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Истраживање о испитивању језичких компетенција ромске националне мањине 

 

Увод 

У оквиру пројекта КА2-2020-1-ХРО1-КА204-077749 Повећање језичких компетенција 

ромске националне мањине – „Боље сутра“ у оквиру Еразмус+ програма Кључна 

активност 2: Стратешка партнерства, спроведено је истраживање за тестирање језичких  

компетенција  и кључних  компетенција ромске националне мањине. Пројекат спроводе 

партнери из 4 европске земље (Хрватска, Италија, Словенија и Србија) са циљем да се 

омогући стицање знања и вештина за укључивање ромске националне мањине у локалну 

заједницу. 

Истраживање је спроведено у директном контакту са циљном групом, кроз теренске 

интервјуе и приступ онлајн истраживању. Партнери су користили своју постојећу 

контакт мрежу за приступ испитаницима. С обзиром на ситуацију у вези са пандемијом 

изазваном Ковид-19, теренска истраживања су имала потешкоћа. Посебно у Словенији и 

Италији које су имале строге епидемиолошке мере као што су карантин и полицијски 

час. 

Сви партнери су сагласни да је пандемија отежавала долазак до ромских насеља. Ово је 

посебно изражено у Србији јер су често нелегална и без адекватне инфраструктуре (нпр. 

струје) и велики број њих, иако млађи испитаници, није могао да попуни онлајн упитник. 

У Италији су ангажовали посредника да обиђе ромска насеља и ручно    попуне  одговоре. 

Слично је било и у Словенији и Србији, а они су касније те одговоре унели у онлајн 

упитник. 

Истраживање је спроведено на узорку од 159 испитаника: 

• (Италија) РОМНИ - АПС 20 испитаника (10 мушкараца и 10 жена) 

• (Словенија) Удружење за развој добровољног рада Ново место (ДРПДНМ) 46 

испитаника (29 жена и 16 мушкараца) 

• (Србија) Удружење Ромкиња 31 испитаник (15 жена и 16 мушкараца) 
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• (Хрватска) Спортска школа ПЕСГ и Удружење ромског пријатељства ''ЛУНА'' 

62 испитаника (23 мушкарца и 23 жене). 

Највећи број испитаника је старости 15-54 године. Важно је напоменути да је 

истраживање ставило посебан акценат на родну равноправност. 

Упитник је укључивао питање о ромском језику који се говори у породици, као што су: 

• ромски чиб 

• Љимба д'БЈаш 

• Синта 

• Неки други. 

Упитник је покушао да сазна образовање, статус на тржишту рада. Испитаницима су 

понуђени одговори како виде положај Рома у земљама у којима живе, колико језичких 

баријера постоји и колико их све то спречава у интеграцији и интеркултуралности. 

Питања су дала информације о томе колико су ангажовани у проналажењу посла у складу 

са својим образовањем. 

Један од позитивних показатеља свакако је да 33 испитаника има завршену средњу школу 

или завршену стручну спрему. Удружење Ромкиња је у свом истраживању навело да је 

удео оних који су завршили средњу школу међу њиховим испитаницима 41,9%, што није 

мали број с обзиром на истраживање из 2014. године „Други извештај о социјалном 

укључивању и смањењу сиромаштва” према којем је само 11% имало завршену средњу 

школу. Ипак, треба узети у обзир број испитаника, односно узорак на коме је 

истраживање спроведено. 

Што се тиче Словеније и истраживања Друштва за развој добровољног рада Ново место 

(ДРПДНМ), 67% испитаника само повремено комуницира са локалним становништвом, 

само 37% њих свакодневно. Комуникација је уско повезана са одласком по основне 

намирнице, у полицију, на посао или са пријатељима. Истраживање у Словенији међу 

оним испитаницима који добро говоре словеначки језик показало је да имају више страха 

и нелагоде око тога како започети разговор. Јасно је кроз истраживања, на пример на 

примеру Словеније, да су Роми због постојања јаких стереотипа понекад немотивисани 
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и неспремни да промене свој статус. Занимљиво, велики број њих верује да ће сајт који 

ће бити направљен као главни резултат пројекта помоћи локалном становништву да их 

разуме кроз питање идентитета, традиције. Идентитет је изузетно важан за ромску 

националну мањину, што се може видети у неким истраживањима као што је ово. 

У Италији је истраживање спровело удружење РОМНИ - АПС о Ромима пореклом са 

простора бивше Југославије и ромској групи Синти. Између ромске националне мањине 

и локалног становништва постоје посебни односи, који су резултирали потпуном 

раздвојеношћу. И овде се проблематизује питање принудне асимилације, уместо да се 

ради на интеграцији и међусобном поштовању. И сами Роми се питају колико локално 

становништво зна о њиховој култури, да ли желе да уче и о њима? Закључак на основу 

одговора из упитника је да познавање језика доводи до лакше комуникације са остатком 

становништва и аутоматски лакшег запошљавања и позитивне интеграције у локалну 

заједницу. Проблем у Италији је и са Ромима Синтима, који одлично говоре 

италијански,али су њихова презимена препознатљива,и упркос интеграцији 

,дискриминација још увек постоји. 

Удружење “ Ромкиња”  из Ниша сматра да је ово истраживање јасан показатељ да је 

познавање језика земље у којој се живи и образовање кључно за укључивање у друштво. 

Укључивање у друштво кроз образовање, а касније и учешће на тржишту рада 

резултирало би изласком из зачараног круга сиромаштва. Проблем у Србији су многа 

нелегална ромска насеља и непостојање било какве инфраструктуре, што додатно 

отежава ионако тешку ситуацију. Образовање је кључ интеграције ромске националне 

мањине, закључак је истраживања Удружења “Ромкиња“. Они сматрају да је разлика 

између овог истраживања и претходних у томе што се јасно саопштава интеграција, а не 

асимилација. Кроз интеграцију, Роми ће задржати свој идентитет, 

У Србији су имали језичких потешкоћа са Ромима пореклом са Косова јер углавном 

говоре албански. У Србији је језичка ситуација међу Ромима прилично специфична због 

њиховог порекла; Албански говори 20% испитаника, док 13,3% говори ромско – 

румунски у комбинацији са српским. 

Удружење пријатељства Рома „ЛУНА“ и Школа спорта ПЕСГ сматрају да је ово 

истраживање другачије с обзиром на структуру питања и одговора добијених директним 
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контактом. Управо ови подаци биће нова референтна тачка на којој ће удружење и школа 

заснивати свој рад, посебно на јачању језичких компетенција и дигиталне писмености, и 

подстицању инклузије и интеркултуралности. Уз помоћ своје мреже волонтера спровели 

су истраживање у Осјечко-барањској жупанији у складу са епидемиолошким мјерама. 

Потешкоће које су биле на терену су како објаснити циљној групи зашто је пројекат 

важан и који су резултати пројекта за унапређење интеграције Рома на глобалном нивоу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета коју је закључио ДРПДНМ 
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Увод 

Ромска заједница у Новом Месту највећа је од свих ромских заједница у Словенији. 

Поред других визија ДРПДНМ-а, радимо са Ромима и тежимо да се осећају добродошли 

у локално друштво, чинећи то тако што их оснажујемо за школовање, рад и чинимо да се 

осећају пријатно, али корисно за локално друштво. 

Породица је једна од највећих вредности за Роме. Дакле, већина младих девојака се врло 

брзо удаје, као и момци. Неки од њих почињу да иду у основну школу, али је ретко 

завршавају. Неки од разлога су, како је изражено, рани брак и мала или никаква подршка 

родитеља. Традиција је и даље веома присутна и тешко се може прекинути. 

Што се тиче тржишта рада, тешкоће да се дође до посла су веома присутне. Њихово име 

и презиме говори много, а и њихов изглед, неред који је видљив споља игра велику улогу 

у локалној заједници да не буду прихваћени или бар не наклоњени када, или ако уђу на 

тржиште рада. Конкуренција на тржишту рада је веома велика и због ових чињеница 

имају врло мале шансе да добију посао. Дакле, стереотипи су један од највећих атрибута 

за тешкоће Рома да дођу до посла. 

Наиме, Словенија је веома друштвена земља, што у том смислу има опструктивно 

значење. Када им држава пружи финансијску и материјалну подршку која је довољно 

велика да живе прилично добро, смањујете  њихову мотивацију за улазак на тржиште 

рада. 

Међутим, неки од њих налазе посао у невладиним организацијама, школама као чистачи, 

у локалном комуналном предузећу, али су ти послови ипак привремени. Оно што отежава 

и то је чињеница да немају искуства у раду, да се плаше нових ствари и ситуација. 

Укратко, недостатак мотивације ,због традиције и због стереотипа је озбиљан. 

Понекад мотивацију за рад нађу у новцу, али чим схвате да добијају много мање новца 

(у плати) од онога што добијају од државе због статуса, губи се мотивација и мотивација 

за рад. је мртава. 

