščina. 

Težko bi se ga dalo brati, lažje je v slovenskem jeziku. 

Še zmeraj bi rajši uporabljala spletno stran v slovenskem jeziku, ker mi je tako lažje. V 

svojem jeziku namreč nisem navajena. 

Preje znam prebrat samo en jezik. 

Ne bi mi pomagala, saj mi je lažje uporabljati spletno stran samo v slovenščini. 
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22. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje. 44 

odgovorov 

Ni ovira, ker znam slovensko. 

Ker ne bi mogla nikamor iti, se ne bi mogla z nikomer pogovarjati. 

Ker bi drugi govorili slovensko in ne bi razumel. 

Razumem slovensko. 

Razumem slovensko. 

Ne bi se znašla, ker ne bi nič razumela in ne bi znala nič vprašati. 

Ker ne znam dobro govoriti, se počutim slabo. 

Ker znam jezik države. 

Ne razumem potem, kaj piše, ne znamo se odzvati, ne znamo narediti nalog. 

/ 

Ne, saj brez težav uporabljam pisni govor in jezik države, v kateri živim. 

Ne, saj znam jezik zelo dobro. Če ga ne bi znala, pa bi to predstavljalo velik problem. 

Neznanje jezika države bi mi predstavljalo oviro. Vendar ja nimam tega problema, saj 

znam jezik zelo dobro. 

Vsepovsod jezik rabiš. 

Osnovne slovenske storitve. 

Nimam nobenih ovir. 
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S slovenskim jezikom nimam toliko težav, ker sem se dobro naučil in mi ni problem 

govoriti slovensko. 

Ne vem. 

Nekoga bi morala imeti s sabo, da mi pove, kaj nekaj pomeni. 

Če ne poznaš jezika, potem ne razumeš določenih stvari, zato je znanje jezika, države, v 

kateri živim, zelo pomembno. 

Da, saj se sploh ne bi mogla sporazumeti z neromskim prebivalstvom. Brez tega torej ne bi 

šlo oziroma zelo težko. 

Znam slovenski jezik. 

Ker se ne bi znala pogovarjati in ne bi razumela drugih. 

Mi ne predstavlja ovire. 

Slovenščina je še vedno najbolj pomembna, če kaj hočem, ne bi znala razložiti. 

Ker imamo otroke, da jim lahko pomagamo, in če ne razumemo jezika države, v kateri 

bivamo, je to nemogoče. 

Ker se ne bi mogla sporazumevati. 

Težje se sporazumevam, ker smo drugačni. 

Neznanje jezika države bi mi predstavljala veliko oviro v vsakdanjem življenju, saj sploh 

ne bi mogla komunicirati z neromskim prebivalstvom. 

Ja, saj me civili ne bi razumeli. 

Rabiš jezik, slovenščino, povsod. 

Ker se ne bi znala sporazumevati. 

Ne bi se znal sporazumevati. 

Če imam slovensko državljanstvo, moram znati tudi tako govoriti. 

Ker znam slovenski jezik. 

Ne bi se mogel z drugimi pogovarjati. 

Ne bi poznala pomena, niti ne bi se mogla pogovarjati z ostalimi. 

V trgovini ne znaš povedati, kaj hočeš. 

Zato ker se ne bi mogla z nobenim nič pogovarjati, razen z Romi. 

Ker se težko razumemo, razumeš tudi, kaj želi. 

Saj se ne bi mogli sporazumevati z drugimi ljudmi. 

Sicer nimam tega problema. Vendar če ga ne bi znala, bi to predstavljalo veliko oviro. 
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Ne bi razumel niti me ne bi drugi. 

Da, saj včasih ne razumem vseh besed. Po navadi so to bolj strokovne besede. Na primer, 

kadar grem k zdravniku, in potem niti ne razumem, kaj točno je z menoj narobe. 
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26. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje. 41 

odgovorov 

/ 

Ker živim med Neromi. 

Doma se pogovarjamo romsko, in ne moremo biti drugače. 

Ker se zavedamo, kaj pomeni znati jezik države, v kateri živimo. 

Ni straha. 

Ker bi mi bili nevoščljivi, ne privoščijo znanja. 

Bili bi veseli. 

Ne poznamo več jezika, kulture, vse je bolj slovensko. 

Bila bi ponosna. 

Ne, saj to nima nobene zveze z mojo identiteto. Poleg tega pa z učenjem jezika države 

lahko komuiniciram z Neromi in jim povem, kdo in kaj sem. 

Mislim, da se ime takoj vidi, kdo, kaj sem. Že po nošnji. Tako da zagotovo ne bom nikoli 

izgubila svoje identitete. 

Da, saj tisti ljudje, ki me ne poznajo, ne vedo, kakšne narodnosti sem. Vendar je logično in 

razumljivo, da moram z Neromi komunicirati v slovenščini. 

Prav je, da se zavedamo svojih korenin. 

Identiteto ne moreš kar tako izgubiti. 

Ker je ne izgubim. 

Bilo bi mi čudno, gledali bi mi čudno. 
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Ne, saj to ni ovira. Poleg tega pa vemo, da brez učenja jezika države ne bi šlo. 

Se ne bojim. Je veliko Romov, ki znajo slovenski jezik. 

Ostali Romi bi me izločili, bili bi mi nevoščljivi. 

Se ne bojim. Nas je dovolj. 

Romi smo Romi, smo posebna skupina. 

Vsi so se že navadili, da govorim slovensko. 

Pozabljamo jezik, kulturo. 

Ne, saj to ni ovira za izgubo moje identitete. Sama namreč vsem povem, kakšne narodnosti 

sem. 

Če si Rom, si za zmeraj Rom. 

Se trudimo ne pozabiti romski jezik, kulturo. 

Navajeni smo tako in nič drugače. 

Če si Rom, si Rom. 

Se ne bojim, da bi izgubila identiteto, če znam slovenščino. 

Se ne bi mogel z njimi nič pogovoriti. 

Boljše bi bilo, da bi vsi govorili slovensko, če imaš to državljanstvo . 

Nekaj več znaš, in te ne gledajo grdo. 

Bili bi ponosni na mene. 

Ker romsko govoriš doma, dediščina je ostala. 

Če se naučim drugega jezika, sem še vedno jaz. 

Ljudje sploh ne vedo, kakšne narodnosti sem, dokler jim sama ne povem. Zdi se mi, da sem 

pravzaprav izgubila identiteto. 

Vsi smo ljudje, gledati moramo, kako se kdo obnaša, če boš ti prijazna do mene, bom jaz 

tudi. 

Doma ves čas govorimo samo romsko. Neromom pa povem, kdo in kaj sem. 
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28. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje. 43 

odgovorov 

Ne vem. 

Da se še drugi Romi naučijo slovensko.  

Se ne bi počutila manjvredne. 

Da še drugi člani v družini znajo slovenski jezik. 

Več znaš, več veljaš. 

/ 

Ker bi se lažje vključili v družbo. 

Civili nas bodo bolj sprejeli in razumeli. 

Več bi razumela in tako lažje komunicirala. 

Da, saj le tako lahko Neromom povem, kdo in kaj sem. Pri tem lahko spoznajo, da nismo 

vsi Romi isti. 

Tisti, ki želijo sprejeti, nas bodo sprejeli, ne da jim mi povemo, kaj smo. Tako da učenje 

jezika države nikakor ne vpliva na sprejemanje romske narodnostne manjšine. 

Da se čim več Romov nauči slovenski jezik. 

Čedalje več Romov zna slovenski jezik. 

Mi imamo svoja pravila. 

Ja, ker bodo videli, da tudi Romi govorimo slovensko. 

Ker isto govorimo in se lahko pogovarjamo. 
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Če bi vsi Romi znali govoriti in razumeti jezik države, v kateri živijo, bi bili v družbi bolj 

sprejeti. 

Ne, saj to nič ne vpliva na to. 

Da se še otroci naučijo slovensko. 

Lahko bi jim pomagala pri reševanju obrazcev, izpolnjevanju vlog, pomagala pri učenju . 

Pomembno je, da to predamo našim otrokom, da bodo znali slovenski jezik . 

Menim, da ne, ker tisti, ki se hoče učiti, in tisti, ki hoče razumeti, bo to izkoristil in 

pripomogel k sprejemanju. 

Če bi vsi Romi znali jezik države, v kateri živijo, in ga razumeli, ne bi bilo toliko težav in 

bi bili boljše sprejeti. 

Več se jih nauči naš jezik, bolj se spoznamo. 

Tisti, ki hočejo sprejeti Rome, nas bodo sprejeli, ne da jim razlagamo, kaj smo. Sami bodo 

namreč videli, da smo samo normalni ljudje in da nismo vsi Romi isti. 

Najbolje je, da govoriš oboje. 

Več nas razumejo, ker izgledamo drugače. 

Ne vem, zakaj. 

Lahko bi jezik pozabil. 

Vsako naselje ima svoje običaje, svoj jezik. 

Še drugi se bodo naučili slovenščine. 

Težko odgovorim. 

Ne vem. 

Ko se moji ne znajo pogovoriti z zdravnikom, jaz pokličem. 

Mislim, da nas vsak razume. 

Ker nekateri civili ne marajo Romov in z znanjem jezika se jim približamo. 

Če nas ne sprejemajo, nas pač ne. 

Da, saj le tako lahko Neromu povem, da sem tudi jaz samo normalen človek. 

Mogoče bi se kdo norčeval. 

Tisti, ki želijo sprejeti Rome, nas bodo tako ali drugače. Tako, da učenje jezika države nič 

ne vpliva na to. 
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30. Prosimo vas, da nam v dveh stavkih pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje. 39 

odgovorov 

/ 

Ne vem. 

Ne vem. 

Zato ker mogoče bodo drugi civili spoznali, da smo tudi mi Romi pomembni. 

Pomoč vedno prav pride, imamo tudi ponos. 

Da, saj bodo tako tudi drugi državljani spoznali nove stvari o Romih. 

Ne, saj druge državljane to ne bo zanimalo in sploh ne bodo gledali. Vemo namreč, da smo 

Romi v tem smislu nepomembni za druge državljane. 

Da, saj se tako lahko sporazumevam z Neromi. Na ta način lahko oni spoznajo mene in 

romsko kulturo. 

Ker nekatere to sploh ne zanima. 

Se bolj znajdemo zdaj, ko je v slovenskem jeziku. 

Mogoče bi se lahko spoznali z drugimi Romi. 

Ne znam povedati. 

Mislim, da drugi državljani tega sploh ne bodo gledali. Torej ne bo vplivala na položaj 

romske narodnostne manjšine. 

Bolj nas bodo razumeli. 

Po moje bi bilo isto. 
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Ne, ker nekaterim Romom ustreza tak način življenja, kakršnega imajo. 

Ker se niso pripravljeni učiti. 

Morda, ne vem, nekaj novega, mladi so veliko na internetu. 

Tako bodo lahko Neromi izvedeli več novih informacij o Romih. 

Mogoče bi se počutili več vredne. 

Vsaka pomoč je dobrodošla. 

Ne vem, zakaj. 

Smo, kar smo. 

Preveč je razlik, da med Romi. 

Da bi Romi kaj vedeli, imeli svojo pamet. 

Bolj bodo prepoznani. 

Eni bi se radi naučili jezika, jih kar zanima. 

Ker nas vse Rome mečejo v isti koš. 

Bolje bi se razumeli, nas sprejeli. 

Izboljšali bi jezik in kulturo. 

Drugi tega ne bodo gledali, ker jih ne bo zanimalo. 

Mogoče bi spoznali še druge bolje. 

Drugi ta splet sploh ne bodo opazili. 
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Raziskava ROMNI-APS  

Uvod 

Velika večina Romov, ki prebiva v Italiji, je stalnih in kljub ponavljajočemu se stereotipu nikoli 

niso prakticirali nobene oblike nomadstva. Dve skupini sta najbolj razširjeni: Romi (živijo v 

vseh italijanskih regijah) in Sinti (zlasti na severu in v središču Italije); obstaja tudi manjšina 

Caminantov (večinoma naseljeni na Siciliji, v bližini Nota). 

Svet Evrope je septembra 2010 za Italijo ocenil, da je v povprečju prisotnih približno 140 000 

Romov, kar je treba razumeti kot podatek o prisotnosti od 110 000 do 180 000 ljudi, kar ustreza 

0,23 % celotnega prebivalstva. To številko potrjuje tudi preiskava, ki jo je opravila izredna 

komisija senata za varstvo in spodbujanje človekovih pravic (1). Po podatkih ministrstva za 

delo je bilo leta 2010 v Italiji približno 130 000/150 000 Romov in Sintov, od tega približno 70 

000 Italijanov (2). Glede na nedavno študijo je iz primerjalne analize podatkov, ki so bili na 

voljo leta 2010, razvidno, da Romi, Sinti in Caminanti vseh starosti predstavljajo od 0,22 % do 

0,25 % celotnega italijanskega prebivalstva.  

• Odstotek mladoletnikov v RSC, mlajših od 16 let (45 %), je trikrat višji od nacionalnega 

povprečja (15 %) za isto starostno skupino.  

• Delež RSC, starejših od 60 let (0,3 %), ustreza približno desetini nacionalnega povprečja 

za isto starostno skupino (25 %). 

Kot je navedeno, je danes v Italiji v povprečju približno 140 000 ljudi, vključno z Romi, Sinti 

in Caminanti (približno 0,23 % prebivalstva), večinoma mladoletnikov in mladih, ki imajo 

italijansko državljanstvo in večinoma stalno prebivališče. Glede na državljanstvo in obdobje 

priselitve jih lahko razdelimo v tri glavne skupine.  

Prvo skupino sestavlja približno 70 tisoč ljudi (italijanskih državljanov), ki so v Italiji prisotni 

že več kot 600 let in so razporejeni po celotnem ozemlju države.  

Romi iz Abruzza, ki imajo italijansko državljanstvo, so torej ena prvih skupin Ciganov, ki so 

prispeli v Italijo, in so zaradi dolgega bivanja relativno bolje vključeni v družbeni in 

gospodarski kontekst večinske družbe kot druge skupine nedavnih priseljencev. V preteklosti 

so se ukvarjali predvsem z dejavnostmi, ki so dopuščale prostor za bivanje in ustvarjalnost, ter 
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s tistimi, ki so omogočale medčloveške odnose. Od tod dejavnosti glasbenikov, kovačev kotlov, 

trgovcev s konji, kovinarjev. Tehnološki napredek, gospodarski razcvet, razvoj industrijskih 

dejavnosti so izpodrinili tradicionalne dejavnosti in večina Romov je morala opraviti 

gospodarsko prekvalifikacijo, vendar so način življenja in njegovo ponotranjenje, predvsem pa 

socialna struktura Romov, skozi stoletja ostali skoraj nespremenjeni. Temeljna institucija, na 

kateri temeljita romska družba, je družina, razumljena v najširšem smislu, kot skupina, ki je 

prepoznana v izvoru iz skupnega prednika. Romi so bili vedno predmet nasilja, zato so krepili 

endogamne odnose in vezi družinske solidarnosti, hkrati pa ohranjali sovražen odnos do 

zunanjega sveta. V tem sta globoko prisotna občutek nezaupanja in intimna potreba po obrambi. 

Družbeni sistem živi v globokih človeških komponentah, ki v osnovi temeljijo na strogem 

spoštovanju etično-moralnih norm, ki urejajo in disciplinirajo romsko skupnost, da bi 

posameznikom zagotovili popolno integracijo. Varujejo dostojanstvo in čast Romov. Ni 

družbenih razredov ali hierarhij, če izvzamemo bogate in revne, tako da tudi najbogatejši in v 

odnosu do najrevnejših in obratno temelji na načelu enakosti, ki odraža horizontalno 

perspektivo življenja. V tem kontekstu se abruški Romi čutijo del posebne celote, zaradi česar 

se razlikujejo tako od caggé (Neciganov) kot od drugih ciganskih skupin (tuji Romi, Sinti, 

Kalé). To se odraža v njihovem lastnem življenjskem slogu z lastnimi načini izražanja in 

vedenja. Nekatera pravila so zavezujoča, na primer: romska etika romskim Abrucem absolutno 

ne dovoli, da bi kadili, nosili hlače, se ličili, nosili kopalke na plaži, igrali na srečo.  

Ženske, ki želijo imeti dober ugled in želijo, da jih Romi spoštujejo, se prilagodijo spoštovanju 

teh moralnih norm, ki jih ne zamenjujejo z drugimi. Rom se v svoji skupnosti, sestavljeni iz 

številnih posameznih sorodstvenih skupin, kjer ni ne kraljic ne kraljev, kot nas skuša prepričati 

novinarski senzacionalizem, ki pomanjkljivosti zakriva s fantazijo in domišljijo, počuti 

popolnoma varnega. V rimskem svetu je zato predstavljen bodisi v mitološkem bodisi v 

kriminalizirajočem smislu, obe obliki pa sta izkrivljanje, ki spreminjata ciganski svet in 

spodbujata negativne stereotipe in predsodke, katerih žrtve so Romi. Varnost Romov izhaja iz 

tradicije, ki jim daje zaupanje v prihodnost, in iz kohezije, ki jim daje zaupanje v nepredvidljivo. 

Vse to pomeni močno psihološko ravnovesje. Tesne povezave med izobraževanjem, kohezijo 

in psihološkim ravnovesjem ogrožajo nasprotujoči si zunanji stiki. Pomislite na romskega 

otroka, ki obiskuje javno šolo: stik z realnostjo, ki predstavlja modele življenja, funkcionalne 

za večinsko družbo, ki se ji težko prilagodi, ga neizogibno spravi ob pamet, saj je prisiljen 
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sprejeti težko odločitev. Ta ga v večini primerov pripelje do tega, da se vrne na pot družinskih 

razmerij; kot odrasel bo pokazal sovražen odnos do te družbe, ki ga še ni pripravljena sprejeti 

drugače kot z asimilacijo. Enako lahko rečemo za mešane zakonske zveze, v katerih zunanji 

posameznik postane moteč, če se ne vključi. Temelj družbene strukture Romov je patriarhalna 

družina, v kateri je starec, ki velja za modrega, priznan predstavnik. Obstajajo Romi, ki so zaradi 

slabih moralnih lastnosti izključeni, veljajo za »gavalé« ter so deležni posmeha in norčevanja. 

Pogosti stiki znotraj romskega sveta so vedno aktivirali gosto mrežo notranje komunikacije, 

zaradi katere se Romi zavedajo, kaj se dogaja s ciganskimi družinami, tudi zelo oddaljenimi. 