Свесни су да ће им плата зависити од образовања и искуства, али се због веома јаке 

традиције и без подршке породице и родитеља не одлучују да улажу у образовање. 
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Што се тиче технологије, морамо рећи да су веома активни на друштвеним мрежама и да 

воле да претражују на Гуглу. Због тога постоји прилично велико интересовање за 

апликације за онлајн учење. Међутим, проблеми се јављају због недостатка знања, како 

користити одређену апликацију за учење. Мотивација се у овом тренутку смањује и 

долази наше особље/социјални радници и наша НВО. 

У већини нашег рада са Ромима мотивишемо их да остану фокусирани и нешто науче. 

Дакле, да остану фокусирани  је још један веома озбиљан проблем за њих да се образују 

и ступе на тржиште рада. 

Методологија 

Наша методологија, за добијање њихових тачних одговора на 

анкетама, заснивала се на: 

1. Објашњење- нека питања, речи, фразе су им тешко 

разумљиви, а такође је било прилично интензивно објаснити зашто треба да 

одговоре на анкету. 

2. Усмерите и навигирајте испитанике на питања - многи од њих су неписмени, 

али и имају потешкоћа иу разумевању 

3. Помоћи испитаницима да размисле о могућим одговорима и, коначно, 

4. Уобичајено пронаћи решења и коначне одговоре. 

Ипак, упитници су решени на миран начин. Упркос проблемима са мотивацијом и 

фокусом, испитаници су показали велико интересовање и чак су говорили о појединим 

питањима која су следила, што оцењујемо као успех. 

 

Резултати 

Интервјуисали смо укупно 46 одраслих Рома, од чега 16 мушкараца и 30 жена. 27 

испитаника који су одговорили на интервју су старости између 15-25 година, док су 

остали у доби од 25-54 године. 

Због недостатка знања у коришћењу технологије, нико од њих не користи е-маил, због 

чега су наши запослени користили сопствену е-пошту да би могли да попуне одговоре 

у Гугл обрасцу. 

На основу ових чињеница и локалне ситуације Рома поменутих у уводу, можемо у 
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складу са тим сумирати одговоре на анкетама. 

 

 

 

Познавање локалног језика: Говор локалног језика код куће: 

 

 

Редовност разговора са локалним становништвом: 

63% испитаника разговара са локалним 

становништвом повремено, а 37% свакодневно. 

 

Углавном комуницирају на локалном језику ради употребљивости и свакодневних 

потреба - у школи, у радњи, у болници, у полицији, на послу, са пријатељима који су 

мештани. 

 

Што се тиче запошљивости: 

Само 4% је запослено, 6,5% ради на црно, а остали нису 



     

8 

     
 

запослени. А само 8,7% активно тражи посао. 

 

Као што је већ објашњено изнад, у великој већини они имају потешкоћа са 

испуњавањем услова за пријаву за посао, као што је слање СВ -а .Без помоћи је 

немогуће пријавити се за посао. 26% се осећа самопоуздано на разговору за посао, док 

се сви остали суочавају са потешкоћама, осећају се непријатно и плаше се тога. 

 

На крају, сви испитаници сматрају да би им веб страница или апликација на њиховом 

ромском језику помогла да очувају бољи друштвени статус и да им помогне у потрази 

за послом. Проценат испитаника који боље разумеју словеначки језик од ромског 

показује да су посредно принуђени да свакодневно користе локални језик и стога 

свесни значаја средстава локалног језика за њихово активно, делотворно и корисно 

укључивање у друштво са локалним становништвом. То је тако, јер су већина  

неписмени. Они само знају да читају и говоре локални језик, и то је тако, јер су то 

научили у школи или у оквиру активности у НВО. Већина њих не зна да чита ниједан 

ромски језик и било би им лакше да имају аудио или видео материјал него текст. 

 

47% испитаника би прихватило даље учење ради повећања могућности за 

запошљавање, али већа половина не. 

 

10% не мисли на значај језика, за 4,3% језик није важан, исти проценат не разуме 

питање, а већи део мисли да је језик веома важан. 

 

37% испитаника сматра да недостатак знања језика не представља проблем, а већина 

сматра да је то проблем. 

Они који не говоре словеначки језик највећу препреку виде у способности да воде 

разговор, а не у самом познавању језика. Али признају важност познавања локалног 

језика, што је најважније, свакодневне употребе (у продавници, разговору са локалним 

становништвом итд.). 

 

Што се тиче питања везаних за веб локацију: 
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44% испитаника сматра да веб страница не би побољшала њихов статус у локалном 

друштву. 67,5% испитаника сматра да недостатак знања језика није разлог њихове 

дискриминације у друштву. Такође, 83% учесника сматра да не могу да изгубе 

сопствени идентитет ако говоре локални језик. Овде видимо међусобну повезаност 

јаке традиције и стереотипа који прате њихову свакодневицу и наравно недостатак 

мотивације да је мењају. 

 

67% испитаника сматра да друштво не може другачије да мисли о њима само због 

језика. Постоји много других фактора који их дефинишу као Роме и из којих разлога 

су неприхваћени и рањиви. 

 

Закључак 

Јасно је да значај традиције и социјалне земље, због традиције и снажних стереотипа, 

чине одрасле Роме немотивисаним и неспремним да промене свој статус. Њихова 

традиција и култура им добро пристају, док од владе добијају финансијску, социјалну и 

здравствену подршку. Разлог зашто Роми не желе да се образују да би били конкурентни 

на тржишту рада је несразмера између заштите права мањина, коју добијају од земље, и 

традиције Рома. 

Међутим, сматрају да би веб страница коју је развио пројекат Боље сутра могло помоћи 

локалном друштву да их боље разуме и почне да прихвата њихов идентитет. С друге 

стране, да би могли самостално да користе веб страницу (одрасли Роми) потребно је 

обезбедити видео или аудио материјал, а не текст. Као подршку за њихову мотивацију да 

га користе свакако би им били потребни социјални радници и друге институције и 

особље које је већ било код њих. 
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АНЕКС 1: 

Питање за проверу језичких у кључним компетенцијама ромске народне мањине 
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11. Молимо вас, да нам наведете, кдај ин закај комуницирате з неромским 

пребивалством?46 одговора 

с пријатељи, в трговини 

Зато, кер живим у не ромском насељу 

Ко грем в трговино, содишче 

В словеншчини се поговарјамо, че обрађујемо разне институције (ЦСД, ЗРСЗ, пошта, 

банке) 

ко кај продајемо, сај имамо дома кметијо 

Ако имамо посете, ки не разумејо ромшчине 

Зато, кер словеншчино слабо разумем и веома слабо говорим 

Ко гремо в трговину, при лекару 
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Трговина, здравствени дом, Риц - школа за одрасле, ДРПД. 

че сретнем кога, при лекару, в трговини 

З неромским пребивалством комуницирам всакодневно, јер имам и неромске 

пријатеље. Полег тега па са нероми, кадар грем в трговину, ко грем оправити али 

комуницирати са неким другим оправке. 

Кадар грем оправити различите оправке, ки со нујни. Кер се другачије не би могла 

споразумети. 

с пријатељи, в трговини, дома 

Кадар грем в службо, трговину.... Кер се другачије не би могао споразумети. 

Велико познаних пријатеља је цивилов 

ко продајемо авте 

Покличем, ко ко кај продаја али па ко раби од мене 

На Фејсбуку али па кадар играм игрицо ПУБГ, где сам повезан и са осталима. 

ко грем к лекару, трговини, по телефону з не Роми 

Ко приде цивили на посети, у трговини, при лекару, па ко кам грем. 

КО ме покличе учитељица, че се сретнем неког познатог не рома, на ЦСД, пошти, 

банки, трговини 

Ко грем в трговину али па у неко друго јавно установо. Кер се з њими другачије не 

би могла споразумети. 

в шоли, тргови 

Че придејо посећи, че кам гремо 

ко грем в трговину 

Придејо на посету 

с пријатељи, ко кај купујем 

кадар грем в трговину, ко грем на пошто, ко сем с пријатељи 

јаз ведно говорим словенско, туди з Роми 

Трговина, лекар, полиција, школа, ДРПД... 

Ко се поговарјам с пријатељима, грем в школу, на праксу, в трговину.... Кер се 

другачије не би могао споразумети. 

Кадар грем в трговину 

ЗД, трговина, полиција, тујци... 



     

15 

     
 

Кадар придејо посећи, ки нисо Роми 

при продаји разних ствари, у трговини 

Имам стрица цивила, тако да комуницирам сваки дан, кер он не говори на ромско 

дома, в трговини, с пријатељи 

За автонет, накупи, автомобиле, в трговини, с пријатељи. 

Разни посети, че кам гремо 

Оче цивил, в трговини, ко полицај устави. 

зависно како ин икада, че кдо приде ин не зна ромско, в  трговини, оз. повсод там, где 

не разумејо ромско 

Трговина, школа, ЗД... 

Заради школе, тренинга и потовања у друге дружине. 

Ко грем в службо, ко се дружим с пријатељима, ко грем оправити какву оправке.... 