Množični mediji danes skupaj z razvejanimi psevdociganskimi organizacijami predstavljajo 

največjo grožnjo za obstoj Romov, saj privzgajajo življenjske modele, ki mlade oddaljujejo od 

tradicije, saj širijo mreže družbenih in družinskih odnosov ter ustvarjajo nove okuse in nove 

potrebe, ki spreminjajo romsko etiko ter Romom privzgojijo potrebo po imetju odvečnih stvari 

za vsako ceno. Od tod tudi nezakonite dejavnosti. Romi, ki niso pripravljeni na način caggé, se 

ujamejo v past. Poskusimo zdaj razumeti in spoznati nekatere temeljne vidike kulture in 

življenja abruških Romov: jezik, pravni sistem, zabava (zaroka in poroka), smrt. Posebej so 

prisotni Sinti; Piemontákeri (Piemontesi), ki so se nedavno delno preselili v Ligurijo, Lombardi, 

Veneti, Reggiani. 

Drugo skupino sestavlja približno 90 000 balkanskih Romov (ki niso državljani EU), ki so se 

priselili v 90. letih prejšnjega stoletja, predvsem po razpadu nekdanje Jugoslavije, in se naselili 

predvsem v severni Italiji. 

Novejša migracijska skupina, ki jo sestavljajo Romi romunske in bolgarske narodnosti 

(evropski državljani) in je prisotna predvsem v velikih mestih (Milano, Torino, Rim, Neapelj, 

Bologna, Bari, Genova).1 

Naša organizacija že 12 let deluje na terenu v sodelovanju s skupnostmi na lokalni ravni. Že od 

začetka našega dela smo ugotovili, da je največji problem Romov, ki so prišli z Balkana (iz 

nekdanje Jugoslavije v zadnjih 50 letih in iz Romunije v zadnjih 20 letih), tj. največja ovira pri 

 
1  Poglej: Strati F., Italija - spodbujanje socialne vključenosti Romov - študija nacionalnih politik, Studio Ricerche 
Sociali (SRS), 2011. 
 Poglej: laddove secondo la Comunità di Sant'Egidio, l'ANCI, l'UNIRSI e l'Opera Nomadi (queste ultime, quali 
Organizzazioni Non-Governative di settore) vi sarebbero all'incirca 160.000 presenze (al 2010). Ibidem. 
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vključevanju prav jezik. Čeprav se jih je večina tu celo rodila, imajo še vedno velike jezikovne 

težave, saj živijo v zaprtih skupnostih – getih (taboriščih ali zasebnih poljih) in nimajo tesnih 

stikov z Neromi (brez upoštevanja stikov, ki jih imajo za vsakodnevne potrebe, kot so: 

nakupovanje, obisk zdravnika ali bolnišnice, ustanove  ...). 

Zato njihov poudarek in pomanjkanje znanja italijanščine (v popolnosti) zmanjšujeta njihovo 

zaposljivost. Ta ovira se pokaže že med njihovim pogovorom z delodajalcem. 

Če imajo na primer belo kožo in so moderno (ne tradicionalno) oblečeni, ne znajo odlično 

italijansko in imajo romski naglas, imajo težave pri zaposlovanju. 

Položaj italijanskih Romov, ki že 600 let živijo na italijanskem ozemlju, je drugačen. Pri jeziku 

nimajo težav, saj kot materni jezik uporabljajo tako italijanščino kot romščino, imajo pa težave 

pri zaposlovanju, ne glede na dobro znanje jezika. Njihova največja težava je priimek (Spada, 

Casamonica, Sarachella, Bevilaqua ...), po katerem so zlahka prepoznavni in samodejno 

zavrnjeni prav zato, ker so Romi. 

V Italiji Romi in Sinti najpogosteje opravljajo naslednja dela: recikliranje sekundarnih 

materialov, prodaja avtomobilov, pijač, zabaviščni parki, vožnje za zabavo. Zelo malo jih dela 

v kmetijstvu. Raje se samozaposlijo. 

Samozaposlitev: zadruge za recikliranje in drugo 

Nazadnje predstavljamo gospodarsko dejavnost, ki je v romskih skupnostih najbolj razširjena, 

to je recikliranje. Prisotnost Romov v velikih mestih, kot so Rim, Milano, Neapelj in Torino. 

Ta koncentracija je posledica dejavnosti recikliranja, ki jih izvaja veliko število Romov in jih 

je mogoče izvajati le v mestnem okolju. 

Samozaposlitev je zagotovo način, v katerega so Romi prisiljeni zaradi pomanjkanja drugih 

realnih možnosti za zaposlitev. Z leti je zbiranje in recikliranje kovin, oblačil in drugih 

predmetov postalo specializacija Romov. Takšne dejavnosti za preživetje, ki jih običajno 

izvajajo posamezne družinske skupine, so se v nekaterih primerih strukturirale v obliki socialnih 

delovnih zadrug. 

Kljub temu da dejavnosti recikliranja že desetletja predstavljajo skoraj edino obliko dohodka 

romskih skupnosti v taboriščih, se še vedno izvajajo neformalno. 
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Poklici, kot so brusilec nožev, vrtiljak, cirkusant, prodajalec bakra, v resnici niso etnični; vendar 

so sčasoma postali dediščina naših Romov, verjetno rezultat kombinacije instinkta za preživetje 

in duha prilagajanja. Menijo, da so gospodarske panoge, v katere se Romi lažje vključijo, tiste 

z nizko profesionalizacijo in visoko absorpcijsko sposobnostjo: kmetijska dela, nekatere oblike 

obrti, predelava železa, vzdrževanje javnih in zasebnih zelenih površin, namestitev alternativnih 

virov energije, zbiranje in prodaja rabljenih oblačil, zbiranje težkih odpadkov ali ravnanje z 

diferenciranimi odpadki, čiščenje ulic in nepremičnin, krojaštvo, restavracija in gostinstvo itd. 

Tudi sodelovanje Romov v integriranih socialnih zadrugah lahko učinkovito prispeva k lažjemu 

iskanju zaposlitve. Tovrstne zadruge omogočajo ureditev razmer, v katerih se zaposlujejo 

neprijavljeni in tisti, ki delajo delo na črno, poklicno vključevanje Romov in Sintov v okvir ter 

jim omogočajo dostojen življenjski standard, s čimer se lahko spopadejo s stroški najemnine, 

plačilom komunalnih storitev in šolanjem otrok.  

prepoznavanje romskih delavcev in delavcev iz skupine Sintov, ki jim grozi izključitev s trga 

dela; oblikovanje novih poti vključevanja za mlade in ženske, vključno s (samo)podjetniškimi 

potmi, podprtimi z ustreznim poklicnim usposabljanjem; ozaveščanje služb za poklicno 

usmerjanje, da bi se pridobile ciljno usmerjene metode podpore, da bi se olajšal prenos 

informacij o socialnih in delovnih priložnostih, ki so na voljo na tem območju; ozaveščanje 

izvajalcev storitev in trgovinskih združenj, da bi se preprečil diskriminacijski odnos do Romov 

in Sintov ter jim zagotovil enaka obravnava. V tej smeri je treba poleg vseh prizadevanj za 

spodbujanje samozaposlovanja ponovno potrditi osrednji pomen polnega dostopa do vseh 

možnosti, ki so na trgu dela, in sicer s potmi spremljanja pri zaposlovanju zaposlenih, ki 

zagotavljajo posredovanje med institucijami, službami za poklicno usmerjanje, socialnimi 

partnerji in tretjim sektorjem, skupnostmi, družinami, posamezniki in vsemi akterji, ki dejavno 

sodelujejo pri vsaki poti usposabljanja in zaposlitve. 

Romi in delo  

Čeprav sta čiščenje in delo z odpadnimi kovinami glavni delovni dejavnosti, ki ju opravljajo 

številni Romi, ki živijo na poljih, ta poklica nista etnična: do osemdesetih let 20. stoletja sta bila 

značilna za rimski podrazred, danes pa ju opravljajo tudi Neromi, tako tujci kot Italijani. Med 

Romi večinoma moški zbirajo železo in druge kovine; te surovine pridobivajo iz vseh vrst 

izdelkov in jih nato preprodajajo na "sfasci". Moški za "gagé" opravljajo tudi čiščenje kleti in 
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selitve. Po drugi strani pa se ženske ukvarjajo predvsem z brskanjem po "vedrih", da bi zbrale 

izdelke, ki se nato preprodajo na bolšjih trgih. To delo opravljajo predvsem ženske. Med njimi 

so tiste, ki do svojih delovnih območij pridejo peš, in tiste, ki jih do kraja začetka dela v kombiju 

spremlja mož ali oče, v večini primerov v soseskah, v bližini katerih so potekale te tržnice, 

prodajajo svoje izdelke. 

Opremljeni z otroškim vozičkom, ki mora imeti široko dno in velika kolesa, in kovinsko palico 

(šifko), pridobljeno iz valja, ki ga uporabljajo gradbeniki za barvanje, romnià, ki običajno delajo 

posamično, da bi se manj posvečali in se tako izognili nestrpnosti gagé, ki delajo in živijo v 

istih soseskah, začnejo raziskovati vsebino "vedra". 

Kadar je izdelek prevelik, da bi ga lahko prevažali z invalidskimi vozički, se mu lahko Rominje 

odpovedo ali pokličejo moža ali sorodnika, da ga odpelje s kombijem in ga pobere. 

Interakcija Rominje z "lastnim" gagéjem v primeru bolj srčnih odnosov temelji na empatiji, ki 

se seveda lahko sproži zlasti takrat, ko imata sogovornika podobno biografijo in družbeno-

ekonomsko ozadje. Temelji pa tudi na utelešenju stereotipov, ki jih imajo gagé o Romih in za 

katere se zdi, da jih Romi v več primerih znajo spretno obvladovati. 

 S temi odnosi, zlasti če so bolj spontani in iskreni, lahko Romi pridejo tudi do drugih možnosti 

zaposlitve, kot so čiščenje kleti in selitve. 

 Na ta način lahko dostopajo tudi do bolj stabilnih delovnih mest, kot so pomoč ali nega. 

Obiskujejo različne tržnice rabljenih predmetov, ki jih občasno »odkrijejo« organi pregona in 

novinarji ter jih zaprejo, da bi jih po kratkem času spet odprli na drugih območjih ali včasih na 

istem. Tudi v tem primeru je zakonodaja zapletena, učinkovite možnosti za ureditev lastne 

dejavnosti pa ni. Ti kraji se imenujejo »romske tržnice«. V več primerih pa te prostore 

upravljajo Italijani, ki jim Romi skupaj z drugimi prodajalci, ki so prav tako Italijani ali tujci 

drugih narodnosti, plačujejo tako letno dovolilnico kot tudi dnevno ceno prostora, na katerem 

razstavljajo svoje blago. Tržnica je delovna priložnost za prodajalce in storitev, ki jo cenijo 

italijanski in tuji gageji, ki se tja odpravijo pravočasno v iskanju izdelkov vseh vrst, ki večinoma 

prihajajo iz "veder", v manjši meri pa iz tatvin, ki jih zagrešijo tudi Romi. 
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Če si jih delimo z italijanskimi in tujimi gagami, predstavljajo pomembno priložnost za 

izboljšanje njihovih življenjskih razmer in mirno sobivanje. Z "vedri" in "tržnicami" Romi v 

povprečju zaslužijo približno 100 evrov na teden. Ta zaslužek, minus vsakodnevni stroški, 

dopolnjujejo subvencije, ki jih prejema večina od njih. 

Romi, ki si morajo zamisliti drug poklic, pogosto poudarijo, kako naporno je brskanje po 

"vedrih", in pojasnijo, da bi raje delali kot kuharji, barmani, blagajniki, picopeki, čistilci, 

tajnice, zidarji in mehaniki. 

Včasih se v okviru družine zgodi, da medtem ko mož dela v obdobjih dobivanja pomoči, žena 

še vedno nadaljuje z obiskovanjem "veder". Le malo ljudi v "taboru" ima redno pogodbo o 

zaposlitvi. 

Dejavnost brskanja po "vedrih" in prodaja teh izdelkov na tržnicah zato pogosto ne ustreza 

delovnim mestom, ki si jih ti ljudje želijo. 

 

Metodologija  

Metoda, ki smo jo uporabili za pripravo vprašalnika, je: 

• Vprašalnik smo objavili na naši Facebook strani. Vendar je bil obisk zelo 

majhen, saj je na povezavo kliknilo le 47 ljudi. Kar je normalno za Rome, ki 

obiskujejo našo spletno stran in ki več kliknejo na objavo, ki ima lepo sliko, nato 

pa se posvetijo besedilu in informacijam, ki jih vsebuje. 

• Poslali smo posrednika na teren, da bi opravil osebno anketiranje romskega 

prebivalstva. 

• Kar zadeva Rome, so Italijani sami znali izpolniti vprašalnik, medtem ko so 

imeli Romi z Balkana težave pri uporabi Googlovega obrazca, zato smo ga 

morali izpolniti namesto njih. 

• Tako smo morali v obrazec na disku Google vnesti določeno število 

vprašalnikov, ki smo jih izpolnili ročno. 
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Rezultati 

 

V Italiji zelo majhen odstotek Romov in Sintov konča srednjo šolo, da ne omenjamo fakultete.  

 br  % 

Končana osnovna šola od 1. do 4. 

razreda 

4 20 

Končana osnovna šola od 1. do 8. 

razreda 

7 35 

Nedokončana srednja šola 1 5 

Končana srednja šola 5 25 

Končana visoka šola in fakulteta 2 10 

Niti eden izmed odgovorov ni pravilen 1 5 

 

Čeprav Romi, Italijani in Sinti na italijanskem ozemlju živijo že 600 let, v Italiji zelo majhen 

odstotek Romov in Sintov konča srednjo šolo, kaj šele fakulteto. Čeprav Romi, Italijani in Sinti 

na italijanskem ozemlju živijo že 600 let, se tudi njim zaradi kapitalističnega režima ni uspelo 

izobraževati in integrirati. 

 Italijanski Romi iz starih naselbin (14.–15. stoletje): Romi iz Abruzza, krščanske vere, 

prihajajo iz Abruzza in Molizeja; v južno Italijo so prišli po morju med koncem 14. in začetkom 

15. stoletja z obale helenofonskih in slovanskih ozemelj. Romi Hrvati, iz Istre in Hrvaške, v 

Italiji od 20. let 20. stoletja).  

Žal podatki kažejo, kar smo kot organizacija že ugotovili, da se romski jezik izgublja (izginja). 

Mlajše generacije prenehajo uporabljati svoj materni jezik, nekatere pa se ga nikoli ne naučijo. 

Starejše generacije so tiste, ki romski jezik uporabljajo tako doma kot izven doma, imajo pa 

težave pri vključevanju in se težko naučijo slovnično govoriti italijansko (ker nikoli niso 

obiskovali italijanskega šolskega sistema). 
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Skoraj polovica prebivalstva nima težav z rabo jezika, vsekakor pa je odstotek oseb, ki nimajo 

težav, majhen. 

 

Podatki kažejo, da se je polovica anketirancev uspela vključiti, ko gre za jezik. Čeprav moramo 

upoštevati, da je večina romske in sintske populacije po starosti zelo mlada. Odstotek 
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mladoletnih Romov, mlajših od 16 let (45 %) , od 16 do 60 let (52 %) in odstotek Romov, 

starejših od 60 let (0,3 %). 

45 % anketirancev je odgovorilo, da vsakodnevno komunicirajo z neromskim prebivalstvom. 

Pri delu, nakupovanju, ob obisku zdravnika ali šole z učitelji, pri iskanju zaposlitve, s prijatelji, 

pri delu za pultom itd. 

50 % vprašanih je odgovorilo, da občasno komunicirajo ob podobnih priložnostih. 

Imamo pa tudi ljudi, ki živijo v getu (zlasti starejše ali prišleke), ki absolutno ne uporabljajo 

italijanščine, ker z njimi nimajo stikov, ali pa jih v nujnih primerih spremlja tolmač (oseba, ki 

je lahko iz družine), ki prevaja. 

Zelo majhen odstotek Romov dela, večinoma so brezposelni in živijo od socialne pomoči 

(reditto di cittadinaza). Vendar večina Romov na Balkanu reciklira sekundarne materiale in 

prodaja rabljeno blago na tržnicah. Medtem ko italijanski Romi že zelo dolgo prodajajo na 

tržnicah, imajo svoja podjetja za prodajo avtomobilov, Sinti pa imajo svoje zabaviščne parke, 

cirkuse itd. Prav tako jih večina živi od socialne pomoči, zlasti zdaj v času covida-19. 

Večina Romov in Sintov (starejših od 30 let) ne išče dela, ampak so samozaposleni. Mladi raje 

delajo v strukturah, kot so: bar, restavracija, sobarice, frizerski saloni, trgovine. Lažje jih je 

zaposliti zaradi njihovega boljšega znanja jezika in velike volje po vključitvi v italijansko 

skupnost. 

Romske ženske se poročajo zelo mlade in opustijo šolanje po četrtem ali največ osmem razredu. 

Tako so do 30. leta zaposlene z rojevanjem in vzgojo otrok ter vodenjem gospodinjstva. Šele 

po 30. letu (ko nekatere med njimi postanejo babice) imajo željo po zaposlitvi, vendar jih 

manjka delovnih izkušenj, tako da le redkim med njimi uspe najti stalno zaposlitev. 
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Zelo malo je Romov in Sintov, ki znajo sami napisati življenjepis. To je ena največjih težav pri 

iskanju zaposlitve pa tudi pri pripravi spletnega življenjepisa. 30 % tistih, ki so to navedli v 

analizi, je zagotovo tistih, ki so končali srednjo šolo ali fakulteto. In to je zelo majhno število. 

Romi zelo pogosto prosijo našo organizacijo, da jim pomaga napisati življenjepis. Teh, ki ga 

znajo napisati sami, je malo, razen tistih, ki so končali srednjo šolo ali fakulteto. Brez 

življenjepisa ne morete pričakovati kakšnega resnejšega delovnega mesta. Samo za delo na črno 

ne potrebujejo nobenega življenjepisa. Pomembne so le vaše osebne izkušnje.  

Iz analize je razvidno, da so Romi zelo samozavestni in da se večina ne boji nastopiti pred 

delodajalcem. Kar je po eni strani zelo pozitivno. Ker je njihov nenehni boj za preživetje 

zagotovo okrepil njihov značaj in samozavest. 
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Nekateri so odgovorili, da vprašanja niso razumeli, ker preprosto niso poznali izraza platforma 

(kar je zagotovo večje število). Nekateri dvomijo, ko gre za platformo v romščini, ker menijo, 

da ni standardnega romskega jezika, ki bi ga razumeli vsi Romi na svetu. Nekateri upajo, da bo 

platforma pomagala njihovim bližnjim, ker oni osebno znajo odlično italijansko, družina pa ne. 

Nekateri na platformo gledajo kot na nekakšen oglas za delo. 

Rezultat je zelo pozitiven, saj pomeni, da si 50 % anketirancev želi hoditi v šolo, ker upajo, da 

bodo tako lažje našli zaposlitev in se vključili. Večina (80 %) anketirancev je odgovorila, da 

jim je to zelo pomembno, saj se zavedajo, da je znanje jezika glavni instrument za integracijo 

in s tem boljše življenje. 80 % vprašanih je pozitivno odgovorilo, da pomanjkljivo znanje jezika 

vidijo kot eno od ovir v življenju in pri doseganju življenjskih ciljev. Nekateri ga vidijo tudi kot 

osebno pomanjkanje kakovosti posameznika. Nekateri ga vidijo kot način zaščite pred 

diskriminacijo v družbi, saj postanejo nevidni. Veliko tistih, ki osebno nimajo težav z 

italijanskim jezikom, ima pa jih njihova družina, ga vidi kot izhod iz tunela in rešitev pred 

spremstvom prek institucij in prevodov. Starejši ga vidijo kot rešitev v primeru obiska pri 

zdravniku. Mnogi menijo, da bi jim to pomagalo lažje najti službo in tudi obogatiti službo, ki 

jo trenutno opravljajo. 

Skoraj vsi anketiranci imajo enako mnenje o diskriminaciji. Menijo, da je to glavna težava, ker: 

neznanje jezika vodi v slabo komunikacijo z Neromi in s tem k ustvarjanju predsodkov; ker 

vsega, kar je ljudem tuje, ko gre za Rome, ni mogoče vprašati, po drugi strani pa Romi ne 

morejo razložiti. Diskriminacija je vedno prisotna v preteklosti in zdaj v sedanjosti. Evropska 

komisija je v dokumentu "tackling documentaion 2015" objavila, da se je v Italiji kar 85 % 

Italijanov izkazalo za nestrpne do Romov. To je izjemno visok odstotek. Da ne omenjamo 

napadov na Rome, ki so se zgodili leta 2019, ko jim skupina desničarjev ni dovolila vstopa v 

socialna stanovanja, ki jim jih je redno dodeljevala država. Celo politiki so pokazali veliko 

nenaklonjenost in negativen odnos do Romov. 

Leta 2015 je politik Bonani (desničarska stranka Severna liga), član Evropskega parlamenta, 

dejal, da so Romi "spodnji del družbe". 

Večina meni, da znanje jezika države, v kateri živite, prispeva k sprejemanju. Jezik države, v 

kateri živite, morate znati, ker tako to državo spoštujete in se želite vanjo vključiti. Če znate 

jezik, se lahko vedno lažje branite pred morebitnimi napadi ali žalitvami. Manj ste opazni in se 
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lahko asimilirate z okoljem, kar pomeni, da ste manj diskriminirani. Z znanjem jezika se bolje 

in lažje orientirate v vsakdanjem življenju. 

Mnogi med njimi imajo tudi negativno mnenje: če jezik pri diskriminaciji ni pomemben, nas 

bo okolje vedno diskriminiralo, ker imajo Romi in ljudje do nas še vedno predsodke.  

90-odstotni rezultat kaže, da Romi verjamejo v inovacije in da lahko spremenijo njihovo 

življenje na bolje. Da je možnost uporabe platforme oblika opolnomočenja. Da, vsekakor 

odlično znanje italijanščine pomeni lažje iskanje zaposlitve, saj okolje ne more narediti razlike 

"kdo je kdo" v večetničnem, če tega ne vidi v znanju jezika. V Italiji je 92 % Italijanov in 8 % 

tujcev (večinoma Romunov, Arabcev, Albancev, Kitajcev ...). Vsekakor pa obstaja odstotek 

tistih, ki menijo, da bodo Romi in Sinti ne glede na znanje jezika vedno diskriminirani.  

 

Zaključek 

Odnosi med Romi in družbo so bili vedno težavni, občasno pa so se zaostrovali. Gotovo je, da 

so se Romi na prisilno asimilacijo odzvali s samomarginalizacijo in tajnostjo.  

Problem pravilnega vključevanja v smislu vključevanja in ne asimilacije manjšinskih skupnosti 

v hegemonsko in večinsko skupnost je bil vedno težko rešljiv. V osnovi je treba romski problem 

oblikovati v okviru pravilnega znanja in pravilnih informacij. Kaj caggé (Necigani) kljub šestim 

stoletjem sobivanja v resnici vedo o romski kulturi? Zagotovo ne veliko, da ne rečem ničesar. 

Romski svet filtrirajo le skozi negativne stereotipe z zelo škodljivimi izkrivljanji, katerih žrtve 

so Romi zelo pogosto.  

Poleg tega informacijski viri ne pomagajo razjasniti in zato zgodovina, običaji, tradicija, 

umetnost in jezik tega planetarnega ljudstva ne vedo veliko o javnem mnenju. Prevečkrat se 

preprosta družbena dejstva jemljejo kot kulturni vzorci in napaka ene same osebe privede do 

obsodbe celotnega ljudstva. Ne da bi upoštevali ogromno zmedo, ki obstaja med različnimi 

ciganskimi skupinami. Zdaj se moramo vprašati: koliko možnosti ima Rom, da pozitivno 

izstopa v javnem mnenju? Koliko ran povzroči romskemu otroku ista šola, ki naj bi bila 

naklonjena pravični družbeni vključitvi? Kaj naredijo javne ustanove za obnovo ogromne 

človeške in kulturne dediščine? V primerjavi s temi vprašanji civilna in demokratična družba 

trepeta, raje ignorira ali prikriva dogodke ali pa se v najboljšem primeru problema loteva 
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epizodično in takrat, ko brez njega res ne gre. V vsakem primeru se vedno iščejo začasne rešitve 

z varovalnimi postopki. Romi, da ne bi izgubili svoje kulture, svojega obstoja, ki je svoboda 

vsakega od nas, so se raje izključili iz "gluhe" in zatiralske družbe, ki pušča malo prostora za 

bivanje, namesto tega pa daje preveč spodbud za imeti, doseči, za razglašeni protagonizem, za 

hierarhijo, za družbeno diferenciacijo. To, da so ostali zasidrani pri svojih vrednotah in da so 

kljub bedi in brutalnemu zatiranju okoliškega sveta ostali sami s seboj, je pokazalo ves ponos 

in voljo tega neukrotljivega ljudstva. To so vrednote najvišjega poguma, čistega junaštva in 

popolne svobode! 

Na podlagi odgovorov iz vprašalnika je mogoče sklepati, da varno znanje jezika omogoča 

lažje sporazumevanje s preostalim prebivalstvom in s tem lažje zaposlovanje. Da dobro znanje 

jezika vodi k večji vključenosti v skupnost (komunikacija s sosedi). 

Romi Italijani so manj diskriminirani kot Romi tujci, saj dobro obvladajo italijanski jezik, 

vendar je njihov problem njihov priimek, po katerem so prepoznavni in jih mediji pogosto 

označujejo za kriminalce. 

Diskriminacija bo vedno obstajala, ne glede na to, kako zelo se trudimo. 

Pomembno je, da znate jezik države, v kateri živite, saj se tako lažje branite in se uprete vsakršni 

diskriminaciji. 

Če jezik matične države ni znan, se vzpostavi razdalja z neromskim prebivalstvom. Če želimo, 

da nas okolje sprejme, moramo tudi mi sprejeti okolje. 

Nepoznavanje popolnega italijanskega jezika je neke vrste osebno pomanjkanje in negotovost, 

z boljšim znanjem italijanskega jezika ste bolje vključeni in manj znani kot Romi. 

Emancipacija Romov je povezana z znanjem jezika države, v kateri živiš. 

Vključevanje Romov je povezano s poznavanjem tehnike (slediti je treba časovnim in tehničnim 

dosežkom), tj. z uporabo aparatov in platform za komunikacijo in reševanje življenjskih 

problemov. 

Nekaterim je vseeno, ker živijo v taborišču in nimajo stikov z neromskim prebivalstvom. 
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Mlajše generacije so zaskrbljene za svoje družinske člane, saj starejši kot so, več težav imajo z 

znanjem jezika. 

Za iskanje primernega delovnega mesta je potrebno določeno znanje (stopnja) jezikovnega 

znanja. 

Glede pomembnosti nove platforme za lažje iskanje zaposlitve smo prejeli naslednje 

odgovore: 

• ''Mislim, da v Italiji ni veliko diskriminacije.'' 

• ''več instrumentov za iskanje zaposlitve je bolje za skupnost'' 

• ''morda Romi lažje najdejo delo.'' 

• ''morda bodo lažje našli zaposlitev in bodo bolj samozavestni pri ravnanju.'' 

• ''ker bomo lažje iskali službo.'' 

• ker bi nam zelo pomagal pri komunikaciji v zvezi z delom in številnimi drugimi 

stvarmi. 

• "Mislim, da bo, ker nam lahko pomaga pri iskanju zaposlitve, to pa je zame 

najpomembnejša stvar v življenju. 

• ''upajmo, da bo iskanje zaposlitve lažje.'' 

• ''Ne vem, kaj je to, sploh tega ne razumem.'' 

• ''Ne vem, kaj je to, ne razumem, kaj pomeni (platforma)'' 

• ''Odvisno od razpoložljivosti, saj vse družine nimajo možnosti uporabe 

računalnika.'' 

• Toda kot zaključek lahko rečemo, da veliko število ljudi verjame v 

platformo. 

 

 



                                          

43 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskava zveze ROMKINJA  

Uvod 

Glavna težava, ugotovljena pri izobraževanju romskega prebivalstva, je pomanjkanje 

večjezičnih izobraževalnih vsebin v izobraževalnih ustanovah, do katerih bi morala imeti 

romska manjšina v svojih državah dostop. Projekt "Better Tomorrow" razvijajo partnerji iz 

štirih evropskih držav (Hrvaška, Italija, Slovenija in Srbija), ki se ukvarjajo z izobraževanjem 

odraslih in Romov, z namenom omogočiti pridobivanje znanja in spretnosti za vključevanje v 

lokalno skupnost, s končnim rezultatom zaposlovanja, metode in vsebine za poučevanje Romov 

na področju jezikovnih kompetenc z oblikovanjem večjezične spletne platforme, ki bo nastala 

s sodelovanjem vseh projektnih partnerjev. 
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Romi so največja skupina manjšinskih narodov v Evropi, saj jih po ocenah živi od 10 do 12 

milijonov. Čeprav so Romi prisotni v skoraj vseh evropskih državah, jih je največ v srednji in 

vzhodni Evropi - samo v Romuniji, Bolgariji in na Madžarskem jih je več kot 3 milijone - ter 

na zahodnem Balkanu, kjer jih je v Srbiji do 600 000. Poleg števila Romov je njihov položaj 

specifičen tudi zaradi številnih drugih vidikov njihove demografije. Romi niso le največja 

skupina manjšinskih narodov v Evropi; njihovo število presega število prebivalcev polovice 

evropskih držav. Za razliko od številnih drugih skupin narodov pa Romi nimajo svoje izvorne 

države, v kateri bi živeli večinoma njihovi rojaki in ki bi kot taka predstavljala njihove kulturne, 

jezikovne in politične korenine. Zaradi visoke stopnje decentralizacije in geografske 

neenotnosti Romov v evropskih državah je vsaka oblika sodelovanja težka in draga. Za razliko 

od drugih manjšinskih narodov v Evropi ali drugod po svetu, ki so se lahko organizirali, da bi 

napredovali v boju za priznanje in socialno pravičnost, je zaradi geografske neenotnosti 

romskega prebivalstva kolektivno delovanje Romov in za Rome, namenjeno boju proti 

diskriminaciji in marginalizaciji, zapleteno. 

Glede na obsežno raziskavo, izvedeno leta 2011 v 11 državah članicah EU, je imel le eden od 

treh Romov plačano delo, 9 od 10 Romov je živelo pod nacionalnim pragom revščine, približno 

5 od 10 Romov pa je navedlo, da so bili diskriminirani na podlagi etnične pripadnosti. V 

nasprotju s splošnim staranjem prebivalstva v Evropi je romsko prebivalstvo mlado; delovno 

sposobni Romi so v povprečju stari 25 let, medtem ko je povprečje EU 40 let, mladi Romi pa 

predstavljajo 10–20 % novih udeležencev na trgu dela. Vendar pa je po podatkih iz leta 2011 le 

15 % mladega romskega prebivalstva končalo srednjo šolo in skoraj 60 % mladih, starih od 16 

do 24 let, ni zaposlenih, se ne izobražuje ali usposablja. Zaradi teh pomanjkljivosti in 

pomanjkljivosti na področju dostojnega dela, s katerimi se sooča celotno romsko prebivalstvo, 

je izziv vključevanja mladih Romov na trg dela pomemben in nujen. 

Razmere v Srbiji 

Glede na rezultate popisa prebivalstva Srbije iz leta 2011 v državi živi 147 604 Romov, kar 

predstavlja približno 2,1 % celotnega prebivalstva države. Največ Romov (38,8 %) živi v 

južnem in vzhodnem delu države, nato pa sledi regija Vojvodina, kjer živi 28,8 % celotnega 

romskega prebivalstva. 
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Neuradne ocene romskega prebivalstva v Srbiji dosegajo 800.000, vlada in nevladni akterji pa 

na splošno priznavajo razpon med 450.000 in 500.000 Romov. Če je ta ocena pravilna, potem 

Romi predstavljajo približno šest odstotkov celotnega prebivalstva Srbije. Natančno oceno 

obsega romskega prebivalstva preprečuje veliko število romskih beguncev in notranje 

razseljenih oseb. Obstajajo tudi druge ovire za natančno oceno – otroci in starši iz romske 

skupnosti se pogosto izogibajo govorjenju zaradi strahu pred diskriminacijo in spremljajočimi 

negativnimi stereotipi o njih ali zaradi svoje nevednosti in strahu, da bodo zbrani podatki o njih 

neustrezno uporabljeni. Pogosto nimajo potrebne osebne dokumentacije, pogosto pa se zgodi, 

da ni dovolj sistematičnega pristopa k zbiranju podatkov o romski populaciji, kar ima za 

posledico različne postopke in neenotne metodologije zbiranja podatkov (Baucal in Stojanović, 

2010). 

Raziskava o življenjskem standardu, ki je bila leta 2007 izvedena v Srbiji, je pokazala, da je 

skoraj polovica Romov, ki živijo izven romskih naselij, revnih. Po nedavnih ocenah so Romi 

precej revnejši od celotnega prebivalstva Srbije. Na podlagi nedavnih indeksov Svetovne banke 

se približno 60,5 % romskega prebivalstva šteje za "zelo revno", medtem ko je to 6,1 % 

celotnega prebivalstva. Če te številke prilagodimo tako, da predstavljajo globino revščine, je 

razlika še večja. Med revnimi Romi so še posebej ogroženi ženske in otroci, revščina pa je 

bistveno večja v večjih gospodinjstvih in gospodinjstvih, ki jih vodijo ženske. Revščina je 

močno povezana tudi z izobrazbo in zaposlitvijo "glave" gospodinjstva. Romi imajo v vseh 

starostnih skupinah in na vseh stopnjah izobrazbe bistveno višje stopnje brezposelnosti kot 

Neromi, v starostni skupini od 35 do 44 let pa so stopnje do 2,5-krat višje od splošnega 

povprečja. Tudi zaposleni Romi so bolj ranljivi, saj je le 20 % stalno zaposlenih glav romskih 

gospodinjstev, medtem ko je v splošnem prebivalstvu takih 60 %. 

Romi so nesorazmerno bolj prisotni na nekvalificiranih delovnih mestih (opravlja jih 90 % 

romskih zaposlenih) ter na sezonskih delovnih mestih in delovnih mestih s krajšim delovnim 

časom. Na ekonomsko nemoč kažejo tudi podatki, da več kot četrtina (27,6 %) vseh romskih 

gospodinjstev svoj dohodek pridobiva s socialnimi prejemki; zaposlitve v gradbenih podjetjih, 

medtem ko romske ženske v zadnjem času delajo prek zasebnih zaposlitvenih agencij, 

večinoma na čistilnih delih, in na podlagi pogodb o zaposlitvi za določen čas. S takšnimi 

pogodbami nimajo pravic, ki izhajajo iz zaposlitve, tj. pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas. 
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V sivi ekonomiji najpogosteje delajo kot zbiralci sekundarnih surovin. S sekundarnimi 

surovinami se ukvarja približno 40 000 Romov, ki večinoma živijo v neformalnih naseljih, tj. 

brez osnovnih življenjskih pogojev: elektrike, vode, kanalizacije. Ta položaj je tesno povezan 

z nezmožnostjo uveljavljanja osnovnih pravic do zdravstvenega in socialnega varstva pa tudi 

pravice do ustreznega stanovanja. Poleg zelo slabih življenjskih razmer so prebivalci teh naselij 

v stalnem strahu pred prisilno izselitvijo. ker so objekti, v katerih živijo, zgrajeni na javni 

površini brez spremljajočih dovoljenj in soglasij. 

Prav dejstvo, da gre za neformalna naselja, odpira vprašanje prijave prebivališča, brez katere 

Romi ne morejo uveljavljati pravice do socialne zaščite, saj je ta pogoj izpolnjen izključno glede 

na kraj prebivališča prosilca. Ker Romi, ki so notranje razseljeni s Kosova in živijo v 

neformalnih naseljih, praviloma nimajo prijavljenega prebivališča, saj ni naslova naselja, v 

katerem živijo, so izven sistema socialne zaščite, tj. brez možnosti prejemanja socialne podpore 

kljub hudi revščini. Enako je z uveljavljanjem pravice do zdravstvenega varstva, ki je pogojeno 

z lastništvom osebnih dokumentov, ki jih za prijavo prebivališča ni mogoče izvleči. Poseben 

problem je nastal zaradi izselitve neformalnih romskih naselij v Beogradu, ko so Rome izselili 

iz neformalnih naselij in jih naselili v kontejnerska naselja na obrobju Beograda. V teh primerih 

so izgubili možnost nadaljnjega zbiranja sekundarnih surovin, tako zaradi oddaljenosti naselij, 

v katerih živijo, kot tudi zaradi dejstva, da v kontejnerskih naseljih skladiščenje surovin ni 

dovoljeno. Čeprav so zelo pomemben člen v verigi recikliranja, so najbolj diskriminirani. Po 

vsej Evropi Romi, ki živijo v neformalnih naseljih ali na zemljiščih, ki niso njihova, pa tudi 

Romi, ki živijo nezakonito v zakonsko priznanih stanovanjih, nimajo zagotovljenih stanovanj. 