Кер се другачије не би могао споразумети. 

продајам автомобиле 

Ко грем в трговину, в гостилно, на банку, на пошто.... Кер се другачије не би могао 

споразумети. 
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18. Молимо вас, да нам у два ставка појасните свој одговор на претходно питање.45 

одговора 

/ 

би пре нашла кар рабим, че би била сплетна стран в ромском језику 

кер разумем словеншчино 

Ово је, јер постоји више врста ромшчине 

Немам приступ интернету. 

разумем словенско 

Ромски језик је веома тешко брати. 

не вем, ми је све ено 

Можда би лакше направили ствари за школу и касније и за службовање. 
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кер би више разумела, то је наш језик 

Можда ми би. Међутим, би још увек користио веб страницу на словенском језику, јер 

ми је тако лакше. 

Мени не, кер не користим сплета на веб страни. Можда па би пришла прав мојим 

внуком, првенствено за школу. 

ми је свеједно. разумем обоје 

Можда би ми, али веб страни не користим велико. 

Да че не разумем словенско би на ромско 

ромских језика је велико ин их је тежје брат кот словеншчино 

Сај вем все. 

Кер, би више разумела в ромшчини 

За все. 

Помагало би зато, јер би лакше разумела словеначке ствари, ки их не разумем 

Можда би ми помагала, че би била у ромском језику, ки га ја разумем. Тако се 

научила боље брати и писати у свом језику, јер га користимо скоро не користимо.  

нити не, јер је ромски језик тешко брат 

Можда би, кер туди Роми не говоримо вси енаке ромшчине 

да би више била на рачунару 

Че не би разумела словенско , би на ромско 

не вем, кер не користим сплета 

ми је довољно словенско 

Не знам искати информације лакше, говорим сицер. Морда би помагало. 

Можда би ми помагала, че би била у ромском језику, ки га ја разумем. Сицер па не би 

имела великога помена, сај сем навајена брати ин писати в словеншчини. 

Различне ромшчине тако да није могуће разумети 

Интернет би превајал, али мора се пазити ромска наречја. 

Боље је, че је в словеншчини 

Мислим, да не би све разумео због другог ромског језика 

Мени би помагала, еним се не допаде нич, тако, да се не би уопште убадали с тем 

не знам тачно, јер добро знам словеншчино и све нађем на рачунару 

Кер обвладам словеншчино, није рабим. 
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Че би била иста ромшчина као што говорим би било фајн, другачије не 

Какве словенске ствари се не разуме. Тежко је кај словенско икада написат по 

словенско. 

Боље разумем, че берем ин пишем словенско кот ромско 

Помагало би ми, че би разумела ромски језик, че би била долењска ромшчина. 

Тежко се га дало брати, лако је в словенскем језику. 

Ше змерај би рајши користила веб страницу на словенском језику, јер ми је тако 

лакше. В својем језику наиме нисам навајена. 

Преје знам пребрат само ен језик 

Не би ми помагала, јер ми је могуће користити веб страницу само у словеначком 

језику. 
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22. Молимо вас, да нам у два ставка појасните свој одговор на претходно питање.44 

одговора 

ни овира, кер знам словенско 

кер не би могла никамор ити, се не би могла з никомер поговарјати 

Кер би други говорили словенско ин не би разумео 

Разумем словенско 

разумем словенско 

не би се знашла, кер не би нич разумела ин не би знала нич впрашат 

кер не знам добро говорити, се осећам слабо 

кер зна језик државе 
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Не разумем онда кај пише, не знамо се одзвати, не знамо налог. 

/ 

Не, јер без проблема користим писни и говорни језик државе, у коме живим. 

Не, сај знам језик веома добро. Че га не би знала, па би то представљало велики 

проблем. 

Незнање језика државе би ми представљала овиро. Међутим, ја немам тега проблема, 

јер знам језик веома добро. 

Все повсод језик рабиш 

знам основе словеншчине 

Нимам нобених овир. 

С словенским језиком нимам толико проблема, јер сам се добро научио ин ми ни 

проблем говорити словенско. 

не вем 

Некога би морала имати с сабо, да ми пове кај кај помени. 

Ако не знаш језик, онда не разумеш одређених ствари, зато је знање језика, држава у 

којој живим веома важно 

Да, сај се уопште не би могла споразумети з неромским пребивалиштем. Брез тега 

дакле није било, односно веома тешко. 

знам словенски језик 

Кер се не би знала поговарјати и не би разумела других 

ми не представља овире 

Словеншчина је увек најбоља важна, што се не би знало разложити 

кер имамо децу, да јим може помоћи и че не разумемо језик државе у коме бивамо то 

немогоче 

кер се не би могла споразумевати 

Тежје се споразумевам, же тако смо другачни. 

Незнање језика државе би ми представљало велико ограничење у свакодневном 

животу, јер уопште не би могло да комуницира са неромским пребивалиштем. 

Ја сај ме цивили не би разумели 

Рабиш језик - словеншчино повсод. 

Кер се не би знала споразумеват. 



     

22 

     
 

Не би се знал споразумеват 

Че имам словенско држављанство морам знати и тако говорити 

кер знам словенски језик 

Не би се могао з другими поговарјат. 

не би знала помена, нити не би се могла поговарјат з осталими 

В трговини не знаш, поведат кај хочеш. 

зато, кер се не би могла ни са каквим ничим поговарјат, осим са Роми 

Кер се тешко разумемо, разумеш и кај жели. 

Сај се не би могли споразумевати са другим људима. 

Сицер нимам тега проблема. Међутим, че га не би знала, би то представљало велико 

овиро. 

Не би разумео нити ме не би други 

Да, сај понекад не разумем всех бесед. По навади со то бољ строковне беседе. На 

пример, кадар грем к лекару ин онда нити не разумем, кај тачно је з меној наробе. 
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26. Молимо вас, да нам у два ставка појасните свој одговор на претходно питање.41 

одговора 

/ 

Кер, живим мед не роми 

дома се поговарјамо ромско ин не више бити другачије 

Кер се заведамо, кај помени знати језик државе у коме живимо 

ни страха 

кер, би ми били невошчљиви, не добављајо знања 

били би весели 

Не познајемо више језика, културе, све је боље словенско. 

била би поносна 
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Не, сај то нима никакве везе са мојим идентитетом. Полег тега па з учењем језика 

државе може комуиницирам з нероми ин јим повем, кдо ин кај сем. 

Мислим, да се наме такој види, кдо ин кај сем. Же по ношњи. Тако, да сигурно не 

бом никада изгубила свој идентитет. 

Да, сај они људи, ки ме не познају, не ведо неке народности сем. Ипак је логично и 

разумљиво, да морам з нероми комуницирати у словеншчини. 

Прав је, да се заведамо својих коренина 

Идентитет не мореш кар тако изгубит. 

Кер је не изгубим. 

Било би ми чудно, гледали бе ме чудно. 

Не, сај то ни овира. Осим тога па вемо, да брез учења језика државе не би шло. 

се не бојим. је велико ромов који зна словенски језик 

Остали Роми би ме искључили , били би мии невошчљиви 

се не бојим. нас је довољно 

Роми смо Роми, смо посебна скупина 

вси со се же навадили, да говорим словенско 

Позабљамо језик, културу. 

Не, сај то ни препрека за губитак мог идентитета. Сама наиме всем повем, каквој 

народности сем. 

Че си Ром си за змерај Ром 

Се трудимо не заборавит ромски језик, културу. 

Наведени смо тако и ништа другачије 

Че си Ром си Ром 

се не бојим, да би изгубила идентитет, че знам словеншчино 

Се не би могао з њими нич поговорит. 

Боље би било да би сви говорили словенско, че имаш то држављанство 

Некај веч знаш, ин те не гледаш грдо. 

Били би поносни на мене 

Кер ромско говориш дома, баштина је остала. 

Че се научим другог језика, сем још увек јаз. 
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Људи уопште не ведо, неке народности сем, док им сама не повем, Зди се ми, да се 

заправо изгубила идентитет. 

Сви смо људи, гледат морамо како се ко обнаша-че бош ти пријазна до мене бом ја 

такође 

Дома вес час говоримо само ромско. Неромом па повем кдо ин кај сем. 

 

 

28. Молимо вас, да нам у два ставка појасните свој одговор на претходно питање.43 

одговора 

не вем 

да се ше други роми научијо словенско 

Се не би осећала мањвредно 

да ше други чланови у породици знају словенски језик 

веч знаш, веч вељаш 

/ 

кер би се укључили в дружбо 

Цивили нас бодо боље прихватили и разумели. 

више би разумела и тако лакше комуницирала 

Да, сај ле тако лахко неромом повем, кдо ин кај сем. При тем лахко спознајо, да 

нисмо сви Роми исти. 
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Тисти, ки жели прихваћени Рим, нас бодо прихватили брез, да им сами повемо кај 

смо. Тако, да учење језика државе никако не утиче на прихватање ромске народности 

мањине. 