Pomanjkanje ustreznega priznavanja stanovanjskih pravic neposredno vodi do groženj, da bodo 

prisilno izseljeni. 

Med izrednimi razmerami niso mogli iti ven, sploh niso mogli opravljati svojega dela. In če je 

kdo šel ven, je šel ven na lastno odgovornost. Zato ljudje niso imeli od česa živeti. Tudi odkupne 

cene sekundarnih surovin so se občutno znižale, kar je bil velik udarec. Na drugi strani imamo 

ljudi, ki se že več generacij ukvarjajo s trgovino, prodajajo na tržnicah, že dva meseca in pol 

niso delali in niso imeli nobenih državnih subvencij, čeprav prispevajo k polnjenju mestnih 

proračunov. Ti ljudje so potrebovali pomoč. Nihče ni pomislil na te skupine. 
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Obstajajo tudi ukrepi, ki Romom otežujejo življenje – na primer zaposlovanje Romov v javnih 

delih: tam so plačani veliko manj od socialne pomoči, ko začnejo delati, pa izgubijo pravico do 

socialne pomoči. In te zaposlitve trajajo največ šest mesecev. 

Brezposelnost je precej višja tudi med Romi vseh stopenj izobrazbe, kar kaže na to, da se Romi 

soočajo z resnimi ovirami pri uresničevanju izobraževalnih koristi, tudi v razmeroma redkih 

primerih srednješolskega in visokošolskega izobraževanja. 

Romi imajo štirikrat večje tveganje za kronične bolezni in obolenja kot splošno prebivalstvo 

(REF). V ugotovitvah regionalne raziskave UNDP, Svetovne banke in Evropske komisije iz 

leta 2011 se predstavljeni pristop k zdravstvenemu zavarovanju in cepljenju med Romi in 

njihovimi neromskimi sosedi ni bistveno razlikoval. Kljub temu Unicefova študija iz leta 2006 

kaže, da je stopnja umrljivosti dojenčkov in otrok med Romi skoraj trikrat višja kot pri splošnem 

prebivalstvu. Med najpogosteje prijavljenimi zdravstvenimi težavami romskega prebivalstva so 

tuberkuloza, kožne bolezni in kronične bolezni dihal. 

Z raziskavo, ki je bila izvedena leta 2002, je bilo na zemljevidu označenih 593 romskih naselij 

v Srbiji. Poleg tega je raziskava razkrila, da je večina teh naselij neformalne narave ter da nimajo 

ustrezne infrastrukture in dostopa do institucij. Poleg tega je bilo v regionalni raziskavi UNDP, 

Svetovne banke in Evropske komisije iz leta 2011 38 % stanovanjskih enot, v katerih živijo 

Romi, ocenjenih kot negotovih; ustrezna stopnja med Neromi je bila 10 %. 

V Srbiji deluje približno 50 romskih nevladnih organizacij. Srbija sodeluje v Desetletju 

vključevanja Romov od njegovega začetka leta 2005. Poročilo Evropske komisije o napredku 

Srbije za leto 2012 navaja "določeno izboljšanje položaja romskega prebivalstva", hkrati pa 

navaja, da ni bil uradno sprejet noben akcijski načrt za izvajanje strategije za izboljšanje 

položaja Romov v Srbiji in da so Romi še vedno ena od skupin, ki so najbolj izpostavljene 

diskriminaciji. 

Na parlamentarnih volitvah leta 2007 so predstavniki romskih političnih strank dobili dva 

sedeža v parlamentu. Kljub zakonski določbi, po kateri političnim strankam, ki predstavljajo 

narodne manjšine, ni treba dobiti najmanj pet odstotkov veljavnih glasov, da bi lahko sodelovale 

pri razdelitvi sedežev, v letih 2008 in 2012 v parlament ni bil izvoljen noben predstavnik romske 

politične stranke, čeprav je bil en Rom izvoljen z liste stranke, ki predstavlja večinsko 
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prebivalstvo. Na lokalni ravni so bili Romi izvoljeni za svetnike v več enotah lokalne 

samouprave, vključno z dvema, ki sta bili predmet projekta BPRI: Kruševac in Novi Sad. 

Romi imajo zelo nizko stopnjo izobrazbe: kar 55 % Romov ni končalo osnovne šole, 33 % jih 

ima osnovnošolsko izobrazbo, 11 % srednješolsko, manj kot 1 % pa višjo ali visokošolsko 

(Drugo nacionalno poročilo o socialni vključenosti in zmanjševanju revščine, 2014: 287). Po 

najnovejših podatkih iz Unicefove raziskave Multiple Indicator Cluster Survey (MICS 5, 2014) 

se le 69 % romskih otrok vpiše v osnovno šolo, le 64 % vpisanih pa jo tudi konča. Sliko slabe 

izobrazbene strukture dodatno ponazarja podatek, da je 15 % Romov nepismenih, kar je 

približno osemkrat več od nacionalnega povprečja (Šolska pripravljenost, pismenost in 

računalniška pismenost, 2013). 

Na podlagi raziskav v državi v okviru delovne strategije REF 2004 se Romi v Srbiji pri dostopu 

do izobraževanja soočajo s številnimi administrativnimi ovirami, ki jih delimo v naslednje 

kategorije: 

Pri vpisu v predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje obstajajo resne ovire: - V 

primeru pomanjkanja prostora imajo prednost otroci, katerih oba starša sta zaposlena. Tako 

Romi, tudi če bi lahko plačali stroške obiskovanja, tega pogoja običajno ne izpolnjujejo in se v 

najpogostejšem primeru pomanjkanja prostora ne morejo vpisati v vrtec, razen v štiriurni 

pripravljalni program. 

Vpis v osnovne šole (in pripravljalni vrtec) temelji na prijavljenem prebivališču na 

območju okoliške šole. Veliko Romov, ki živijo v naseljih, nima dovoljenja za prebivanje, saj 

romska naselja niso uradno registrirana, zato okoliških šol (ali katere koli druge šole) ni treba 

vpisati. Šole se še vedno ne soočajo z drastičnim upadom števila prebivalcev in niso financirane 

na učenca, zato njihov interes za vpis "dodatnih učencev" ni velik. Dejavnosti, pri katerih 

sodeluje ministrstvo za notranje zadeve pri premagovanju ovir v obliki vpisa, so se začele šele 

leta 2005. 

Ista težava v še hujši obliki obstaja za več deset tisoč notranje razseljenih Romov s 

Kosova, pa tudi za Rome povratnike (še več deset tisoč), ki v velikem številu primerov nimajo 

dovoljenja za bivanje, nekateri med njimi imajo še hujše težave s krstom. v večini primerov ne 

govorijo jezikov, v katerih je organiziran pouk v Srbiji. 
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Pogoj za vpis v osnovnošolsko izobraževanje je zdravniški pregled in ocena 

pripravljenosti za šolo. Ker imajo brezposelni in neregistrirani Romi težave pri dostopu do 

zdravstvenega varstva, je organizacija zdravniških pregledov zanje pogosto dodatna ovira. 

Ocena pripravljenosti za šolo se opravi v jezikih, v katerih je popoln pouk, in zahteva rokovanje 

s papirjem in svinčnikom ter druge spretnosti, povezane s prevladujočo kulturo. Romski otroci 

pogosto dosegajo slabe rezultate, zato jih spodbujajo k vpisu v posebne šole. Odprava tega 

pogoja se je začela leta 2002, vendar se ta pobuda po letu 2004 ni nadaljevala. Akcijski načrt 

za desetletje zdravja vključuje dejavnosti za odpravo ovir pri dostopu do zdravstvenega varstva, 

vendar je izvajanje še vedno pomanjkljivo. 

V srbskem izobraževalnem sistemu ni sistematične podpore za obvladovanje jezikov, ki 

so potrebni za poučevanje, zaradi česar Romi kot povratniki govorijo romski jezik ali jezik EU 

kot svoj materni jezik ali govorijo albanski jezik, vendar živijo v albansko govorečih okoljih. 

(Tečaji albanščine so na voljo le v južni Srbiji.) Velik delež romskih otrok, rojenih med vojno 

in takoj po njej, zaradi pogostih migracij ni bil vpisan v rojstne matične knjige. 

Pri zagotavljanju izobraževanja obstaja sistemska pomanjkljivost, ki vpliva na Rome. 

Vpis v osnovne šole je vezan na starost: otroci so upravičeni do poznejšega vpisa do 8,5 leta 

starosti, nato mora uvrstitev v ustrezen razred oceniti komisija, ki jo ustanovi šola, in šele po 

16. letu starosti so upravičeni do vpisa v šole za odrasle. Veliko romskih otrok je starih med 8,5 

in 16 let, šolske komisije pa niso niti funkcionalne niti zainteresirane za vpis učencev, ki bi 

zahtevali dodaten čas osebja (namesto da bi ustvarjali dodaten prihodek). Ker ni pravne ali 

finančne podlage za organizacijo šolanja pri tej starosti, ti otroci ostajajo povsem zapostavljeni. 

Vlada trenutno nima strategije za odpravo tega problema, le nekaj šol pa ponuja pomoč na 

pollegalne načine. 

Po zaključku izobraževanja (osnovnošolskega ali srednješolskega) ni zakonitega načina, 

da bi se vanj vnovič vključili: 

• Po končanem osnovnošolskem izobraževanju je edina možnost vpisa v osnovne 

šole za odrasle po 16. letu starosti, in sicer v prvi naslednji razred. To 

izobraževanje trenutno ne omogoča pridobivanja diplom ali kvalifikacij, razen 

zaključene osnovne šole za odrasle. 
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• Po končanem srednješolskem izobraževanju je na voljo le poklicno 

usposabljanje, ki ga organizira nacionalni zavod za zaposlovanje, ki pa ne vodi 

do nacionalnih poklicnih kvalifikacij in je običajno povezano z določenimi 

stroški. 

Za vpis v srednje in visokošolsko izobraževanje obstaja konkurenca na podlagi povprečnih ocen 

in sprejemnih izpitov, priprave pa običajno vključujejo tudi zasebne ure, zato romski učenci 

običajno končajo v neprivlačnih, nekonkurenčnih šolah, ki ponujajo izobraževanje za poklice 

brez možnosti zaposlitve, ali pa izobraževanje popolnoma opustijo. Pogoj za vpis v višje in 

visokošolsko izobraževanje je zaključeno štiriletno srednješolsko izobraževanje, za mesta, ki se 

financirajo iz državnega proračuna, pa je velika konkurenca, ki temelji na sprejemnem izpitu. 

Pri vpisu študentov, ki se financirajo sami, je konkurenca manjša, vendar so šolnine visoke. 

Državnemu svetu za romsko narodno manjšino običajno uspe vpisati dodatne študente na 

sezname študentov, ki se financirajo iz proračuna, na podlagi pozitivnih ukrepov. Leta 2015 sta 

vlada in ministrstvo bistveno spremenila bistvo pozitivnih ukrepov. za prvo leto in se financirajo 

iz proračuna, tj. uveljavljajo pravico do nastanitve in prehrane v študentskih domovih. 

Skratka, Romi v Srbiji se pri izobraževanju soočajo z zastrašujočimi ovirami, njihova udeležba 

v izobraževanju pa je med najnižjimi v jugovzhodni Evropi. Zaradi nizke udeležbe segregacija 

v sistemu izobraževanja še vedno ni izrazit problem, razen v redkih nesistemskih primerih in v 

posebnih šolah, kjer je nesorazmerno veliko romskih otrok.2 

V obdobju od leta 2009 do 2015 so bili doseženi določeni rezultati na področju izboljšanja 

položaja Romov v Srbiji: 

• Spremenjen je bil zakon o nepravdnem postopku, ki je omogočil naknadni vpis 

dejstva rojstva v rojstno matično knjigo, kar je za številne romske moške in ženske 

prvi korak pri uveljavljanju njihovih pravic na področju socialnega in zdravstvenega 

varstva. 

 
2 V sodelovanju z Ministrstvom za človekove in manjšinske pravice, MIZŠ in Nacionalnim svetom za romsko 
narodno manjšino so se v šolskih letih 2003/04, 2004/05 in 2005/06 izvajali pozitivni ukrepi za vpis v srednje 
šole in fakultete. Pravna podlaga Zakon o varstvu pravic in svoboščin narodnih manjšin (4. člen) in Okvirna 
konvencija o varstvu narodnih manjšin (4. člen) sta predstavljala ukrepe pozitivnega delovanja na področju 
izobraževanja, merila, metodologija in obseg teh dejavnosti pa so bili predmet pogajanj med temi institucijami. 
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• S pozitivnimi ukrepi se je povečala vključenost romskih otrok v obvezni 

pripravljalni predšolski program in osnovnošolsko izobraževanje ter število romskih 

moških in žensk, vpisanih v srednje šole in fakultete.  

• Romi in Rominje so bili vključeni v proces izvajanja javnih politik (pedagoški 

pomočniki, zdravstveni mediatorji, romski koordinatorji v enotah lokalne 

samouprave), kar je olajšalo uveljavljanje nekaterih pravic. 

Kljub tem velikim pozitivnim rezultatom pa strokovnjaki romske skupnosti menijo, da 

strategija za obdobje 2009–2015 ni v celoti dosegla zastavljenih ciljev. Menijo namreč, da 

glavne ovire za socialno-ekonomsko vključevanje romske skupnosti niso bile odpravljene.3 

Komisar za varstvo enakosti v svojem rednem letnem poročilu navaja, da so Romi 

"diskriminirani" na skoraj vseh področjih, zlasti na področju zaposlovanja, izobraževanja, 

zdravstvenega varstva in nastanitve" (RGI PZR 2013). Čeprav so vladne politike za izboljšanje 

položaja Romov in številni ukrepi, sprejeti za izboljšanje uresničevanja temeljnih pravic Romov 

v Srbiji, sprejeti, se zdijo nezadostni, načrtovani rezultati pa niso bili doseženi. Precejšnje 

število dejavnosti, predvidenih v teh javnih politikah, se nanaša na zaposlovanje Romov. in 

njihov dostop do trga dela. Zaradi hude revščine, socialne izključenosti, diskriminacije, pogosto 

pa tudi nizkih kvalifikacij je položaj Romov na trgu dela izjemno neugoden. da je "večina 

Romov zunaj sistema zaposlovanja, da niso zakonito ekonomsko aktivni in da so večinoma 

registrirani kot brezposelni". Zbiralci sekundarnih surovin predstavljajo eno od najbolj 

izkoriščanih skupin delavcev z najnižjimi stroški dela. Kljub tej oceni pa je bilo storjenega le 

malo, da bi se ta slika spremenila. 

Za izvajanje programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja, predvidenih v programu dela 

za leto 2020, je nacionalni zavod za zaposlovanje tako kot v prejšnjih letih objavil javne razpise 

in prosta delovna mesta za tekoče leto: 

• Program za brezposelne je samozaposlovanje Romov, tj. subvencije za ustanovitev 

lastnega podjetja za pripadnike romske narodnosti (leta 2016 je pravico do subvencije 

uveljavilo 65 pripadnikov romskega prebivalstva). 

 
3 Poročilo o izvajanju politik za Rome v Srbiji za obdobje 2016-2017 SKRUG 
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• ter javni razpis za dodelitev subvencij za zaposlitev brezposelnih oseb iz kategorije težje 

zaposljivih oseb na novo ustvarjenih delovnih mestih za leto 2020, pri čemer je podjetje 

upravičeno do subvencije, če zaposli pripadnika romske narodnosti. 

Po podatkih NES je neugodna izobrazbena struktura registriranih zaposlitev Romov in Rominj, 

kjer je 90 % Romov brez kvalifikacij, tj. z nizko stopnjo kvalifikacij, bistveno oteževalni 

dejavnik za njihovo vključevanje v programe dodatnega izobraževanja in usposabljanja ter 

konkurenčnost na trgu. Številni Romi so bili zavrnjeni, ker niso pravilno izpolnili obrazcev ali 

niso predložili zahtevane dokumentacije. Romi niso bili dovolj obveščeni o pogojih, 

obveznostih in možnostih. 

Zaradi subvencije so se posamezniki lažno predstavljali kot Romi, da bi dobili denar na razpisu 

nacionalnega zavoda za zaposlovanje, ki je bil namenjen Romom za ustanovitev lastnega 

podjetja ali zaposlitev ali dodatne točke za srednjo šolo ali proračunsko mesto na fakulteti, 

medtem ko naj bi podjetja subvencije za delo prejemala Romi, zaposlili pa so svoje prijatelje in 

sorodnike. 

Ustava RS zagotavlja svobodno izražanje narodne pripadnosti, ki je odvisno izključno od 

enostranskih, osebnih in vedno preklicljivih izjav državljanov. Če je prosilec za subvencijo za 

samozaposlitev pripadnik romske narodnosti, je treba predložiti pisno izjavo, ki se hrani v 

zadevi", so navedli v NES in dodali, da so osebe romske narodnosti preverjene v interni 

dokumentaciji iskalca zaposlitve. 

 

Metodologija 

Analiza in priporočila temeljijo na anketnem vprašalniku, ki je bil oblikovan v ta namen. 

V začetni fazi te raziskave je bil v sodelovanju s partnerji pripravljen vprašalnik, ki je temeljil 

na predhodnih raziskavah o potrebah Romov. 

Vprašalnik je bil pripravljen v elektronski obliki in objavljen na portalu. 

Druga faza je razširjanje projekta, tj. objavili smo povezavo z vprašalnikom in povzetkom 

projekta na naši strani na Facebooku, kar je bilo zelo uspešno, dosegli smo 1659 ljudi, 112 
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interakcij in 13 delitev. Povzetek projekta in vprašalnik smo objavili na 10 postajah na 

Facebooku drugih romskih skupin. 

Z ljudmi smo vzpostavili neposreden stik prek e-pošte in strani na Facebooku ter jim predstavili 

projekt in vprašalnik. 

Tretja faza je zbiranje informacij med obiski romskih družin, kjer smo med pogovorom 

predstavili projekt in vprašalnike. Za tiste, ki niso znali uporabljati google obrazca ali niso imeli 

možnosti izpolniti spletnega vprašalnika, smo jih naknadno vstavili. 