да се чимвеч ромов научи словенски језик 

чедаље више ромов зна словенски језик 

Ми имамо своја правила. 

Ја, кер бодо видели, да туди Роми говоримо словенско. 

Кер исто говоримо ин се можемо поговарјати. 

Ако би сви Роми знали говорити и разумети језик државе у коме живи, били би у 

друштву боље прихваћени 

Не, сај то ништа не утиче на то. 

да се ше отроци научијо словенско 

Може да им помогне при решавању образова, извођењу влога, помагала при учењу 

Важно је, да то предамо нашим дететом, да они знају словенски језик 

Меним, да не, кер тисти ки се хоче учити ин, који хоће разумети да ће искористити и 

припомогел к прихватању. 

че би сви Роми знали језик државе, у коме живи и га разумели не би било толико 

проблема и били боље прихваћени 

Више се њих научи наш језик, боље се спознамо. 

Тисти, ки хочејо прихваћени Рим, нас неће прихватити брез, да им разлагамо, кај 

смо. Сами су наиме видели, да смо само нормални људи и да нисмо сви Роми исти.  

Најбоље је, да говориш обоје 

Више нас разумете, јер изгледамо другачије. 

Не вем закај. 

Лахко би језик заборавио 

Всако насеље има своје обичаје , свој језик 

ше други се бодо научили словеншчине 

Тешко одговорим. 

Не вем 

Ко се моји не знајо говорити з доктором, ја покличем. 

Мислим, да нас сваки разуме 
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Кер неки цивили не марају Ромов и са знањем језика се њима приближавамо. 

Че нас не прима, нас пач не. 

Да, сај ле тако лахко неромом повем, да сем туди јаз само нормален човек. 

Можда би се кдо норчевал 

Тисти, који желе прихваћени Рим, нећемо тако и другачије. Тако, да учење језика 

државе ништа не утиче на то. 

 

 

30. Молимо вас, да нам у два ставка појасните свој одговор на претходно питање.39 

одговора 

/ 

не вем 

Не вем 

зато, кер је могуће да други цивили спознали, да смо и ми Роми важни 

Помоч ведно прав понос. 

Да, јер ће тако и други држављани спознали нове ствари о Ромих. 

Не, сај друге држављане то не бо занимало и уопште не бодо гледали. Вемо, наиме, 

да смо Роми, у тем смислу непомембни за друге држављане. 

Да, сај се тако може споразумевам з нероми. На тај начин могу они спознају мене у 

ромској култури. 

кер неке то уопште не занима 
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се боље знајдемо сада ко је у словенскем језику 

Можда се може спознати са другим Роми. 

Не вем поведат. 

Мислим, да други држављани тога уопште не бодо гледали. Дакле, не утиче на 

положај ромске народности мањине. 

бољи нас бодо разумели 

По моје би било исто. 

Не, јер неким Ромом одговара начин живљења каквог имају 

кер се нису припремљени учити 

Морда, не вем - нешто ново, млади тако велико на интернету. 

Тако ће нероми добити више нових информација о Ромих. 

Можда би се осећали боље 

Всака помоч је добродошла. 

Не вем закај. 

Смо кар смо 

Превеч је различит же мед Роми 

Да би роми кај ведели, своју памет. 

Бољ бодо препознани 

Ени би се ради научили језика, њих кар занима. 

кер нас све Рим мечејо в исти кош 

Боље би се разумели, нас прихватио. 

Избољшали би језик у култури. 

Други тега не бодо гледали, кер их не бо занимало. 

могуће би спознали још боље друге 

Други тега уопште не бодо опазили. 
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Анкету је закључио РОМНИ - АПС 

Увод 

Белика већина „РОМА“ који бораве у Италији су стално насељени, који никада нису 

практиковали, упркос сталном стереотипу, било који облик номадизма. Две су 

најраспрострањеније групе: Роми (који живе у свим италијанским регионима) и Синти 

(посебно на северу и у центру); постоји и мањина Каминанти (углавном седелачки на 

Сицилији, близу Нота). 

На пример, што се тиче Италије, Савет Европе је у септембру 2010. проценио просечно 

присуство од око 140.000 Рома, што је цифра коју треба схватити као показатељ 

присуства између 110.000 и 180.000 јединица, што одговара 0,23% укупне популације. 

Ову цифру потврђује и истрага коју је спровела Ванредна комисија Сената за заштиту и 

унапређење људских права (1). У 2010. години, према подацима Министарства рада, у 

Италији је било приближно 130.000 / 150.000 Рома и Синта, од чега око 70.000 Италијана 

(2). Према недавној студији, из упоредне анализе података доступних 2010. године, чини 

се да: Роми, Синти и Каминанти свих узраста одговарају 0,22 - 0,25% укупног 

становништва Италије; 

• Проценат РСЦ малолетника млађих од 16 година (45%) је три пута већи од 

националног просека (15%) за исту старосну групу; 

• Проценат РСЦ старијих од 60 година (0,3%) одговара око једне десетине 

националног просека за исту старосну групу (25%) 

Као што је већ истакнуто, данас у Италији у просеку има око 140.000 људи укључујући 

Роме, Синте и Каминанти (око 0,23% становништва), углавном малолетне особе и младе, 

италијанског држављанства и углавном стално настањене. Они се могу поделити у три 

главне групе у односу на држављанство и период имиграције: 

Прву групу чини око 70 хиљада људи (италијанских држављана) који су присутни у 

Италији више од 600 година и распоређени по целој националној територији; 
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Роми из Абруца, са италијанским држављанством, стога представљају једну од првих 

ромских група  које су стигле у Италију и захваљујући свом дугом боравку су релативно 

више интегрисане у друштвени и економски контекст већинског друштва него друге 

групе недавне имиграције. У прошлости су се углавном обављале активности које су 

остављале простор за креативност и оне које су олакшавале међуљудске односе. Отуда 

делатност музичара, казанара, трговаца коњима, раника са металом. Технолошки 

напредак, економски процват, развој индустријских делатности потиснуле су 

традиционалне делатности и већина Рома морала је да изврши економску преокрет, али 

начин опхођења са животом и његово интернализовање и пре свега социјална структура 

Рома и Ромкиња остала готово непромењена током векова. Основна институција на којој 

почивају ромско друштво и породица, схваћена у најширем смислу, као група која се 

препознаје у пореклу од заједничког претка. Роми су одувек били предмет насиља и 

јачали су ендогамне односе и везе породичне солидарности, задржавајући непријатељски 

однос према спољашњем свету. У томе постоји дубок осећај неповерења и интимна 

потреба за одбраном. Друштвени систем живи у дубоким људским компонентама, у 

суштини заснован на строгом поштовању етичко-моралних норми које регулишу и 

дисциплинују ромску заједницу како би се гарантовала пуна интеграција појединцима. 

Они штите достојанство и част Рома. Не постоје друштвене класе или хијерархије ако 

изузмемо упрошћену ону богатих и сиромашних, тако да и најбогатији и у односу на 

најсиромашније и обрнуто заснован на принципу једнакости који одражава хоризонталну 

перспективу живота. У овом контексту, абрузски Роми се осећају као део јединственог 

тоталитета који их наводи да се разликују и од Гађе (не-Цигани) и од других ромских 

група (страни Роми, Синти, Кале). ово се преводи у њихов сопствени стил живота са 

сопственим начинима изражавања и понашања. Нека правила су обавезујућа, на пример: 

ромским женама из Абруца ,ромска етика апсолутно не дозвољава да пуше, носе 

панталоне, шминкају се, носе купаће костиме на плажи, коцкају се. 

Жене које желе да имају добру репутацију и желе да их Роми поштују прилагођавају се 

да поштују ове моралне норме, које их не мешају са другима. Ром се осећа савршено 

безбедно у својој заједници, сачињеној од многих појединачних сродничких група у 

којима не постоје ни краљице ни краљеви, у шта нас уверава новинарски 

сензационализам, који своје недостатке прикрива фантазијом и маштом.У информативан 
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свету Роми су  стога представљен или у митолошким терминима или у терминима 

криминализације, оба облика су дисторзије које мењају ромски свет производећи 

негативне стереотипе и предрасуде чији су Роми жртве. Сигурност Рома произилази из 

традиције која им даје уверење у будућност и из кохезије, која их ставља уверенима у 

непредвидиво. Све ово се претвара у јаку психолошку равнотежу. Блиски односи између 

образовања, кохезије и психолошке равнотеже су угрожени конфликтним спољним 

контактима. Замислите ромско дете које похађа јавну школу: долазак у контакт са 

стварношћу која представља моделе живота који су функционални за већинско друштво 

на које се тешко прилагођава, неизбежно доводи до његовог губитка јер је приморан да 

прави тежак избор. што га у већини случајева наводи да се врати путем породичних 

наклоности; као одрасла особа показаће непријатељски однос према том друштву које 

још није спремно да га дочека осим кроз асимилацију. Исто се може рећи и за мешовите 

бракове у којима спољашњи појединац постаје сметња ако не успе да се интегрише. 

Камен темељац друштвене структуре Рома је патријархална породица, где је старац, 

сматран мудрим, признати представник. Има Рома који су искључени због својих лоших 

моралних квалитета, сматрају се „гавалеима“ и којима се смеју и исмевају. Чести 

контакти унутар ромског света увек су активирали густу мрежу интерне комуникације 

која наводи Роме да буду свесни шта се дешава и са веома удаљеним ромским  

породицама. Масовни медији данас представљају, заједно са великим бројем псеудо-

ромских организација, највећу претњу за постојање Рома, јер усађују моделе живота који 

младе људе удаљују од традиције ширећи мреже друштвених и породичних односа, 

стварајући и нове укусе и нове потребе које мењају ромску етику и које Ромима усађују 

долазак и потребу да по сваку цену поседују сувишно. Отуда и незаконите радње. У 

замку упадају Роми који нису припремљени на Гађе  начин. Покушајмо сада да разумемо 

и упознамо неке фундаменталне аспекте културе и живота Рома из Абруца: језик, правни 

систем, партија (веридба и брак), смрт. Синти посебно су присутни; Пиемонтакери 

(Пиемонтеси), недавно делимично прецељени у Лигурију, Ломбардију, Венети, Ређиани. 

Другу групу чини око 90.000 (не-ЕУ )балкански Роми који су стигли 1990-их, углавном 

након распада бивше Југославије и настанили се углавном у северној Италији; 
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Новија миграциона група састављена од Рома румунске и бугарске националности 

(држављани Европе) и присутна углавном у великим градовима (Милано, Торино, Рим, 

Напуљ, Болоња, Бари, Ђенова).1 

Наша организација ради на терену са основном заједницом већ 12 година. Од почетка 

нашег рада схватили смо да је највећи проблем за Роме који су дошли са Балкана (из 

бивше Југославије у последњих 50 година и из Румуније у последњих 20 година), тј. 

највећа препрека интеграцији је управо језик. Иако је већина њих чак и рођена овде, и 

даље имају велике језичке проблеме јер живе у затвореној заједници – гетима (логорима 

или приватним теренима) и немају блиске контакте са неромима. 

(не рачунајући контакте које имају за свакодневне потребе као што су: куповина, посета 

лекару или болници, установе,...). 

Дакле, њихов нагласак и недостатак знања италијанског (савршено) умањује њихову 

запошљивост. Ова препрека је евидентна већ током њиховог колоквијума код 

послодавца. 

Где су, на пример, беле пути и модерно (нетрадиционално) обучени, непознавање 

савршеног италијанског и са ромским акцентом доводи до проблема при запошљавању. 

Што се тиче Рома Италијана који су на италијанској територији већ 600 година, њихова 

ситуација је другачија. Немају проблем када је у питању језик јер им је матерњи језик и 

италијански и ромски, али и они такође имају проблем при запошљавању, без обзира на 

добро познавање језика. Највећи проблем им је презиме (спада, казамоника, саракела, 

бевилакуа, ..) по којем су лако препознатљиви и аутоматски одбачени током обраде  

биографије , управо из разлога што су Роми. 

 
1Погледајте : Страти Ф., „Италија – Промовисање социјалне инклузије Рома – Студија о националним 
политикама”, Студио Рицерцхе Социали (СРС), 2011. 
Погледајте: ладдове сецондо ла Цомунита ди Сант'Егидио, л'АНЦИ, л'УНИРСИ е л'Опера Номади (задње 
време, квали Организзазиони Нон-Говернативе ди сетторе) ви саребберо алл'инцирца 160.000 пресензе 
(ал 222). Ибидем 
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У Италији најчешћи послови којима се баве Роми и Синти су: рециклажа секундарних 

материјала, продаја аутомобила, продаја пића, забавни паркови, вожње за забаву. Веома 

мали број радова са пољопривредом. Више воле самозапошљавање. 

Самозапошљавање: рециклажне задруге и др 

На крају, представљамо оно што представља најраширенију привредну активност 

ромских метрополских заједница, а то је рециклажа. Преовлађујуће је присуство страних 

Рома концентрисано у великим градовима као што су Рим, Милано, Напуљ и Торино. 

Ова концентрација је последица активности рециклаже које велики број Рома практикује, 

а које се могу спроводити само у урбаним срединама. 

Самозапошљавање је свакако модалитет на који су Роми приморани због недостатка 

других одрживих могућности за запошљавање. Током година, прикупљање и рециклажа 

метала, одевних предмета и других предмета постала је специјализација Рома. Такве 

активности преживљавања које углавном спроводе појединачне породичне групе, у 

неким случајевима су се структуисале у облику задруга социјалног рада. 

Упркос чињеници да је рециклажа деценијама представљала готово једини облик 

прихода ромских заједница у ромским камповима, она се и даље одвија на неформалан 

начин. 

Послови као што су оштрач ножева, вртешке, циркуски извођач, продавачбакра заправо 

нису етнички послови; међутим, временом су постали наслеђе наших Рома, вероватно 

резултат комбинације инстинкта преживљавања и духа прилагођавања. Сматра се да су 

привредни сектори у које се Роми лакше убацују и они са ниском професионализацијом 

и високим капацитетом апсорпције: пољопривредни послови, неки облици занатства, 

прерада гвожђа, одржавање јавних и приватних зелених површина, постављање 

алтернативних извора енергије. , прикупљање и продаја половне одеће, сакупљање 

тешког отпада или управљање диференцираним отпадом, чишћење улица и имања, 

кројење, ресторани и угоститељство итд. Чак и учешће Рома у интегрисаним друштвеним 

задругама може ефикасно допринети олакшавању запошљавања. Ова врста задруге 

омогућава регулисање ситуација непријављених и рада на црно, професионално 
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уоквирујући Роме и Синте и дајући им прилику да одрже пристојан животни стандард, 

носећи на тај начин трошкове закупнине, плаћања комуналија и школовања деце. 

Идентификација радника Рома/Синта који су у опасности од избацивања са тржишта 

рада; стварање нових путева интеграције младих и жена, укључујући и 

(само)предузетничке, уз адекватну стручну обуку; подизање свести о услугама 

каријерног вођења ради тражења циљаних метода подршке, како би се олакшао пренос 

информација у вези са друштвеним и радним могућностима доступним у овој области; 

подизање свести оператера услуга и трговинских удружења, како би се спречили 

дискриминаторни ставови према Ромима и Синтима и гарантовао им једнак третман. У 

том правцу, упоредо са свим напорима за промоцију самозапошљавања, мора се 

реафирмисати централно место пуног приступа свим могућностима које постоје на 

тржишту рада, кроз путеве праћења запошљавања службеничког карактера, који 

омогућавају посредовање између институција. , службе за оријентацију на посао, 

социјални партнери и трећи сектор, заједнице, породице, појединци и сви актери који 

активно учествују у свакој обуци и путу запошљавања. 

Роми и рад.  Иако су старе ствари  и старо гвожђе главне радне активности које обављају 

многи Роми који живе на „пољима“, ова занимања нису „етничка“: типична за римску 

нижу класу до 1980-их, она се практикују и данас. као и од стране нерома, како страних 

тако и италијанских. Међу Ромима су углавном мушкарци који сакупљају гвожђе и друге 

метале; ови материјали се издвајају из свих врста производа и затим препродају на 

"сфасци"- отпадима. Мушкарци такође врше, за гађе, чишћење подрума и селидбе. С 

друге стране, жене се углавном баве копањем по „кантама” како би сакупиле производе 

који се потом препродају на бувљацима. Углавном су жене те које обављају овај посао. 

Опремљене дечјим колицима, која морају имати широку основу и велике точкове, и 

металним штапом (шипком) који се добија од ваљка који градитељи користе за фарбање, 

ромкиње, који обично раде појединачно како би скренуле мање пажње и стога избегли 

нестрпљење гађе – не рома  који раде и живе у тим истим насељима, почињу да истражују 

садржај „канти”. 

Када је производ превише гломазан да би се транспортовао у дечијим колицима, ромкиње  

могу да га оставе или да позову свог мужа или рођака да оду комбијем да га покупе. 
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Интеракција ромкиња са „сопственим” гађеом заснива се, у случају искренијих односа, 

на емпатији, која се, наравно, може покренути посебно када саговорници деле сличне 

биографије и социо-економско порекло. Такође се заснива на отелотворењу стереотипа 

које гађе имају о Ромима, и да се ромкиње у неким  случајева  знају да се спретно снађу. 

Кроз ове односе, посебно ако су спонтанији и искренији, Роми могу да приступе и другим 

приликама за посао, као што су чишћење подрума и селидбе. 