 

Rezultati 

Vprašalnike je izpolnilo 15 moških in 16 žensk. 

 

 

Največji odstotek na leto predstavljajo osebe, ki so sicer delovno sposobne. 
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Kot je razvidno iz preglednice, je 41,9 % anketirancev končalo srednjo šolo, kar ni malo v 

primerjavi z drugim poročilom o socialnem vključevanju in zmanjševanju revščine, 2014: 287, 

v katerem je navedeno, da je srednjo šolo končalo le 11 % romskega prebivalstva, vendar bi 

moralo, saj se poročilo nanaša na celotno romsko prebivalstvo, ki vključuje veliko število oseb 

iz neformalnih naselij. 

 

 

 br % 

Završena osnovna šola od 1 do 4 razreda 2 6,5 

Završena osnovna šola od 1 do 8 razreda 10 32,3 

Napustio/la srednju školu 2 6,5 

Završena srednja šola 13 41,9 

Završena visoka šola in fakulteta 1 3,2 

Niti jedan ponuđeni odgovor 3 9,7 

 

Drugi anketiranci v neposrednem pogovoru kot razlog za opustitev šolanja navajajo: 

• velikega nadlegovanja in diskriminacije učiteljev in učencev, da se s tem niso mogli 

spoprijeti in nadaljevati šolanja. 

• zgodnja poroka 

• nezadostna podpora staršev za nadaljevanje izobraževanja. 
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• večinoma odhajajo na delo v tujino ali v azil. 

• ponavljanje razreda 

• materialne nemožnosti 

• pritisk in odnos družine, da je osnovna šola dovolj za začetek dela in pomoč družini. 

• patriarhalni odnos v družini, da dekleta ne potrebujejo velike šole, da morajo skrbeti 

za hišo in družino 

• razseljenih oseb s Kosova, ki so tam obiskovale šolo v albanskem jeziku in se tu 

niso mogle vključiti in nadaljevati šolanja. 

13 anketirancev (41,9 %) je končalo srednjo šolo: ekonomija, promet, turizem, računalniški 

programer, tehnična šola, obrt. Čeprav so končali srednjo ali višjo šolo, jih zelo malo dela v 

poklicu. 

Poleg romskega jezika več kot 50 % družin vzporedno govori srbsko, 20 % albansko, 13,3 % 

romunsko, 6,7 % vlaško in 13,3 % angleško. 

Dejstvo, da kar 20 % anketirancev govori albansko, kaže na veliko priseljevanje Romov s 

Kosova, kjer aškalsko-egipčanska skupina kot materni jezik ne uporablja romščine, temveč 

albanščino, vendar se izreka za pripadnike romske manjšine. 
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18 (60 %) jih je odgovorilo, da nimajo težav z govorjenjem in pisanjem; 6 (20 %) jih govori 

zelo dobro, to so večinoma ljudje, ki so bodisi opustili srednjo šolo bodisi so končali 8 razredov 

šole; 3 anketiranci (10 %) so odgovorili, da imajo slabo znanje, in 3 (10 %) so odgovorili, da 

imajo zelo slabo znanje. 

Posebno težavo predstavljajo notranje razseljeni Romi s Kosova in Metohije, ki pogosto 

govorijo samo albansko (zlasti Aškali in Egipčani), ali otroci iz družin, ki se vračajo na podlagi 

sporazuma. Ob ponovnem sprejemu in ki so začeli izobraževanje v jeziku države, iz katere so 

se vrnili, po uradnih podatkih iz leta 2002 76 % državljanov, ki so se opredelili za Rome, govori 

svoj materni jezik, raziskave kažejo, da 37 % romskih otrok sploh ne govori srbskega jezika, 

preden dosežejo šolsko starost, s 46 % pa ima le omejeno znanje srbskega jezika. 

3 anketiranci (29 %) so odgovorili, da v hiši ne govorijo drugega jezika kot romskega.6 

anketirancev (19,4 %) je odgovorilo, da doma včasih uporabljajo srbski jezik. 22 anketirancev 

(71 %) je odgovorilo, da uporabljajo oba jezika v enaki meri. Velik delež Romov v vsakdanjem 

življenju uporablja oba jezika. Tretjina anketirancev pa doma govori tudi romski jezik. 
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Ocenite svojo komunikacijo z neromskim prebivalstvom: 

• 9 anketirancev (29 %) je odgovorilo, da komunicirajo občasno 

• 22 anketirancev (71 %) je odgovorilo, da komunicirajo vsak dan. 

 

 

Večina anketirancev, 71 %, je odgovorila, da z neromskim prebivalstvom komunicirajo vsak 

dan. Med delom, nakupovanjem, obiskom zdravnika ali šole z učitelji, iskanjem zaposlitve, s 

prijatelji, delom pri pultu itd. 29 % vprašanih je odgovorilo, da komunicirajo občasno ob 

podobnih priložnostih. 

Zaradi velike diskriminacije in predsodkov neromskega prebivalstva delodajalci zelo težko 

zaposlijo Rome. Na primer v Nišu, mestu z velikim številom romskega prebivalstva, bo 

delodajalec, ki ima v lasti trgovine, pekarne itd. zaposlil Roma le, če gre za osebo svetle polti, 

ki jasno govori srbsko in ne pove, kdo je. Romi so se večinoma ukvarjali s kakšno obrtjo, če pa 

so delali v javnem sektorju, je bilo to večinoma čiščenje mesta ali pa so bili odvisni od socialne 

pomoči. Veliko Romov je tam našlo zaposlitev, čeprav nimajo srednješolske izobrazbe, čeprav 

se morajo za boljšo službo in napredovanje, kot pravijo, izobraževati. Delo je težko, vendar 

imajo vsaj stalen dohodek. 

V stroki so razmere še vedno zelo slabe. Tisti, ki delajo na črno, so večinoma gradbeni delavci, 

čistilci ali delavci v kitajskih nakupovalnih središčih (ker so med edinimi, ki zaposlujejo Rome). 
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Med iskalci zaposlitve so tudi neprijavljeni delavci, največ pa je žensk z otroki, ki se jim splača 

ali ne splača najti slabo plačanega dela, ker izgubijo pravico do otroškega dodatka in socialnih 

prejemkov, katerih višina presega to plačo; ali ljudi, ki bi radi delali, a ne morejo zaradi otrok 

(ne morejo jih vpisati v vrtec, nima kdo skrbeti zanje), zlasti zdaj v času korone. 

 

 

11 anketirancev (42,3 %) je odgovorilo, da ne pišejo življenjepisa, ker ga za to vrsto dela ne 

potrebujejo, 4 anketiranci (15,4 %) so odgovorili, da življenjepis pišejo s pomočjo nekoga, 11 

anketirancev (42,3 %) pa je odgovorilo, da življenjepis pišejo sami. 
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Približno 50 % anketirancev je odgovorilo, da samo izpolnijo svoj življenjepis, večinoma tisti, 

ki so končali srednjo šolo, 42,3 % jih življenjepisa ne piše, ker delajo na črno, skoraj 18 %, da 

jim s pomočjo nekoga ni težko, medtem ko je kar 21 , 4 % odgovorilo zelo težko, kar je zelo 

veliko število, saj je danes pisanje življenjepisa predpogoj za iskanje službe. 

 

Večina anketirancev, 81,5 %, nima strahu pred razgovori za službo, 20 % pa jih je negotovih 

ali prestrašenih. Dejstva kažejo, da so bolj izobraženi Romi varnejši in samozavestnejši, saj 

nimajo jezikovnih težav, ko se pogovarjajo za službo ali v vsakdanjem življenju. 
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Večina jih je odgovorila, da upajo, da bo pomagalo; 

• če je preprosta in jasna za uporabo, 

• pomagali jim bodo napisati življenjepis, lažje najti službo itd. 

• nekateri so nekoliko bolj skeptični, ker imajo slabše znanje o računalnikih in internetu, 

uporabljajo ga predvsem za komunikacijo s prijatelji, Facebook itd. manj pa za iskanje 

dela ali informacij. 

• ampak tudi kot instrument za pridobitev varnosti samozavesti. 

• Dobili smo odgovor, da je vzpostavitev platforme samo za Rome neke vrste pozitivna 

diskriminacija, kar v našem primeru ne drži, saj bo platforma v srbščini in ne samo v 

romščini, zato jo bodo lahko uporabljali tudi Neromi. 

Tako je odgovorilo 83,9 % anketirancev, kar je zelo pozitivno, saj je skoraj 70 % anketirancev 

starejših od 25 let in so pripravljeni nadaljevati izobraževanje, čeprav delajo, imajo družino in 

obveznosti. 
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Skoraj 84 % (26) anketirancev je pomemben jezik države, v kateri živijo, 12,9 % (4) jih o tem 

ne razmišlja, 3,2 % (1) pa sploh ni pomemben. Ljudje, ki jim ni mar, so večinoma tisti, ki živijo 

znotraj romskih skupnosti in se slabo sporazumevajo z Neromi. 

Več kot 50 % anketirancev je odgovorilo, da jih nezadostno znanje jezika ovira v vsakdanjem 

življenju, kar je zelo veliko. Na podlagi odgovorov in pogovorov se zlahka sklepa, da 

nezadostna izobrazba tudi pri tistih, ki nimajo težav z znanjem jezika, povzroča težave od 

pomoči otrokom pri šolskih obveznostih, pogovorov z učitelji, zdravniki, pisanja vlog, prošenj 

itd. do razgovorov za službo. 

 

 

87,1 % jih meni, da jim spletna platforma lahko izboljša življenje, saj jo vidijo kot nekakšen 

spletni slovar, pomaga jim pri vsakdanjem življenju (pri zdravnikih, učiteljih ...), pri pisanju 

življenjepisa in iskanju zaposlitve, kar jim bo dalo večjo varnost, 12,9 % pa jih meni, da jim ne 

more pomagati (gre predvsem za izobražence, ki nimajo težav s srbskim jezikom). 

18 anketirancev (60 %) meni, da se soočajo z diskriminacijo zaradi jezika, 12 anketirancev (40 

%) pa meni, da ne. 
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Večina anketirancev (97 %) meni, da identitete ni mogoče izgubiti z učenjem drugega jezika, 

ampak da ta izhaja iz družine in da je pomembno, da se romski jezik in kultura negujeta, saj se 

bosta v nasprotnem primeru izgubila. Da je znanje jezika bistveno in potrebno za boljše 

življenje. 

 

27 anketirancev (87,1 %) je odgovorilo, da verjamejo, da bo znanje jezika Romom olajšalo 

življenje in tako zmanjšalo slabo podobo ter odpravilo predsodke, ki jih imajo o Romih v 
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vsakdanji komunikaciji. Štirje anketiranci (12,9 %) menijo, da ne bo, saj menijo, da sta 

diskriminacija in predsodki globoko zakoreninjeni. 

 

28 anketirancev (93,3 %) je odgovorilo, da menijo, da jim bo spletna platforma pomagala, 2 

(6,7 %) pa sta odgovorila, da menita, da jim platforma ne more pomagati. 

 

Zaključek 

Večina naših anketirancev spada v mlajšo starostno skupino z osnovnošolsko ali srednješolsko 

izobrazbo, ki delajo ali aktivno iščejo zaposlitev. 

Tisti, ki nimajo jezikovnih težav, so se šolali v srbskem jeziku in ga aktivno uporabljajo tako 

doma kot v službi, v vsakdanjem življenju s prijatelji, kar je eden od razlogov, da so zato bolje 

vključeni v družbo. 

Medtem ko imajo ljudje z nižjo izobrazbo, vključno z razseljenimi osebami s Kosova in 

povratniki, težave (od zelo slabega znanja srbskega jezika do nezadostno bogatega besedišča in 

nepoznavanja obsežnega besedišča). 

V večini gospodinjstev se romski jezik še vedno uporablja in neguje, kar je zelo pomembno za 

ohranjanje romske tradicije in kulture, saj je dovolj, da samo ena generacija ne govori romskega 

jezika, da se ta izgubi. 

Čeprav jih večina vsakodnevno komunicira z neromskim prebivalstvom (trgovina, trgovina, 

šola, delo, prijatelji, razgovori za službo ...), jih je še vedno kar 51,6 % anketirancev meni, da 

je njihova ovira nezadostno znanje jezika v vsakdanjem življenju in da so doživeli neko vrsto 
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diskriminacije, in jim ni všeč občutek, ki ga imajo v tem trenutku (ko zaradi nepopolnega znanja 

jezika ali nezadostne izobrazbe ne morejo pomagati svojim otrokom pri šolskih obveznostih ali 

se dogovoriti z učitelji, zdravniki, dovolj dobro, da morajo celo vzeti s seboj nekoga, da jim 

prevaja, ali napisati uradno vlogo oziroma življenjepis za službo. 

40 % anketirancev ne piše življenjepisa, ker večinoma delajo na črno, če so delo našli s 

priporočilom ali so samozaposleni. Več kot 40 % anketirancev pa življenjepis izpolni s pomočjo 

nekoga drugega. 

Dober podatek je, da jih več kot 80 % želi nadaljevati izobraževanje za boljšo zaposlitev. 

To pomeni, da so današnji Romi ambiciozni in želijo napredovati v svoji karieri. 

Čeprav so anketiranci v osebnem pogovoru navedli naslednje razloge za opustitev šolanja: 

• velikega nadlegovanja in diskriminacije s strani učiteljev in učencev, da se s tem niso 

mogli spoprijeti in nadaljevati šolanja. 

• zgodnja poroka 

• nezadostna podpora staršev za nadaljevanje izobraževanja. 

• večinoma odhajajo na delo v tujino ali v azil. 

• ponavljanje razreda 

• materialne nemožnosti 

• pritisk in odnos družine, da je osnovna šola dovolj za začetek dela in pomoč družini. 

• patriarhalni odnos v družini, da dekleta ne potrebujejo velike šole, da morajo skrbeti za 

hišo in družino 

• razseljenih oseb s Kosova, ki so tam obiskovale šolo v albanskem jeziku in se tu niso 

mogle vključiti in nadaljevati šolanja. 

Zelo zanimiv je tudi rezultat, da je skoraj 100 % vprašanih prepričanih, da je romska tradicija 

nekaj, česar ni mogoče izgubiti, da je treba znati jezik, ki ni materni jezik. In to se je v preteklosti 

zagotovo izkazalo, saj je večina Romov poliglotov in se zelo hitro naučijo jezika države, v kateri 
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so, vendar ne popolno, ker za to nimajo pogojev (razen druge ali tretje generacije, ki se je rodila 

v teh državah in je imela možnost obiskovati šolo). 

Več kot 87 % jih meni, da bo spletna platforma koristna in da bo učenje jezikov prispevalo k 

večji varnosti in kakovosti življenja romske skupnosti. 

Ta raziskava je pripeljala do zaključka, da je ključ do vključevanja in emancipacije Romov 

predvsem v znanju jezika države, v kateri živijo, in v izobraževanju, kar bi jih vodilo iz 

začaranega kroga revščine, ki je zelo pomembna za razvoj družbe, ter okrepilo njihovo 

sposobnost uveljavljanja človekovih in državljanskih pravic. Krepitev povezanosti pomeni tudi 

razbijanje vidnih in nevidnih mehanizmov diskriminacije, ki se pojavljajo na sistemski način.  

Izobraževanje prispeva k vključevanju romskega prebivalstva in reševanju večine omenjenih 

težav, s katerimi se soočajo. Ob upoštevanju ekonomske plati izobraževanja na splošno je eden 

glavnih pozitivnih rezultatov izobraževanja, gledano s širšega družbenega vidika, povečanje 

denarnega dohodka. To pomeni, da bodo izobraženi ljudje več opravljali takšna dela, ki 

prinašajo večji dohodek, da bodo ustvarili takšno okolje, ki bo lahko odprlo prostor in vključilo 

druge akterje v različne poslovne dejavnosti.  

Po podatkih Svetovne banke lahko bolj izobraženi Romi pričakujejo tako (Izobraževalna 

vključenost romskih otrok) kot tudi veliko višje zaslužke. V primerjavi z Romi, ki imajo 

osnovno šolo, lahko Romi v Srbiji, ki končajo srednjo šolo, pričakujejo za 52 % višje zaslužke 

(Svetovna banka, 2010). dejstvo je, da je demografsko romska populacija mlada in lahko 

prevzame vse večji delež delovno aktivnega prebivalstva. lahko se, kot smo rekli, vključijo (ne 

asimilirajo) v družbo in si pomagajo z izobraževanjem in emancipacijo ter s tem denarno 

neodvisnostjo. 
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5. Anketa organizacij PESG in LUNA 

Romsko prebivalstvo v Republiki Hrvaški je precej mlajše od splošnega prebivalstva –  

povprečna starost je 22 let, približno 50 % romskih moških in žensk je mladoletnih, 50 % pa 

odraslih. Romi in Rominje na Hrvaškem imajo večinoma nizek izobrazbeni status, skoraj v vseh 

regijah prevladujejo tisti z nedokončano osnovno šolo. Rominje so bistveno manj izobražene 

od Romov, v vseh regijah pa so velike razlike v izobrazbenem statusu moških in žensk, pri 

čemer je v kategoriji »brez šole« delež žensk v večini regij skoraj dvakrat večji od deleža 

moških. 

Romska gospodinjstva so precej večja od gospodinjstev splošnega prebivalstva, saj imajo v 

povprečju 5,2 člana, večina romskih gospodinjstev pa so družine z otroki, najpogosteje 

dvostarševske družine. Vsi kazalniki revščine in materialnega pomanjkanja kažejo na zelo slab 

ekonomski položaj večine romskih gospodinjstev. 

https://www.021.rs/story/Info/Srbija/120276/Lazu-da-su-Romi-da-bi-dobili-novac-od-Sluzbe
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/120276/Lazu-da-su-Romi-da-bi-dobili-novac-od-Sluzbe-za-zaposljavanje.html
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/120276/Lazu-da-su-Romi-da-bi-dobili-novac-od-Sluzbe-za-zaposljavanje.html
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Ko govorimo o romski narodni manjšini, se moramo jasno osredotočiti na večkratno 

diskriminacijo in zgodovinsko zakoreninjene predsodke. Številni Romi so še vedno žrtve 

predsodkov in socialne izključenosti, kljub zakonskim prepovedim diskriminacije v državah 

članicah EU. 

Vprašalnik je bil narejen z Romi v Osiješko-baranjski županiji, en del je izpolnil vprašalnik na 

spletu, drugi del pa je bil testiran na terenu in so fizično izpolnili vprašalnik, odgovori pa so bili 

nato vneseni v Googlov obrazec. 

 

 

 

 

 

Osiješko-baranjska županija ozemeljsko vključuje 263 naselij v 42 enotah lokalne samouprave, 

od katerih ima 7 status mesta: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek 

in Valpovo ter 35 lokalnih samoupravnih enot s statusom občine. 
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V Osiješko-baranjski županiji živi ena najštevilčnejših romskih skupnosti v Republiki Hrvaški. 

Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2011 se je za pripadnike romske narodne manjšine 

opredelilo 1874 oseb, od tega 650 v Dardi, 301 v Belem Manastirju, 218 v Belišću, 154 v 

Jagodnjaku in 136 v Osijeku. 

Na območjih Darda, Vardarac in Torjanci v Baranji je več segregiranih romskih naselij s skupno 

več kot 500 Romi, v Bistrincih pa v takšnem segregiranem naselju živi približno 200 Romov. 

Večina Romov v okrožju živi v naseljih na obrobju mest in občin. Življenjske razmere v 

naseljih, kjer živijo Romi, niso zadovoljive, infrastruktura je minimalno zadovoljiva. V 

celotnem okrožju segregirana romska naselja nimajo pogojev za legalizacijo in s tem za 

izgradnjo osnovnega infrastrukturnega omrežja. 

Splošna kriza v Osiješko-baranjski županiji ni prizanesla niti romski narodni manjšini, ki se 

tako sooča s še večjimi težavami in težjimi življenjskimi pogoji. Težka zaposljivost je prisotna 

zaradi nizke stopnje izobrazbe, predsodkov in marginalizacije romske populacije. Pomembno 

je poudariti, da imajo Romi sami občutek in prepričanje, da jih manjšine diskriminirajo in da 

težko normalno sodelujejo v lokalni skupnosti. 

 

Izobrazbena struktura prebivalstva Osiješko-baranjske županije: 84,6 % prebivalcev je končalo 

ali bi moralo končati obvezno šolanje v skladu z zakonom. 2,1 % prebivalcev županije ni 
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končalo osnovne šole. Največji delež v izobrazbeni strukturi prebivalstva županije ima 

dokončano srednjo šolo (51,2 %). 32 878 prebivalcev ali 12,7 % je visoko izobraženih, od tega 

jih je 60,5 % končalo univerzitetni študij, 3,1 % strokovni študij in 2 % doktorat znanosti. 2783 

prebivalcev okrožja (1 %) je nepismenih, pri čemer je največ nepismenih oseb (45,2 %) starejših 

od 75 let. Delež žensk med nepismenimi prebivalci je 81,4 %. 

 

Po razpoložljivih podatkih so Romi v Osiješko-baranjski županiji dokaj dobro organizirani, saj 

je registriranih 16 romskih organizacij ali organizacij civilne družbe. Vendar je stanje povsem 

drugačno, saj je po podatkih romske skupnosti aktivnih le pet društev ali organizacij, le pet 

društev ima aktivne poštne naslove. Od teh sta dve društvi izključno ženski društvi. Ti podatki 

so lahko pokazatelj nezadostne usposobljenosti in digitalne pismenosti, da bi lahko predstavniki 

romske manjšine dobro zastopali interese romske narodne manjšine in spodbujali njene pravice 

v javnem in političnem življenju. 

Vprašalnik je vključeval različne strukture in rezultati so jasno vidni posamično v vseh 

segmentih njihovega odnosa, razmišljanja, kompetenc, znanja hrvaščine, maternega jezika in 

narečij ter drugih zelo pomembnih segmentov njihovega izobraževanja, ki bi zagotovo 

izboljšali njihovo življenje, ter kako in na kakšen način s pomočjo pristojnih ljudi v projektu in 
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ljudi iz različnih institucij, ki so zaposleni za pomoč in pozitivne spremembe pri vseh, vključno 

z Romi v naši županiji, državi in Evropski uniji, spremeniti oz. izboljšati svoje življenje. 

Vsak izpolnjen vprašalnik je bil po svoje specifičen glede na osebe, ki smo jih anketirali. Zelo 

pomembno je poudariti, da je bilo zelo težko motivirati in pridobiti njihovo voljo in privolitev, 

da bi skupaj z njimi izpolnili vprašalnik in pridobili ustrezne odgovore Romov, ki še niso dovolj 

vključeni v družbo, v kateri so se rodili, živijo in so del skupnosti že stoletja. 

Veliko časa in truda je bilo potrebnega, da smo jih motivirali za izpolnitev vprašalnika, saj so 

to večinoma neizobraženi in brezposelni Romi, ki vsak dan težko živijo in poskušajo svojim 

otrokom pomagati, da bi vsaj živeli bolje. Romi so marginalizirana skupina ne le na Hrvaškem 

in v Evropski uniji, temveč tudi po vsem svetu, ki nima svoje domovine. 

 

Večino mladih, ki so izpolnili vprašalnik, zelo zanima vsako izobraževanje, ki bi jim pomagalo, 

da ne bi živeli tako, kot živijo danes, ampak da bi imeli službo in prijatelje, s katerimi bi se 

družili, se učili drug od drugega in si pomagali v vsakdanjem življenju. kar je zaradi pandemije 

Corona trenutno težko za vse, za Rome pa še težje. 
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Vsi odgovori na vprašanja v vprašalniku so podrobno prikazani v grafih, in sicer za vsako 

področje posebej, tj. za zastavljeno vprašanje. 

 

 

PRILOGA 2: 

Vprašalnik za preverjanje jezikovnih kompetenc in ključnih kompetenc romske narodne 

manjšine
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11. Prosimo, navedite, kdaj občasno komunicirate in za kakšen namen. 72 odgovorov 

Na delu. 

Pri zdravniku. 

zaradi službe, soseske, nakupovanja 

soseska in nakupovanje 

za delo, sosesko, prijatelje, nakupovanje 

veselje 

V kateri koli državi 

Vedno .Vsak dan. 

Posel in prijatelji 

Šola, služba, zasebno 

za nakupovanje ali ko gremo na občino 

zbogom 

posel 

posel in nakupovanje, občine z zdravniki, ... 

šola, vsakdanje življenje, prijateljstvo, punca, ... 

pri zdravniku ali nakupu 

podjetje-hiša-društvo 

nakup-zdravnik 

delo - šola - nakupovanje 

vsak dan tako v šoli kot v zasebnem življenju 
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med delom imam na tržnici svojo stojnico 

pri iskanju zaposlitve s prijatelji, ki niso Romi 

pri nakupovanju.pri iskanju zaposlitve 

V državnih institucijah in prijatelji. 

Pri zdravniku, pri sosedih in prijateljih. 

Komuniciram s sodelavci v službi in sosedi. 

Občasno s prijatelji in zdravstvenimi ustanovami. 

V trgovini, obisk pri zdravniku ali vladnih agencijah. 

Ko potrebujem pomoč pri izpolnjevanju različnih dokumentov in ob obisku zdravnika. 

Občasno komuniciramo z učitelji zaradi otrok v šoli in zdravstvenih ustanovah. 

Pri zdravnikih in ustanovah. 

V šoli in različnih ustanovah. 

Težko se sporazumevam, ker ne razumem hrvaško. 

Ko grem z otroki k zdravniku. Ob obisku državnih institucij. 

V različnih državnih institucijah. S prijatelji. 

V trgovinah, ulicah in javnih ustanovah. 

Težko se sporazumevam, ker me je sram. 

S prijatelji komuniciram, ker ne razumejo romsko. 

Ko grem k zdravniku. 

V zdravstvenih ustanovah. 

Z ljudmi se pogovarjam, kjer koli moram. 

Na delu 

Pri zdravniku. 

S prijatelji. 

S prijatelji in pri zdravniku. 

Pri zdravniku in vladnih agencijah. 

V trgovini in na ulicah. 

Vsak dan se pogovarjam z ljudmi. 

tržnica, trgovina, zdravnik 

Vedno komunicira v trgovinah in soseščini. 

trgovina, šola, zdravnik, .. 
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Komuniciram, ko zapustim hišo. 

trgovina, pijača, šola, služba, zdravnik 

trgovina, šola 

Ne komuniciram, ker mi je težko. 

trgovina, šola,, 

Komuniciram z ljudmi v naselju in gradu. 

Na delu. S prijatelji in družino. 

V državnih institucijah in pri prijateljih. 

v vsakdanjem življenju, nakupovanju, zdravniku, šoli 

V zdravstvenih ustanovah in s prijatelji. 

vsakdanje življenje, vendar redko 

S prijatelji, vladnimi agencijami. 

Pri zdravniku, v državnih ustanovah in pri prijateljih. 

Na delu 

Imam veliko italijanskih prijateljev, zato vsak dan komuniciram z njimi. 

samo če grem k zdravniku ali po dokumente 

uporabljamo samo bosanski jezik 

Trgovina, sosedje in ustanove. 
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18. Prosimo, da svoj odgovor na prejšnje vprašanje pojasnite v dveh stavkih. 99 odgovorov 

Če je pregleden in enostaven za uporabo 

Ne vem 

Bolje bi razumeli hrvaški jezik. 

za ravnanje med kolokvijem 

lažje mi je razumeti, kaj moram narediti 

Nisem prepričan, dokler je ne vidim 

Upam, da bo Romom pomagalo pri lažji komunikaciji pri iskanju zaposlitve. 

Pomaga lahko v smislu, da lahko to spletno stran obiščejo vsi Romi kjerkoli na svetu, torej 

iz katerega koli jezikovnega območja, če seveda znajo svoj materni jezik. Čeprav nisem 

pošteno prepričan, da so Romi univerzalni, torej enaki povsod po svetu . 
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Tako bi lahko romska populacija, ki ne razume srbskega jezika v romskem jeziku, bolje 

razumela, kaj piše na spletni strani. 

mogoče 

Za ljudi, ki niso dovolj pismeni ali pa ne znajo dovolj jezika države, v kateri živijo, jim 

lahko pomaga pri šoli, službi, raznih socialnih vprašanjih ipd. 

Pomagati ljudem pri zaposlitvi, šoli itd. 

Ni potrebe po ločitvi. 

Ne vem, nikoli ga nisem uporabljal 

emancipacija Romov pride s poznavanjem jezika države, v kateri živite 

Vključevanje Romov prihaja s poznavanjem tehnike 

lažje, če se lahko lotimo dela, potem je to super stvar 

Upam, da nimam težav 

Ne vem, ker nisem dovolj pismen 

mogoče je lažje najti službo 

Spletnih strani ni veliko in romski jeziki na Hrvaškem niso standardizirani in mladi se ne 

morejo učiti romskih jezikov, razen v družinskem okolju s starši, sorodniki, prijatelji in 

drugimi. 

Upam, da bodo direktorji to videli in da bodo Romi zaposlili. 

Da mi bo nekdo pomagal pri zaposlitvi in pomagal, če moram kaj oddati in poslati. 

Upam, da bom našel službo s podporo in pomočjo. 

Da, drugi lahko vidijo nekaj novega in uporabnega. 

Naj vsi vidijo, kaj in kdo nam lahko pomaga in kako. 

V vseh pogledih bo zelo v pomoč. 

Vsaka pomoč je dobrodošla in za nas mlajše je v veliko pomoč vse, kar je mogoče videti in 

prositi za pomoč na spletu. 

Upam, da mi bo pomagalo pri pisanju življenjepisa ali kot priprava na intervju 

če lahko pomaga pri iskanju zaposlitve 

mladim lahko pomaga pri izpolnjevanju življenjepisa v srbščini ali kakšnem drugem jeziku, 

ki bo na platformi 

Upam, da bo mladim pomagal dopolniti znanje in se lažje zaposliti 

predšolska, predsoljenje 
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lahko pomaga ljudem, ki ne znajo dovolj srbščine, da najdejo besede, ki jim niso znane 

če mi kdo pokaže, kako ga uporabljati, se bom morda skozi to kaj naučil 

Lažje bi ravnal s posodo. Bolje bi vedel pomen hrvaškega jezika. 

Lažje bi ugotovili. Naučil bi se uporabljati internet. 

V službi bi se lažje razumeli. Z lahkoto bi premagali jezikovne ovire. 

Bolje bi se naučil hrvaškega jezika. Lahko sem obvladal pogovor. 

Spletno mesto bi nam pomagalo pri učenju jezika. Učili bi se lahko tudi drugi narodi. 

Lahko pomaga. Vsakemu bi omogočil dostop do različnih kultur in vsak bi se veliko 

naučil. 

To bi olajšalo našo komunikacijo. 

Tako bi lažje komuniciral z ljudmi in se počutil varnejše. 

Dokumentacijo sem lahko izpolnjeval sam in lažje sem komuniciral. 

Morda zato, ker bi bolje razumeli pomen hrvaškega jezika in se naučili več. 

Naučil bi se uporabljati internet in lažje bi pisal in govoril hrvaško. 

Imeli bi boljšo razlago. Znali bi odgovoriti na zastavljena vprašanja. 

Tako bi se lažje naučil bolje govoriti. Lahko bi komuniciral v hrvaščini. 

Lažje bi razumel, kaj pomenijo različna vprašanja. Z ljudmi sem lahko komuniciral brez 

strahu. 

Pomagalo bi razjasniti nejasnosti. Lažje bi uporabljal hrvaški jezik. 

Lažje bi bilo izpolniti dokumentacijo. 

Imeli bi boljšo razlago. 

Lahko pomaga pri lekciji, da se ljudje iz tega lahko veliko naučijo. 

Lažje bi razumel vprašanja. 

Lažje bi razumel vprašanja ljudi. 

Ne znam uporabljati računalnika. 

Bolj bi razumel, da je v romskem jeziku. 

Imeli bi razlago in bi bolje razumeli pomen zastavljenih vprašanj. 

Tako bi lažje razumeli zastavljena vprašanja. 

Imeli bi več jasnosti. 

Lažje bi odgovoril na zastavljena vprašanja. 

Upam, da bo z enim dejanjem pomagal neznancu. 
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Med pogovorom bi se lažje razumeli. 

To bi bilo lažje razumeti. 

Težko uporabljam internet. 

Ljudje bi bolje razumeli državni jezik in imeli bi boljšo komunikacijo. 

Pojasnitev hrvaškega jezika bi mi olajšala. 

Upam, da bo spletna stran lahko pomagala. 

Mogoče nam lahko pomaga pri sprejemanju manjšin. 

Ljudem lahko pomaga pri sprejemanju. 

Mogoče, če se ljudje potrudijo. Ljudje veliko obsojajo in ne vem, če je kaj pomagalo. 

da mi pomaga pri učenju srbščine, lahko poiščem službo 

Lahko pomaga mladim in tistim, ki uporabljajo internet. 

mogoče mi pomaga najti boljšo službo 

Želim si, da bi se v deželi Romov nekaj izboljšalo. 

pridobiti večjo varnost 

upa, da mi bo pomagal pri vsakodnevni komunikaciji 

Ne vem, ker ne razumem. 

morda mi bo to pomagalo pridobiti več varnosti 

da mi bo pomagal lažje razumeti v vsakdanjem življenju 

Vsekakor lahko pomaga več kot zdaj. 

Boljša komunikacija z neromi. Lažja uporaba interneta. 

Spletno mesto bo pomagalo, če bo do njega dostopalo več ljudi. 

Tako bi lažje razumeli hrvaški jezik. 

Mislim, da bi bilo zanimivo in bi veliko mojih prijateljev našlo službo 

To bi nam olajšalo razumevanje hrvaškega jezika. 

Ne more, ker ne govorim romsko samo bosansko 

Tako bi lažje razumeli jezik. 

Lažje bi razumeli jezik. 

zelo dobro je uvesti kaj takega, ker veliko zgodb razumejo samo Romi 

zame osebno ne vem, če bi mi to pomagalo, ker italijansko že znam 

Ne vem, kaj je, ne razumem 

Ne vem, če so in ne uporabljam romske, samo bosanske 
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Upam, da bo vsem pomagalo, tudi meni, in da bo naš jezik živ, če se ne govori ali piše, ga 

ne bo. 

Da bom našel službo. 

Lahko bom uporabil vašo izobrazbo in informacije 
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DA NE15,9 % 84,1 % 

DA 90 

NE 17 

22. Prosimo, razložite svoj odgovor na prejšnje vprašanje v dveh stavkih. 98 odgovorov 

Ker je srbščina moj materni jezik, medtem ko romunščino uporabljam zelo slabo 

nepoznavanje popolnega italijanskega jezika je neke vrste osebna hiba 

negotovost in nepoznavanje mnogih besed 

normalno je, da če ne znaš jezika, ne moreš integrirati 

Ker že od malih nog uporabljam srbščino kot materni jezik, je moje znanje romskega jezika 

slabo 

Človek mora poznati jezik države, v kateri živi, in to je najpomembnejše, nekateri Romi pa 

sploh ne govorijo in ne uporabljajo romskega jezika. 

Ni 

Če želite komunicirati z drugimi ljudmi, morate poznati njihov jezik. 

Romski jezik me sploh ne moti 

Živim v Srbiji in zagotovo moram govoriti srbsko 

Delajo tudi tisti, ki ne znajo dobro srbskega jezika 

Poznam jezik. nimam problemov 

Poznam jezik 
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Emancipacija je ključ do USPEHA. 

bolje znaš italijansko, bolje si integriran in manj vedo, da si Rom 

niste prepričani v svoje sposobnosti, če ne znate dobro jezika 

Ne živim v kampu 

Sem Romkinja, rojena v Italiji in nimam jezikovnih težav 

boljše jezikovno znanje olajša prileganje v sredino 

Od obiska vrtca do zaposlitve in vsakdanjega življenja potrebujete in potrebujete jezik 

države, v kateri živite, da se lahko integrirate in zagotovite svoj obstoj. Romski jezik se 

lahko govori z njihovimi družinskimi člani in drugimi, ki ga poznajo in uporabljajo. Rome 

je treba integrirati in ne asimilirati. 

Težko me bo kdo zaposlil, če ne govorim dovolj dobro hrvaško. Tudi na razgovoru za 

službo, če ne govorim dobro hrvaško, nimam velikih možnosti, da bi me zaposlili. 

Ljudje se navadno izogibajo stikom z Romi, ker mislijo, da so vsi lopovi in nedelavci, pa 

tudi če ne govoriš dobro, potem ne bodo. 

če bolje govorim upam, da bom prej in lažje dobil službo. 