Али на овај начин могу приступити и стабилнијим пословима, као што су механичка 

помоћ или неговатељи, 

Они често посећују разне пијаце половне робе, које повремено „откривају“ органи за 

спровођење закона и новинари и затварају, да би се после кратког времена поново 

отворили у другим областима или понекад у истим. И у овом случају законодавство је 

сложено, а ефективна могућност регулисања сопствене делатности не постоји. Ова места 

се зову „ромске пијаце“. Али у неколико случајева овим просторима управљају 

Италијани, којима Роми, заједно са другим продавцима који су такође Италијани и 

странци више националности, плаћају и годишњу пропусницу и дневну цену простора у 

коме излажу своју робу. Тржиште је прилика за посао за продавце и услугу коју цене 

италијански и инострани гађе, који тамо одлазе на време у потрази за производима свих 

врста, углавном из „канти“, и, 

Делећи их са италијанским и страним гађеом, они представљају важну прилику за 

побољшање услова живота и за миран суживот. Улагање протагониста мог истраживања 

у ове активности је значајно, представљајући рад централни елемент њихове идеје 

„интеграције“ и њихова приоритетна нормативна очекивања. Преко „канти” и „пијаца” 

Роми у просеку зарађују око 100 евра недељно. Ове зараде, кроз које се суочавају са 

дневним трошковима, допуњују се субвенцијама које већина прима. 

Натерани да измисле алтернативно занимање, Роми често истичу колико је напоран 

посао чепркања „по кантама ” и објашњавају да би радије волели да раде као кувари, 

шанкери, благајници, кувари ,пица мајстори , чистачи, секретарице, зидари и 

механичари. 
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И ретко ко успе, на неке периоде и на црно, али интегрише тако зарађене плате 

настављајући посећивање „кантама “ и „пијацама“. Понекад, у контексту породичне 

јединице, док муж ради на периодима физичког рада, жена и даље иде „по кантама“. 

Мало људи у „кампу“ има редован уговор о раду. 

Делатност копања по „кантама” и продаја ових производа на пијацама стога често не 

одговара пословима које ти људи желе. 

 

Методологија 

Метод који смо користили за креирање упитника је следећи: 

• Поставили смо упитник преко наше фацебоок странице. Међутим, посета 

чланку је била веома мала, само 47 људи је кликнуло на линк. Што је 

нормално за Роме који посећују наш сајт и који више кликну на пост који 

има лепу слику, а затим се посвете тексту и информацијама које он садржи. 

• Послали смо нашег посредника на терен да уради директне упитнике са 

ромском популацијом. 

• Што се тиче Рома, Италијани су сами знали да ураде упитник, док су Роми 

са Балкана имали потешкоћа да користе Гугл образац и ми смо то морали 

да урадимо уместо њих. 

• Тако да смо морали да ставимо одређени број упитника које смо ручно 

попуњавали у формулар за Гоогле диск. 

 

Резултати 

 

У Италији врло мали проценат Рома и Синта завршава средњу школу, а да не говоримо 

о факултету. 

 бр % 
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Завршена основна школа од 1 до 4 

разреда 

4 20 

Завршена основна школа од 1до 8 

разреда 

7 35 

Напустио/ла средњу школу 1 5 

Завршена средња школа 5 25 

Завршена висока школа или 

факултет 

2 10 

Нити један понуђени одговор 1 5 

 

Иако Роми, Италијани и Синти живе на италијанској територији већ 600 година. У 

Италији врло мали проценат Рома и Синта завршава средњу школу, а да не говоримо о 

факултету. Иако Роми, Италијани и Синти живе на италијанској територији 600 година, 

ни они нису успели да се образују и интегришу због капиталистичког режима. 

Италијански Роми из античких насеља (14.-15. век): Роми из Абруца, хришћанске 

вероисповести, потичу из Абруца и Молизеа; стигли су  морем у јужну Италију између 

краја четрнаестог и почетка петнаестог века са обала хеленофонских и словенских 

територија.Рома Харвати, из Истре и Хрватске, у Италији од 1920-их). 

Нажалост, подаци говоре да смо ми као организација већ утврдили да се ромски језик 

губи (нестаје). Млађе генерације престају да користе свој матерњи језик, а неки га никада 

не уче. Старије генерације су те које користе ромски језик и код куће и ван куће. Који 

имају проблема са интеграцијом и имају потешкоћа да науче италијански граматички 

граматички (јер никада нису похађали италијански школски систем). 
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Скоро половина становништва нема проблема са употребом језика, у сваком случају је 

мали проценат оних који немају проблем. 

 

Подаци показују да је половина испитаника успела да се интегрише када је у питању 

језик. Мада морамо имати на уму да је већина ромске и синтиске популације веома млада 
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када су у питању године. Проценат РСЦ малолетника млађих од 16 година (45%), од 16 

до 60 година (52%) и проценат РСЦ старијих од 60 година (0,3%). 

45% испитаника је одговорило да свакодневно комуницира са неромском популацијом. 

Током посла, куповине, одласка код лекара или школе са наставницима, при 

проналажењу посла, са пријатељима, при раду на тезги итд. 

50% је одговорило да повремено комуницирају у сличним приликама. 

Али имамо и људе који живе у гету (посебно старци или новопридошлице) који не 

користе апсолутно италијански јер немају контакт са њима, или су у хитним случајевима 

у пратњи преводиоца (особа која је можда из породице) ко преводи. 

Веома је мали проценат Рома који раде, углавном су незапослени и живе од социјалне 

помоћи (приход од држављанства ). Међутим, већина Рома на Балкану рециклира 

секундарне материјале и продаје половну робу на пијацама Док италијански Роми већ 

дуго продају на пијацама, они имају своје компаније за продају аутомобила, а Синти 

имају своје забавне паркове, циркусе итд. Такође, већина њих живи од социјалне помоћи, 

посебно сада за време Ковида -19. 

Већина Рома и Синта (преко 30 година) не траже посао већ су самозапослени. Млади 

више воле да раде у структурама као што су: бар, ресторан, спремачице, фризерски 

салони, продавнице. Лакше се запошљавају због бољег познавања језика и велике воље 

да се интегришу у италијанску заједницу. 

Ромкиње се удају веома младе и напуштају школу након 4. разреда или највише 8. 

разреда. Дакле, до 30 је заузето рађањем и подизањем деце и вођењем домаћинства. Тек 

после 30 година (када неке од њих постану баке) имају жељу да се запосле, али им хвали  

радно искуство, тако да мало њих успева да нађе стални посао. 
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Врло је мало Рома и Синта који сами знају да напишу биографију. Ово је један од већих 

проблема у тражењу посла, а такође и неопходност постављања он-лине ЦВ-а. 30% који 

су то рекли у анализи су сигурно они који су завршили средњу школу или факултет. А 

то је веома мали број. Врло често Роми траже од наше организације да им помогне да 

напишу биографију. Мали је број оних који то сами знају да напишу, са изузетком људи 

који су завршили средњу школу или факултет. Без СВ-а не можете тражити неки 

озбиљнији посао. Само за рад на црно им не треба СВ. Важно је само ваше лично 

искуство. 

Из анализе се види да су Роми веома самоуверени и да већина нема страха од изласка 

пред послодавца. Што је с једне стране веома позитивно. Јер сигурно је њихова стална 

борба за опстанак ојачала њихов карактер и самопоуздање. 
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Неки су рекли да не разумеју питање јер једноставно не знају термин платформа (што је 

свакако већи број). Неки сумњају када је у питању платформа на ромском јер сматрају да 

не постоји ромски стандардни језик који сви Роми на свету могу да разумеју. Неки се 

надају да ће платформа помоћи њиховим најмилијима јер они лично знају савршен 

италијански, али породица не. Неки виде платформу као врсту огласа за посао. 

Резултат је веома позитиван јер значи да 50% испитаника жели да се школује јер се нада 

да ће лакше наћи посао и интегрисати се. Највише 80% испитаника рекло је да им је то 

веома важно јер су свесни да је знање језика главни инструмент интеграције, а тиме и 

бољег живота. 80% је позитивно одговорило да непознавање језика види као једну од 

препрека у животу и остваривању животних циљева. Неки то виде и као нечији лични 

недостатак квалитета. Неки то виде као начин да се заштитите од дискриминације у 

друштву јер постајете невидљиви. Многи од њих који лично немају проблема са 

италијанским језиком, али њихова породица има, виде га као излаз из тунела, и спас од 

пратње кроз институције и преводе. Старији то виде као спас у случају посете лекару. 

Многи сматрају да би им то помогло да лакше нађу посао, али и да прошире посао који 

тренутно обављају. 

Скоро сви испитаници имају исто мишљење када је у питању дискриминација. Сматрају 

да је то главни проблем јер: Непознавање језика доводи до лоше комуникације са 

неромима, а самим тим и до стварања предрасуда. Јер све што је људима непознато када 

су Роми у питању немогу да питају, а с друге стране Роми не могу да објасне. 

Дискриминација је увек присутна у прошлости и сада у садашњости. Европска комисија 

је у документу ""tackling documentaion  2015"-(документација за решавање) објавила да 

се у Италији чак 85 одсто Италијана показало нетолерантним према Ромима. То је 

изузетно висок проценат. Да не говоримо о нападима на Роме који су се десили 2019. 

године, када им група десничара није дозволила да уђу у социјалне станове које им је 

држава редовно додељивала. 