Če ne govoriš dobro, te nihče ne bo zaposlil. 

Gotovo zaradi dela in sožitja z drugimi. 

Zaradi nezadostnega poznavanja besed se vedno počutim negotovo in nesprejeto. 

Nis.am dobro sprejemajo in mislijo, da smo nedelavci 

Ja in super, ker nisem dobro sprejet v družbi v vsakdanjem življenju. 

Nezadostno bogat srbski slovar 

čeprav sem pismen in govorim srbsko, moj jezik ni dovolj bogat 

pri pisanju peticij.prošenj in drugih uradnih stvari rabim pomoč 

slaba komunikacija vodi v izgubljena življenja 

od komunikacije s sefi, do pomoči otrokom pri šolskih obveznostih 

Ne najdem službe. Nimam samozavesti. 

Ne najdem službe. Počutim se zavrnjeno. 

Ko ne razumeš vprašanj ljudi, se počutiš zavrnjeno in to slabo vpliva na naše življenje.  

Težko razumem ljudi, slabo govorim hrvaško. 

V javnih zavodih je hrvaški jezik obvezen. 

Jezik razumem, vendar nedovoljeno. 
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Hrvaški jezik se uporablja v vseh institucijah, jezikovna ovira nam to preprečuje. 

Težko komuniciram z ljudmi in ne razumem, o čem ljudje govorijo. 

Jezik je ovira pri mojem iskanju zaposlitve in nimam končane srednje šole. 

Z ljudmi težko komuniciram in nekateri nas zavračajo. 

Težko razumem hrvaško in ne znam brati. 

Ljudje nas zavračajo, ne razumejo nas. 

Zaradi jezika ne morem iskati službe. Moral bi se naučiti hrvaščine. 

Rad bi našel službo, zaradi jezika mi je tako težko. Ne morem govoriti z ljudmi. 

Težko komuniciram z ljudmi. 

Govorili bi pravilno. Lažje bi našel službo. 

Ljudje me težko razumejo, ker ne govorim pravilno. Težko mi je brez hrvaškega jezika. 

Ovira je, da ljudje to težje razumejo. 

Hrvaški jezik uporabljam slabo, ker ga ne izgovarjam pravilno. 

Težko se sporazumevam, nekaterih besed ne razumem. 

Težko komuniciram z ljudmi. 

Ljudje me težko razumejo, ker ne povem vsega pravilno. Mislijo, da se nočemo učiti 

hrvaščine. 

Hrvaški jezik se uporablja v vseh ustanovah in bi se lažje sporazumevali. 

Težko se sporazumevamo. 

Ne govorim pravilno. 

Težko govorim in pišem. 

Zelo težko je dobiti službo na dobrem položaju, saj jezik ni znan. 

Počutim se zavrnjeno. Med neromsko populacijo sem nezaželen. 

Zmanjšana komunikacija z ljudmi. Počutimo se zavrnjene. 

Nesporazum med Romi in drugimi. 

Težko govorim hrvaško. Ne razumem vseh vprašanj. 

Ne govorim pravilno. Sram me je, ker ne znam pravilno izgovoriti besede. 

Težko najdem boljšo službo. Počutim se zavrnjeno. 

Ne najdem službe, ljudje me zavračajo. 

Težko je živeti v državi, katere jezika ne znam. Z ljudmi se želim čim bolje razumeti.  

Škoda, da ne razumeš ljudi. 
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Razumem jezik, vendar veliko ljudi ne razume ali obsoja, da ne morejo pravilno govoriti. 

Poznam jezik. Veliko je ljudi, ki ne in jim je težko. 

Ne morem iskati službe, ker govorim srbsko, kot da bi izgubil 

Ljudje se norčujejo iz mene in težko je najti službo. 

Težko bom našel službo, ki si jo želim, če ne znam jezika. 

Dovolj dobro govorim srbsko 

večinoma v pogovorih z učitelji o otrocih 

Ne pogovarjam se z drugimi ljudmi. Počutim se zavrnjeno. 

ovira je, ko govorimo o službi 

težko popolnoma razumem zdravnike ali stanovalce 

To Ker je težko najti službo. 

Romi so večinoma nepismeni. Težko govorijo hrvaško. 

To To je zame ovira, ker se težko razumem z ljudmi. 

Težko najdem službo. Počutim se zavrnjeno. 

da ampak ne zame že neposredno 

za mojo družino, ki ne zna dobro govoriti italijansko 

Težko najdem službo. Ne počutim se sprejetega. 

ker ne morem komunicirati o delu in dokumentaciji 

Počutim se zavrnjeno. 

Romi so večinoma nepismeni. 

seveda mi je dobro zaradi jezika ne najdem službe, ki si jo želim 

Jaz osebno nimam te težave, imajo pa jo moji sorodniki, ker ne govorijo dobro italijansko 

Pomanjkanje jezikovnega znanja je problematično za sobivanje in zaposlitev. 

ne zato, ker mi vedno nekdo prevaja 

tako da ko grem k zdravniku ne vem kako naj mu razložim kaj je z mano 

Težko je najti službo - 

Jed je težko dobiti. 

Nesprejemljivost v družbi in zato težko dobiti službo. 

Ljudje težko pričakujejo, da ga bo nekdo zaposlil, saj ne govori dovolj dobro jezika države, 

v kateri živi, in ima zato druge težave, ki sledijo. 
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26. Prosimo, da svoj odgovor na prejšnje vprašanje pojasnite v dveh stavkih. 104 odgovori 

Dokler ne skrivamo, kdo smo in kaj smo, bo ohranjena naša identiteta 

materni jezik ostane, če ga starši osebno uporabljajo vsak dan v hiši. 

ni potrebno 

nihče mi ne more vzeti identitete, z njo se rodiš in jo dobiš od staršev 

Ohranjanje romskega jezika in kulture je odvisno od družine, ali bo družina vztrajala pri 

uporabi dveh jezikov od začetka ali ne. 

Človek mora poznati jezik matične države, ker ne živi v plemenu, ampak v civilizirani 

družbi 

Ne morem izgubiti svoje identitete 

Sploh ne, ker svojega jezika ne bi zavrgla. 

Jaz ne bi 

Ne morem izgubiti svoje identitete 

Jezikovne veščine rušijo ovire pri komunikaciji. Več možnosti za iskanje boljše službe in 

spoznavanje drugih narodnosti 

Šolal sem se v tej državi in še vedno vem, kdo sem, tj. nisem izgubil svoje identitete 

Vsak posameznik ima pravico do ohranjanja kulture in tradicije družine. 

ni važno 

moja družina živi v Italiji zadnjih 100 let in ni izgubila svoje identitete 

ni važno, jaz sem iz Bosne in poznam bosanščino, ampak tudi moja ekipa ni izgubila moje 

identitete 

ni važno, da sem Rom in se tega zavedam 

Ne razumem, zakaj bi moral izgubiti 

ga nismo izgubili v zadnjih 500 letih, ne verjamem, da ga bomo v prihodnosti 

govorimo italijansko 

nima nič opraviti z identiteto 

Ne vem, ker ne govorim romsko 

Če vzporedno govorite jezik države, v kateri živite, in vaš materni jezik, romski, ne morete 

izgubiti identitete ali kulture in tradicije, saj je dodatno izobraževanje tisto, ki lahko veliko 

pomaga v življenju. 
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ker vsak dan uporabljamo svoj materni jezik, ne moremo izgubiti svoje identitete. Če to 

prenesemo na svoje otroke, se nam ni treba boriti, da se to zgodi. 

Jaz praznujem doma in govorim, kakor hočem, hrvaško pa naj govorim na ulici in v 

ustanovah. 

Doma govorim romsko in poslušam romsko glasbo, in ko grem ven na ulico, govorim 

hrvaško in svojim otrokom govorim, da tudi svoje otroke učijo, naj ne izgubijo naše kulture 

in jezika. 

v svoji hiši ohranjamo tradicijo in kulturo naših prednikov. 

V hiši redno prirejamo praznovanja in tradicije naših Romov. 

Vsak dan doma govorimo romsko in imamo vse praznike, ki so jih imeli moji predniki. 

Doma govorimo romsko in poslušamo romsko glasbo, tako da zagotovo ne bomo izgubili 

svoje identitete. 

Moji starši so se odločili uporabiti naše tradicije in kulture. 

samo jezik lahko izboljša življenje 

biti odvisen od vzgoje 

dokler otroke vzgajamo tako, da so ponosni na svoj izvor, identitete ne moremo izgubiti 

prihaja iz družine, uči se ga že od malih nog, pomembno ga je uporabljati, da se ne izgubiš 

jezik nima nič opraviti z identiteto 

znanje jezika le olajša in izboljša življenje 

samo izboljšalo in olajšalo življenje 

jaz bi bil bolj sprejet. Moja identiteta bi rasla. 

Moja identiteta bi bila večja. jaz bi bil bolj vesel. 

Pomagalo nam bo govoriti z ljudmi. Bolj bi nas sprejeli. 

Pomagalo mi bo, da bom bolj pismen in znal bom pravilneje govoriti. 

Lahko izboljšam svojo identiteto. 

Njegova identiteta ostaja enaka. Znanje dopolnjuje in pomaga v življenju. 

Naša identiteta bi se izboljšala in imeli bi višjo raven samozavesti. 

Bil bi bogatejši v izrazu. Ne bi me bilo sram biti Rom. 

Znal bi se boriti za svoje pravice in lažje našel službo. 

Lažje bi se vklopil v družbo. Izboljšali bi svojo identiteto. 

Naučil bi se brati in pisati. 
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To bi izboljšalo mojo identiteto in ne bi se počutil zavrnjenega. 

Lahko bi izboljšal svojo identiteto. V pogovor bi imel več zaupanja. 

Lahko bi iskal službo. 

Ne bi se počutil zavrnjenega. Bolje bi bilo, da razmišljam o sebi. 

Lahko samo dvigne našo identiteto. Ljudje bi nas bolj spoštovali. 

Med ljudi bom sprejet in bolj me bodo spoštovali. 

Učenje jezikov bi izboljšalo identiteto. 

Moje življenje bi se izboljšalo, bolj bi me sprejeli. 

Svoje življenje lahko samo izboljšam. Ne bi izgubil svoje identitete, ampak bi me bolj 

razumeli. 

Bom bolj razumevajoč in znal bom pravilno govoriti jezik države, v kateri živim. Razumel 

bom druge ljudi. 

Vsekakor je lepo govoriti jezik države, v kateri živimo. 

Naša identiteta bi bila višja. 

Bil bi bolj pismen. Znal bi pravilno uporabljati hrvaški jezik. 

To bi dvignilo našo identiteto, bili bi bolj pismeni. 

Izboljšala bi se identiteta Romov. Znali bi iskati službo. 

Vse je mogoče, potrebna je le volja. 

Moja identiteta bi rasla. Ne bi se počutil zavrnjenega. 

Naša identiteta bi rasla. 

Ne bi izgubili svoje identitete, ampak bi jo dvignili. Lažje bi bilo komunicirati. 

Moja identiteta bi rasla. Ljudje bi nas sprejeli. 

Moja identiteta bi se izboljšala. Bil bi bolj samozavesten. 

Moja identiteta bi se dvignila, bolj bi bili sprejeti. 

Bil bi bolj sprejet, povečala bi se mi samozavest. 

Ne bom izgubil svoje identitete, izboljšala se bo. 

Moja identiteta bo vedno ostala enaka. 

Identiteta ostaja enaka. 

Ne, popravilo bo identiteto. 

nima nič opraviti z identiteto 

Lahko najdem boljšo službo. 
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prihaja od doma 

Če bom bolje govoril, bom dobil veliko boljšo identiteto. 

prihaja iz družine 

izhaja iz družine in vzgoje 

Moja identiteta bi rasla. jaz bi bil bolj vesel. 

dokler se romski jezik zanika in prenaša, identitete ni mogoče izgubiti 

lahko mi samo pomagaš pri življenju 

ne. Nadgradil bom svojo identiteto. 

Bili bi bila bolj sprejeti. Ne bi nas bilo sram. 

Moja identiteta bo ostala enaka. 

Naša identiteta bi rasla, počutili bi se sprejeti. 

ker to nima nobene zveze z vašo identiteto 

jaz bi bil sprejet. To bi mi povrnilo samozavest. 

Mislim, da ne, ker vedno ostajam Bosanec 

Počutili bi se bolj samozavestno in naša identiteta bi rasla. 

Počutili bi se sprejete, naša identiteta bi rasla. 

ker kamorkoli grem, se predstavljam kot bosanski Rom. 

uvod Ostajam Romkinja 

ne. Zaradi poznavanja jezika države, v kateri živim, je nemogoče izgubiti identiteto.  

Mislim, da ne in ne vem. Prestar sem, da bi razmišljal o tem 

ne zato, ker sem vedno Romkinja 

V svojem domu ohranjam kulturo in tradicijo 
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28. Prosimo, da svoj odgovor na prejšnje vprašanje pojasnite v dveh stavkih. 102 odgovora 

Morda bo to malo vplivalo na iskanje zaposlitve 

Znali bi bolje komunicirati. 

odgovor je logika, jezikovno znanje vodi v lažjo komunikacijo s preostalo populacijo in 

avtomatsko lažje zaposlovanje. 

dobro italijansko govorenje pomeni večjo integracijo 

če znaš jezik, se lahko pogovarjaš s sosedi in sklepaš prijateljstva. 

Na samem začetku pogovora, če sogovornik govori slabo Rome, nastane še večja vrzel in 

vsi predsodki, ki jih je ta oseba imela do Romov, se še stopnjujejo. 

Če jezik matične države ni znan, se naredi distanca z neromskim prebivalstvom. Če želimo, 

da nas sredina sprejme, moramo sprejeti sredino 

Ja, saj bodo videli, da jih poskušamo sprejeti. V kateri koli državi, v kateri smo. 

Narediti 

Jezik je treba poznati 

Možnost komunikacije in razbijanja njihovih stereotipov 

Razbijanje predsodkov s komunikacijo 

Emancipacija + vključenost = Enakost 

smo manj opazni 

integracija prihaja z jezikom 

Romi Italijani so manj diskriminirani kot Romi tujci, ker dobro znajo italijansko 
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običajno zato, ker lahko lažje komuniciramo z Italijani 

boljše jezikovno znanje manj diskriminacije 

Ne verjamem, da je v Italiji veliko diskriminacije 

večja integracija 

vedno bo diskriminacija 

vedno bo diskriminacija 

Da bi zmanjšali predsodke in stereotipe do Romov z učenjem in prisotnostjo v skupnosti in 

širše, ima neromsko prebivalstvo možnost spoznavanja romskega jezika, kulture in tradicije 

ter zahajanja v romska naselja in domove. to je najboljši in najhitrejši način, da ne-Romi to 

vidijo in spremenijo svoja mnenja in stališča, ki so jih imeli doslej od zgodb in izkušenj 

drugih, ki so jim povedali. 

Ljudje okoli mene bodo videli, da se trudim in potem poskušam dobiti službo, ki sem jo 

zamenjal. 

Seveda, ker se te ljudje izogibajo, ko govoriš in vstavljaš romske besede, predvsem v 

javnosti. 

Upam, da bom bolje sprejet in da bodo drugi name gledali drugače. 

Upam, da bom z učenjem spoznala nove ljudi in nove prijatelje, ki bi mi lahko  pomagali v 

življenju. 

Upam, da bom bolj sprejet v družbi. 

Ker se želim spremeniti in sodelovati pri spremembah na bolje za nas Rim. 

Vsaka sprememba na bolje v jeziku veliko pomeni. 

To bodo videli in slišali drugi, zato upam, da se bodo tudi oni spremenili. 

Upam, da bo vsaj malo zmanjšalo predsodke 

lahko zmanjša diskriminacijo vsaj kar zadeva pismenost 

boljše znanje jezika bo zmanjšalo slabo podobo o nas v vsakdanjem življenju 

znanje jezika v kateri koli državi vodi do lažje komunikacije in sprejemanja 

ko znaš jezik, je lažje razložiti in vprašati, kaj potrebuješ 

morda zmanjšajo stereotipe, ki jih imajo o nas 

lažje se bomo umestili 

Lahko bi se zavzel za svoje pravice. Lažje bi našel službo. 

Romi bi lahko iskali boljšo službo. Noben Rom jih ne bi bolje sprejel. 
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Romi bi bili bolj sprejeti. Ljudje bi videli, da se Romi poskušajo vklopiti v družbo. 

Z ljudmi bi bolje komunicirali in bili bolj sprejeti. 

Dosegli bi boljšo komunikacijo z ljudmi 

Veliko lažje bi bilo, če bi se vsi razumeli. 

Naše možnosti za zaposlitev bi se povečale. 

Bil bi bolj pismen. Razumel bi, o čem še govorijo. 

Ne bi me bilo sram govoriti hrvaško in znal bi pravilno govoriti hrvaško. 

Brez sramu so lahko iskali službo. Ne bi se sramovali svoje narodnosti. 

Imeli bi boljše možnosti za zaposlitev. 

Bili bi bolj sprejeti. Znali bi pravilno govoriti hrvaško. 

V družbi smo precej zavrnjeni, ker ne govorimo hrvaško. Težko se sporazumevamo. 

V družbi bi bili bolj sprejeti. Bili bi bolj pismeni. 

Ljudje bi z nami ravnali bolje, ker bi videli, da se trudimo. 

Bili bi bolj izobraženi. Lahko bi delali na boljših mestih. 

Romi bi bili bolj sprejeti za opismenjevanje in se ne bi sramovali svojega jezika. 

Poznavanje jezika bi lahko ljudi razložilo in poučilo o naši kulturi. 

Romi bi bili pismeni. Imeli bi več možnosti za zaposlitev. 

Za svoja prizadevanja bi bil bolj sprejet. 

Ljudje bodo videli, da poskušamo govoriti hrvaško. V družbi bomo bolj sprejeti. 

Romi bodo takrat bolj pismeni in sprejeti kot drugi ljudje. 

Brez sramu so lahko iskali službo. 

Ljudje bi videli, da poskušamo živeti kot vsi drugi. 

Ne bi bili zavrnjeni, povečale bi se naše možnosti za službo. 

Imeli bi več možnosti za zaposlitev. 

S svojim znanjem jezika bi govoril o svoji kulturi. 

Ljudje bi nas bolje sprejeli. Lahko bi iskali boljšo službo. 

Ljudje bi videli, da se trudimo. 

Lažje bi našel službo. 

Bili bi pismeni. Lahko bi bolje komunicirali. 