Политичар Бонани (десничарска партија Лега Норд), посланик у Европском парламенту, 

2015. је рекао да су Роми „они су олош друштва“. 

Већина верује да познавање језика земље у којој живите доприноси прихватању. Морате 

да знате језик земље у којој живите јер тако поштујете ту државу и желите да се у њу 
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интегришете. ако знаш језик увек се лакше одбраниш од сваког напада или увреде. Неки 

да би могли да воде леп живот са околином. Мање сте упадљиви и можете да се 

асимилујете са окружењем, што значи да сте мање дискриминисани. Познавање језика је 

боље и лакше се сналази у свакодневном животу. 

Многи од њих имају и негативно мишљење: ако језик није битан када је у питању 

дискриминација, увек ћемо бити дискриминисани од средине јер Роми и људи и даље 

имају предрасуде према нама. став мањинске групе. 

Проценат  од 90% показује да Роми верују у иновације и да им она може променити 

живот на боље. Да је могућност коришћења платформе облик оснаживања. Да, познавање 

савршеног италијанског свакако значи лакше проналажење посла, јер средина не може 

да прави разлику „ко је ко“ у мултиетничком ако то не види у познавању језика. У 

Италији 92% су Италијани и 8% странци (углавном Румуни, Арапи, Албанци, Кинези,..). 

Али у сваком случају, постоји проценат оних који мисле да ће Роми и Синти, без обзира 

на знање језика, увек бити дискриминисани. И поред модерног стила облачења , и даље 

постоји дискриминација на основу презимена по којима су препознатљиви. 

 

Закључак 

Односи између Рома и друштва у окружењу су одувек били тешки, а врхунци сукоба су 

понекад били огорчени. Сигурно је да су Роми на принудну асимилацију одговорили 

самомаргинализацијом и тајношћу. 

Проблем коректне интеграције у смислу убацивања, а не асимилације мањинских 

заједница у хегемонистичку и већинску одувек је био тешко решив. У основи, ромски 

проблем мора бити уоквирен у границама правог знања и тачних информација. Упркос 

шест векова суживота, шта гађе (не-Цигани) заиста знају о ромској култури? Сигурно не 

много, да не кажем ништа. Ромски свет се филтрира само кроз негативне стереотипе са 

веома штетним дисторзијама, чији су Роми често жртве. 

Штавише, извори информација не помажу у разјашњавању и стога историју, обичаје, 

традицију, уметност и језик овог планетарног народа шира јавност незна. Пречесто се 

једноставне друштвене чињенице узимају као културни узори, а грешка једне особе 
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доводи до осуде читавог народа. Не узимајући у обзир огромну конфузију која постоји 

између различитих ромских група. Сада треба да се запитамо: колико шанси Ром има да 

се позитивно истакне у јавном мњењу? Иста школа која треба да фаворизује праведно 

социјално уметање, колико раздеротина наноси ромском детету? Шта јавне институције 

раде за опоравак огромног људског и културног наслеђа? У поређењу са овим питањима, 

богато, грађанско и демократско друштво тетура, радије игнорише или прикрива догађаје 

или, у најбољем случају приступа проблему епизодично и када се без њега заиста не 

може. У сваком случају, привремена решења се увек решавају тампон  процедурама. 

Роми су, да не би изгубили своју културу, своју егзистенцију, што је слобода сваког од 

нас, радије искључили себе из „глувог“ и опресивног друштва које оставља мало 

простора за постојање, уместо да дају подстицаја да се има, да се досегне, до огорченог 

протагонизма, до хијерархија, до друштвених диференцијација. Остати усидрен својим 

вредностима и остати свој упркос беди и бруталним репресијама околног света показао 

је сав понос и вољу овог несаломивог народа. То су вредности врхунске храбрости, 

чистог херојства, апсолутне слободе. 

 

Закључак на основу одговора из упитника је да сигурно познавање језика доводи до 

лакше комуникације са остатком становништва и аутоматски лакшег запошљавања.Да 

добро познавање језика доводи до веће интеграције у заједницу (комуникација са 

комшијама). 

Роми Италијани су мање дискриминисани него Роми странци јер добро знају 

италијански, али проблем им је презиме по којем су препознатљиви и често их у медијима 

називају криминалцима. 

Увек ће постојати дискриминација колико год се трудили. 

Важно је знати језик земље у којој живите, јер се на тај начин лакше браните и 

супротстављате свакој врсти дискриминације. 

Ако језик матичне државе није познат, онда се прави дистанца са неромском 

популацијом. Ако желимо да нас окружење прихвати, морамо прихватити и окружење. 
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Непознавање савршеног италијанског језика је врста личног недостатка и несигурности 

боље познавање италијанског језика боље сте интегрисани и мање познати као Ром 

Еманципација Рома долази са познавањем језика земље у којој живите. 

Интеграција Рома долази са познавањем технике (треба пратити време и техничка 

достигнућа), тј. коришћење апарата и платформи за комуникацију и за решавање 

животних проблема. 

Некима је свеједно јер живе у кампу и немају контакт са неромском популацијом (можда 

су тренутно на територији). 

Млађе генерације су забринуте за чланове својих породица, јер што су старији чланови 

имају више потешкоћа у нивоу знања језика. 

За проналажење одговарајућег посла потребно је одређено познавање (степен) језичких 

вештина. 

У вези са значајем нове платформе за лакше тражење посла, добили смо следеће 

одговоре: 

• „Не верујем да постоји велика дискриминација у Италији“ 

• „више инструмената за проналажење посла боље је за заједницу“ 

• „можда је Ромима лакше да нађу посао“ 

• „можда ће лакше наћи посао и веће самопоуздање у понашању“ 

• ''јер ће нам бити лакше да тражимо посао'' 

• јер би нам то много помогло у комуникацији везаној за посао и многим 

другим стварима 

• „Мислим да хоће јер може да нам помогне у тражењу посла, а то ми је 

најважније у животу.“ 

• ''надам се лакшем тражењу посла'' 

• ''Не знам шта је, уопште не разумем'' 
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• ''Не знам шта је, не разумем шта је зло (платформа)'' 

• ''Зависи од доступности, немају све породице могућност да користе 

рачунар'' 

• Али као закључак можемо рећи да велики број верује у платформу. 

 

 

 

 

 

 

 

Анкету је закључила Ромкиња 

 

Увод 

Главни проблем идентификован у образовању ромске популације је недостатак 

вишејезичних образовних садржаја у образовним институцијама којима би ромска 

мањина требало да има приступ у својим земљама. Пројекат „Боље сутра“ развијају 

партнери из 4 европске земље (Хрватска, Италија, Словенија и Србија) који се баве 

образовањем одраслих и Рома са циљем омогућавања стицања знања и вештина за 

интеграцију у локалну заједницу, са крајњим исходом  запошљавања. методе и садржаји 

за подучавање Рома у области језичких компетенција креирањем вишејезичне веб 

платформе која ће настати кроз сарадњу свих партнера на пројекту. 

Роми чине највећу групу мањинских народа у Европи, са популацијом која се процењује 

на 10 до 12 милиона /4. Иако су присутни у скоро свим европским земљама, Роми су 

концентрисани у централној и источној Европи – са преко 3 милиона само у Румунији, 

Бугарској и Мађарској – и на Западном Балкану, где их у Србији има до 600.000. Поред 
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њиховог броја, неколико других аспеката демографије Рома чини њихову ситуацију 

специфичном. Роми нису само највећа група мањинских народа у Европи; њихов број 

премашује популацију половине европских земаља. За разлику од многих других група 

народа, Роми немају сопствену земљу порекла, која је претежно насељена њиховим 

сународницима и која би као таква представљала њихове културне, језичке и политичке 

корене. Висок степен децентрализације и географска нејединство Рома унутар европских 

земаља чини сваки облик сарадње тежак и скуп.. За разлику од других мањинских народа 

у Европи или другде у свету који су успели да се организују да напредују у својој борби 

за признање и социјалну правду, географска разуђеност  ромске популације чини да је то 

колективна акција Рома, а за Роме, усмерена на борбу против дискриминације и 

маргинализација, компликовано. 

Према опсежном истраживању спроведеном 2011. године у 11 земаља чланица ЕУ, само 

сваки трећи Ром је имао плаћен посао, 9 од 10 Рома живело је испод националне границе 

сиромаштва, а отприлике 5 од 10 Рома изјавило је да је искусило дискриминацију на 

основу етничке припадности. Такође, за разлику од опште старења становништва 

Европе, ромска популација је млада; радно способни Роми у просеку имају 25 година, у 

поређењу са просеком у ЕУ од 40, док млади Роми чине 10-20% нових учесника на 

тржишту рада. Међутим, према подацима из 2011. године, само 15% младе ромске 

популације има завршену средњу школу, а скоро 60% оних између 16 и 24 године није 

запослено, у образовном систему или неком облику обуке. Ови недостаци, заједно са 

недостацима у погледу пристојног рада са којима се суочава ромска популација у целини, 

Ситуација у Србији 

Према резултатима пописа становништва Србије 2011. године, у земљи живи 147.604 

Рома, што представља приближно 2,1% укупног становништва земље.69 Највећи број 

припадника ромске популације Србије (38,8%) живи у јужном делу земље. и источни 

делови земље, а затим следи регион Војводине у коме живи 28,8% укупне ромске 

популације. 