Ne bi bili zavrnjeni. 

Romi bi bili pismeni. Znali bi bolj pravilno govoriti. 
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Ne bo težko govoriti z ljudmi. Ljudje bodo postali prijatelji. 

Manjšine so morda bolje sprejete. 

Mogoče, a ljudje sami radi sodijo tudi takrat, ko za to nimajo razloga. 

Morda ne v celoti, vendar bo zagotovo nekaj popravilo. 

večja pismenost zmanjša izgubo razmišljanja o nas 

V nekaterih primerih lahko pomaga. 

večja pismenost zmanjšuje diskriminacijo 

Seveda bom izboljšal sprejemanje, če me bodo ljudje razumeli. 

mogoče malo, ker je diskriminacija velika 

okolica me bo bolje sprejela, ko bo videla, da se poskušam čim bolje naučiti srbščine 

Lahko bi iskala službo. Pogovarjala bi se tudi z neromsko populacijo. 

zmanjšalo bo predsodke, da smo vsi nepismeni 

morda zmanjšati slabo razmišljanje o Romih 

Ljudje bodo bolje sprejeli Rim. 

Lažje bi se dogovorili. Bili bi bolj pismeni. 

Mislim, da bo. bom vedel bolje. 

Mislim, da je vedno pomembno poznati jezik države, v kateri živiš 

Pravilno bi govorili hrvaško. 

ker če znaš jezik, se lahko braniš pred vsako diskriminacijo 

Lažje bi bilo komunicirati. 

Lažje bomo našli službo. 

da, ker ko veš da Razloži nekaj, kar se dogaja okoli tebe v javnosti, je pomembno, ker te 

ljudje takrat lahko razumejo. 

kar je še pomembneje, lažje je živeti in se razumeti v življenju 

To je tako enostavno, kot jaz poznam jezik. Lahko dobim službo prej. 

nikoli ne bomo boljši, ker ni nikogar, ki bi nam pomagal 

Mislim, da ne, saj toliko let nič ni pomagalo, da bi se to zgodilo 

Lažje bi poiskali službo in kontaktirali institucije. 

Jezik je osnova družbe. 

Več ko veš, več si vreden. 
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30. Prosimo, da svoj odgovor na prejšnje vprašanje pojasnite v dveh stavkih. 100 

odgovorov 

S prejetimi informacijami lahko pridobijo več varnosti 

opolnomočenje romske skupnosti 

z učenjem v lastnem jeziku večja varnost v življenju 

Upam. 

Odvisno je od dostopnosti, vse družine nimajo možnosti uporabe računalnika 

Položaj Romov se ne bo nikoli spremenil, vedno so narodna manjšina, imajo kot državljani 

vse pravice, vendar so diskriminirani pri zaposlovanju in vse ostalo. 

Seveda bi se morali vsi truditi, da bi bili enako spoštovani. 

Kako se lahko zgodi 

Da, tako mislim 

Nasveti za boljšo prilagoditev, boljše življenje 

pismenost 

Izobrazba in zanimanje za vse, kar počnemo v življenju. Romkinje potrebujejo voljo in 

značaj, da si želijo uspeha, ne projektov ali spletne strani ... 

upam, da bo 

poslovanje pomeni integracijo in to je eden od temeljev strategije za vključevanje Romov 

iskanje zaposlitve je najpomembnejše za integracijo 

pomagati ljudem, da se naučijo govoriti, je najpomembnejša stvar pri iskanju zaposlitve 
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upam 

več instrumentov za iskanje zaposlitve je boljše za skupnost 

morda je Romom lažje najti delo 

morda bodo lažje našli delo in bolj samozavestni v svojem vedenju 

Zagotovo zato, ker se bodo v ta projekt vključili in dobili dodatne informacije, kaj in kako 

lahko s pomočjo projektne ekipe in koordinatorja izboljšajo v svojem življenju, ker se 

Romi morajo spremeniti, da bodo bolj sprejeti v družbi in lahko sprejmejo nerome. 

Vključiti jih je treba tudi v prihodnje projekte, ki so Romom na voljo v teh štirih državah.  

Tudi drugi bodo lahko prebrali in slišali, da se izobražujemo in spreminjamo. 

Vsekakor zato, ker se bom naučil nekaj novega in spoznal nove ljudi. 

Nekdo mi bo pomagal, ko bom moral kaj uradno napisati in poslati ter me podprl pri 

iskanju zaposlitve. 

Ostali bodo lahko slišali in izvedeli več o Romih. 

Upam, da se bom lahko na koga obrnil za pomoč pri iskanju službe in drugih podobnih 

težavah. 

Ko bom potreboval pomoč, se bom lahko obrnil na nekoga. 

Tovrstna pomoč bo veliko pomenila vsem Romom, ki so vključeni v projekt in vse ostalo, 

kar bo za nas organizirano. 

Upam, da bo pripomoglo k večji varnosti pri iskanju zaposlitve 

če pomaga Romom, da se česa naučijo in lažje najdejo službo 

lahko jih spodbudi, da razširijo svoje znanje 

če se Romi trudijo izboljšati svoje znanje ja 

vse je odvisno od tega, kako se bo to izvedlo 

lahko pridobijo večjo varnost 

Ljudje bi jih sprejeli zaradi njihovih dosežkov in predanosti. 

Tako bi lažje iskali delo. Drugi bi jih sprejeli. 

V šoli in družbi bi bili bolj sprejeti ter lažje komunicirali z ljudmi. 

Naše znanje bi se izboljšalo in lažje bi iskali službo. 

Lahko bi izboljšalo znanje ljudi, da bi olajšalo učenje. 

Platforma bo olajšala dostop do reform. 

Lažje bi uporabljali internet in lahko pisali svoje zahteve. 
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Izboljšal bo položaj romske narodne manjšine. Znali bi izraziti svoje mnenje. 

Drugi ljudje nas ne bi zavrnili in ljudje bi videli naša prizadevanja. 

Mislim, da bo, ker bodo ljudje razumeli, da trdo delamo in da bi se naše življenje 

izboljšalo. 

To bi olajšalo naš način življenja. 

To bi nam olajšalo življenje. Lahko se uporabljajo samostojno. 

Naučili bi se izražati. Znali bi izraziti svoje mnenje. 

Naučili bi se komunicirati. Olajšali bi si življenje. 

Lažje bi uporabljali jezik države, v kateri živimo. 

Ljudje bi videli, da smo pismeni, sprejeli bi nas. 

Bolj bi uporabljali pomoč spletnih strani. Ljudje bi prepoznali sposobnost romske 

populacije. 

Odvisno je od tega, kako bodo ljudje gledali na platformo. 

Hrvaški jezik ne bi bil ovira. Lažje bi se razumel z ljudmi. 

Znal bi pisati in izgovarjati. 

Naučil bi se uporabljati internet. 

Seveda bodo razumeli in razumeli več, za kaj gre. 

Priljubljenost Romov bi se povečala. Romi bi imeli večje pravice. 

V državi bi imeli večjo popularnost. 

Povečalo bi naše slikanje. 

Platforma bi izboljšala ugledne Rome. Lažje bi dobil službo. 

Vsi bi imeli dostop in se veliko naučili od platforme. 

Imeli bi bolj zanesljivo razlago. Lažje bi razumeli zahtevane izraze. 

Imeli bi boljšo razlago. Znali bi komunicirati z drugimi ljudmi. 

Bolj bi bili sprejeti kot državljani te države. 

S hrvaškim jezikom bi bilo vse lažje, ker bi znali odgovarjati in pisati na spletu. 

Pomen bi nam bil bolje razložen. Lažje bi bilo uporabljati internet. 

Boljše razjasnitev jezika. 

Boljša uporaba interneta. 

Več bi uporabljali internet. 

Odvisno je od tega, koliko bodo ljudje videli in razumeli platformo 
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To bi pomagalo tistim, ki imajo dostop do interneta, 

Malo bo pomagalo, nekaterim ne. 

morda nas bodo bolj pripravljeni zaposliti, ko bodo videli, da tekoče govorimo srbsko 

Mislim, da bo življenje nekoliko izboljšalo kot zdaj. 

lažje bo izpolniti življenjepis in bo varneje na razgovoru za službo 

Spletna platforma bo zagotovo pomagala. Ljudje bodo imeli znanje in informacije. 

mogoče pri pisanju življenjepisa in iskanju zaposlitve 

Za pomoč bom lahko prosil, ko jo bom potreboval sam, da mi ne bo treba vedno nekoga 

vleči s seboj, da mi prevede 

Mogoče bi se lažje naučil hrvaščine. 

Romom bo pomagal pridobiti večjo varnost pri iskanju dela 

lažje bodo našli besede, ki jih ne poznajo 

Pomagalo bo, če bodo ljudje uporabljali platformo. 

Tako bi lažje iskali službo. 

Platforma bo izboljšala življenje. Ljudje bodo obveščeni. 

Bolje bi razumeli hrvaški jezik. 

ker bomo lažje iskali službo 

Lahko bi bolje komuniciral. 

ker bi nam to zelo pomagalo pri komunikaciji v zvezi z delom in še marsičem 

Lažje bi našli službo, bolje bi znali hrvaški jezik. 

Lažje se bomo sporazumevali in bolje poznali jezik. 

Mislim, da bo, ker nam lahko pomaga pri iskanju zaposlitve, zame pa je to 

najpomembnejše v življenju. 

upam na lažje iskanje zaposlitve 

To Mislim, da bi moral pomagati. 

Ne vem kaj je, sploh ne razumem 

Ne vem, kaj je, ne razumem 

Pomoč, ki mi bo olajšala vsakdanje življenje. 

Imeli bomo več informacij in ljudi za pomoč. 

Pomoč strukturnih ljudi. 

Imeli bodo preverjene informacije in strokovno pomoč. 
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Zaključek in priporočila za oblikovanje platforme 

 

Z vprašalnikom so poskušali ugotoviti izobrazbo in status na trgu dela. Anketiranci so 

odgovarjali, kako vidijo položaj Romov v državah, v katerih živijo, koliko je jezikovnih ovir 

ter kako vse to ovira njihovo vključevanje in medkulturnost. Z vprašanji so dobili informacije 

o tem, koliko so vključeni v iskanje zaposlitve v skladu s svojo izobrazbo. 

Raziskava v Sloveniji je med tistimi anketiranci, ki dobro govorijo slovensko, pokazala, da 

imajo več strahu in nelagodja, kako začeti pogovor. 

 Iz raziskav, na primer iz Slovenije, je razvidno, da so Romi zaradi močnih stereotipov včasih 

nemotivirani in nepripravljeni spremeniti svoj status. Zanimivo je, da jih veliko verjame, da bo 

spletna stran, ki bo nastala kot glavni rezultat projekta, pomagala lokalnemu prebivalstvu, da 

jih bo razumelo skozi vprašanje identitete, tradicije. Identiteta je za romsko narodno manjšino 

izjemno pomembna, kar je razvidno iz mehkih raziskav, kot je ta. 

Včasih najdejo motivacijo za delo v denarju, a takoj ko spoznajo, da zaradi svojega statusa 

dobijo veliko manj denarja (v obliki plače) kot od države, se motivacija izgubi in motivacija za 

delo zamre. 

Zavedajo se, da bo njihova plača odvisna od njihove izobrazbe in izkušenj, vendar se zaradi 

zelo močne tradicije in brez podpore družine ali staršev ne odločajo za naložbe v izobraževanje. 

V veliki večini imajo težave z izpolnjevanjem pogojev za prijavo na delovno mesto, na 

primer s pisanjem življenjepisa. Brez pomoči je nemogoče zaprositi za zaposlitev. 26 % se 

jih na razgovoru za službo počuti samozavestno, medtem ko se vsi drugi soočajo s težavami, 

se počutijo nelagodno in se ga bojijo. 

Vsi anketiranci menijo, da bi jim spletna stran ali aplikacija v njihovem romskem jeziku 

pomagala ohraniti boljši družbeni status in jim pomagala pri iskanju zaposlitve. Odstotek 

anketirancev, ki bolje razumejo slovenščino kot romski jezik, kaže, da so posredno prisiljeni 

vsak dan uporabljati lokalni jezik, in se zato zavedajo, kako pomemben je lokalni jezik za 

njihovo aktivno, učinkovito in koristno vključevanje v družbo z domačini. Tako je zato, ker 
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so večinoma bralno in pisno nepismeni. Znajo le brati in govoriti lokalni jezik, in to zato, ker 

so se ga naučili v šoli ali v okviru dejavnosti v nevladnih organizacijah. Večina jih ne zna 

brati nobenega romskega jezika, zato bi bilo zanje lažje, če bi namesto besedila imeli zvočno 

ali video gradivo. 

 

V Italiji je združenje ROMNI - APS izvedlo raziskavo o Romih, ki prihajajo iz nekdanje 

Jugoslavije, in o romski skupini Sinti. Med romsko narodno manjšino in lokalnim 

prebivalstvom obstajajo posebni odnosi, zaradi katerih je prišlo do popolne ločitve. Tudi tu se 

problematizira vprašanje prisilne asimilacije, namesto da bi si prizadevali za integracijo in 

medsebojno spoštovanje. Romi se sprašujejo, koliko lokalno prebivalstvo ve o njihovi kulturi, 

ali želijo spoznati tudi njih. Sklep na podlagi odgovorov iz vprašalnika je, da znanje jezika vodi 

k lažji komunikaciji z ostalim prebivalstvom in samodejno k lažji zaposlitvi ter k pozitivnemu 

vključevanju v lokalno skupnost. Problem v Italiji predstavljajo tudi Romi Sinti, ki zelo dobro 

govorijo italijansko, vendar so njihovi priimki prepoznavni, kljub integraciji pa diskriminacija 

še vedno obstaja. 

Vendar večina meni, da znanje jezika države, v kateri živimo, prispeva k sprejemu. Jezik 

države, v kateri živimo, moramo znati, ker tako to državo spoštujemo in se želimo vanjo 

vključiti. Če znate jezik, se lahko vedno lažje ubranite pred morebitnimi slabimi situacijami. 

Manj ste opazni in se lahko asimilirate z okoljem, kar pomeni, da ste manj diskriminirani. Z 

znanjem jezika se bolje in lažje orientirate v vsakdanjem življenju. Zato menimo, da jim je 

najbolje pomagati tako, da jih seznanimo z osnovami lokalnega jezika, in to bomo upoštevali 

pri oblikovanju delovnega načrta platforme. 

 

Združenje romskih žensk (Romkinja) iz Niša meni, da je ta raziskava jasen pokazatelj, da sta 

znanje jezika države, v kateri živimo, in izobrazba ključnega pomena za vključevanje v družbo. 

Vključevanje v družbo z izobraževanjem in poznejšo udeležbo na trgu dela bi pomenilo izhod 

iz začaranega kroga revščine. Problem v Srbiji so številna nezakonita romska naselja in 

pomanjkanje kakršne koli infrastrukture, kar še poslabšuje že tako težke razmere. Izobraževanje 

je ključ do vključevanja romske narodne manjšine, je ugotovitev raziskave, ki jo je naredilo 

romsko združenje. Menijo, da je razlika med to raziskavo in prejšnjimi v tem, da se jasno 



                                          

104 

                 
 

sporoča integracija in ne asimilacija. Z integracijo bodo Romi ohranili svojo identiteto, ki je 

zanje izjemno pomembna, in koristili družbi, v kateri živijo, poleg tega pa bodo začeli 

izobraževati neromske državljane o romski kulturi. 

V Srbiji so imeli jezikovne težave z Romi s Kosova, saj ti večinoma govorijo albansko. V Srbiji 

so jezikovne razmere med Romi zaradi njihovega izvora precej specifične; 20 % vprašanih 

govori albansko, 13,3 % pa romsko-romunsko v kombinaciji s srbščino. 

Pri oblikovanju delovnega načrta se bomo osredotočili na seznanjanje Romov s posebnostmi 

lokalnega jezika in na oblikovanje učnih ur s srbskim partnerjem, ki bodo delno potekale v 

albanski različici romskega jezika, da bi vključili skupino s Kosova. 

Društvo romskega prijateljstva LUNA in Športna šola PESG menita, da je ta raziskava drugačna 

glede na strukturo vprašanj in odgovorov, pridobljenih z neposrednim stikom. Prav ti podatki 

bodo nova referenčna točka, na kateri bosta društvo in šola gradila svoje delo, zlasti na krepitvi 

jezikovnih kompetenc in digitalne pismenosti ter spodbujanju vključevanja in medkulturnosti. 

S pomočjo svoje mreže prostovoljcev so v skladu z epidemiološkimi ukrepi izvedli raziskavo v 

Osiješko-baranjski županiji. Težave, ki so se pojavljale na terenu, so, kako ciljni skupini 

pojasniti, zakaj je projekt pomemben in kakšni so rezultati projekta za izboljšanje vključevanja 

Romov na globalni ravni. 

V Srbiji so imeli jezikovne težave z Romi s Kosova, saj ti večinoma govorijo albansko. V Srbiji 

so jezikovne razmere med Romi zaradi njihovega izvora precej specifične: 20 % vprašanih 

govori albansko, 13,3 % pa romsko-romunsko v kombinaciji s srbščino. 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da Romi iz vseh partnerskih držav potrebujejo pomoč pri 

razumevanju osnovnih pogojev za dostop do trga dela. 

To znanje je seveda treba prilagoditi lokalni ravni (na raven osnovne usposobljenosti). 

Potrebujejo pomoč pri tem, česar se niso mogli naučiti drugje, kot so osnovni pojmi 

socialnega prava in osnovni pojmi delovnega prava. To so dobre kategorije, ki jih je mogoče 

uporabiti pri učnem načrtu za oblikovanje platforme. 

S tem mislimo, da bodo spoznali teme, kot so nadomestila za brezposelnost, porodniški 
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dopust, zdravstveno zavarovanje, socialno varstvo, pa tudi to, kako se sklepajo pogodbe o 

delu, kakšni so pogoji, povezani s plačilom in letnim dopustom. 

To jim bo pomagalo pri iskanju zaposlitve in pripravi življenjepisa, ki se lahko uporabi tudi 

kot samostojni modul učnega načrta, v katerem se bodo lahko naučili različnih načinov, kako 

lahko na trgu dela predstavijo svoje sposobnosti in izkušnje. 

Ob upoštevanju vsega navedenega bo učni načrt ustvarjen tudi z vidika interaktivnosti in 

dostopnosti za uporabnike. V tem pogledu bo interaktivna, vendar bo od uporabnikov 

zahtevala minimalno računalniško znanje. 
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