Док незваничне процене ромске популације у Србији достижу 800.000, распон од 450.000 

до 500.000 генерално прихватају и владини и невладини актери. Ако је ова процена тачна, 

онда Роми представљају око шест одсто укупне популације Србије. Прецизну процену 
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величине ромске популације онемогућава велики број Рома избеглих и интерно 

расељених лица. Постоје и друге препреке за тачну процену – деца и родитељи из ромске 

заједнице често избегавају да се изјасне због страха од дискриминације и пратећих 

негативних стереотипа о њима или због свог незнања и страха да ће подаци прикупљени 

о њима бити неадекватно употребљени. Често немају потребну личну документацију, 

Истраживање животног стандарда спроведено у Србији 2007. године показало је да је 

скоро половина Рома који живе ван ромских насеља сиромашна. Према последњим 

проценама, Роми су знатно сиромашнији од укупног становништва Србије. На основу 

недавних индекса Светске банке, око 60,5% ромске популације сматра се „веома 

сиромашним”, у поређењу са 6,1% укупне популације. Када се ови бројеви прилагоде да 

представљају дубину сиромаштва, јаз постаје још већи. Међу сиромашним Ромима, жене 

и деца су посебно угрожени, а сиромаштво је знатно веће у већим домаћинствима и 

домаћинствима која воде жене. Сиромаштво је такође у снажној корелацији са 

образовним статусом и запосленошћу „главе“ домаћинства. Роми имају значајно вишу 

стопу незапослености од нерома у свим старосним групама и на свим нивоима 

образовања, са стопама до 2,5 пута већим од општег просека у старосној групи 35-44 

године. Чак су и запослени Роми рањивији, са само 20% стално запослених носилаца 

ромских домаћинстава, у поређењу са 60% у општој популацији. 

Роми су несразмерно присутнији на неквалификованим пословима (које обавља 90% 

запослених Рома), као и на сезонским пословима и пословима са скраћеним радним 

временом. На економску немоћ указују и подаци да више од четвртине (27,6%) од 

укупног броја ромских домаћинстава остварује приходе путем социјалних давања; 

послове у грађевинским фирмама, док Ромкиње однедавно раде преко приватних 

агенција за запошљавање, углавном на пословима чистача, и на уговорима о раду на 

одређено време. Са таквим уговорима немају права из радног односа, односно уговора о 

раду на неодређено време. 

Када је реч о пословима у неформалној економији, они најчешће раде као сакупљачи 

секундарних сировина. Око 40.000 Рома се бави секундарним сировинама, који углавном 

живе у неформалним насељима, односно без основних услова за живот: струје, воде, 

канализације. Овакво стање је уско повезано са немогућношћу остваривања основних 
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права на здравствену и социјалну заштиту, али и право на адекватно становање. Поред 

веома лоших услова за живот, становници ових насеља су у сталном страху од принудног 

исељења. јер су то објекти у којима живе изграђени на јавној површини без, без пратећих 

дозвола и сагласности. 

Управо чињеница да се ради о неформалним насељима поставља питање пријаве 

пребивалишта, без које Роми не могу да остваре право на социјалну заштиту, јер се овај 

услов испуњава искључиво према месту пребивалишта подносиоца захтева. Како Роми 

који су интерно расељени са Косова и живе у неформалним насељима, по правилу немају 

пријављено пребивалиште јер не постоји адреса насеља у којем живе, они су ван система 

социјалне заштите, односно без могућности да добијају социјалну подршку упркос 

тешком сиромаштву. Иста је ситуација и са остваривањем права на здравствену заштиту, 

које је условљено поседовањем личних докумената, који се не могу изнети ради пријаве 

пребивалишта. Посебан проблем је настао због исељавања неформалних ромских насеља 

у Београду, када су Роми исељени из својих неформалних насеља и смештени у 

контејнерска насеља на периферији Београда. У овим случајевима су изгубили могућност 

да наставе са прикупљањем секундарних сировина, како због удаљености насеља у 

којима живе, тако и због чињенице да складиштење материјала није дозвољено у 

контејнерским насељима. Иако су веома важна карика у ланцу рециклаже, они су 

највише дискриминисани. Широм Европе Роми који живе у неформалним насељима или 

на земљи која није њихова, као и Роми који живе илегално у легално признатим 

становима, немају сигурност становања. Недостатак одговарајућег признавања 

стамбених права директно доводи до претњи да ће они бити принудно исељени. 

Током ванредног стања нису могли да изађу, уопште нису могли да раде свој посао. А 

кад је неко изашао, излазио је на сопствену одговорност. Зато људи нису имали од чега 

да живе. Такође, значајно је смањена откупна цена секундарних сировина, а то је био 

велики ударац. С друге стране, имамо људе који се генерацијама баве трговином, продају 

на пијацама, не раде два и по месеца, а немају никакве државне субвенције, иако 

доприносе попуњавању градски буџети. Тим људима је била потребна помоћ. О тим 

групама нико није размишљао. 
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Постоје и мере које отежавају живот Рома – на пример, запошљавање Рома на јавним 

радовима: тамо су плаћени много мање од социјалне помоћи, а када почну да раде губе 

право на социјалну помоћ. И ти послови трају највише 6 месеци. 

Незапосленост је такође значајно виша међу Ромима свих нивоа образовања, што указује 

да се Роми суочавају са озбиљним препрекама у реализацији добити од образовања , чак 

и у релативно малом броју случајева средњег и високог образовања. 

Роми имају четири пута већи ризик од хроничних болести и болести него општа 

популација. (РЕФ). Према налазима регионалног истраживања УНДП-а, Светске банке и 

Европске комисије из 2011. године, представљен приступ здравственом осигурању и 

вакцинацији није се значајно разликовао између Рома и њихових неромских суседа. 

Ипак, студија УНИЦЕФ-а из 2006. сугерише да су стопе смртности одојчади и деце међу 

Ромима скоро три пута веће него у општој популацији. Најчешћи здравствени проблеми 

ромске популације су туберкулоза, кожне болести и хроничне респираторне болести. 

Истраживањем спроведеним 2002. године на мапу су стављена 593 ромска насеља у 

Србији. Поред тога, истраживање је открило да је већина ових насеља неформалне 

природе и да им недостаје адекватна инфраструктура и приступ институцијама. Поред 

тога, 38% стамбених јединица у којима живе Роми оцењено је као несигурно у 

регионалном истраживању УНДП-а, Светске банке и Европске комисије из 2011. године; 

одговарајућа стопа међу неромима износила је 10%. 

У Србији постоји око 50 активних ромских НВО. Србија је учесник Декаде инклузије 

Рома од њеног почетка 2005. У Извештају Европске комисије о напретку Србије за 2012. 

констатују се „одређена побољшања положаја ромске популације“, а истовремено се 

указује да нема акционих планова. званично усвојена за спровођење Стратегије за 

унапређење положаја Рома у Србији и да Роми и даље буду једна од група. највише су 

изложени дискриминацији. 

Парламентарни избори 2007. године донели су два места у парламенту представницима 

ромских политичких партија. И поред законске одредбе којом се политичке странке које 

представљају националне мањине изузимају од добијања најмање пет одсто важећих 

гласова за учешће у расподели мандата, није било представника ромских политичких 
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партија изабраних у парламент 2008. и 2012. године, иако је један Ром изабран са листе 

странке која представља већинско становништво. На локалном нивоу, Роми су били 

изабрани одборници у неколико јединица локалне самоуправе, укључујући две које су 

биле циљ пројекта БПРИ: Крушевац и Нови Сад. 

Роми имају веома низак ниво образовања: чак 55% Рома нема завршену основну школу, 

33% има основно образовање, 11% средње образовање, а мање од 1% више или више 

(Други национални извештај о социјалном укључивању и сиромаштву). Редукција, 2014: 

287). Према последњим подацима УНИЦЕФ-овог Истраживања вишеструких 

индикатора (МИЦС 5, 2014), само 69% ромске деце уписује основну школу, а само 64% 

уписаних заврши ову школу. Слику лоше образовне структуре додатно илуструје 

податак да је 15% Рома неписмено, што је око 8 пута више од националног просека 

(Спремност за школу, писменост и компјутерска писменост, 2013). 

На основу истраживања у земљи стратегије рада РЕФ 2004, Роми у Србији се суочавају 

са низом административних препрека у приступу образовању, које спадају у следеће 

категорије: 

Постоје озбиљне препреке за упис у предшколско и основно образовање: 

 • Необавезно предшколско образовање делом подржавају општине, делом 

плаћају родитељи, а у случају недостатка простора предност имају деца чија оба 

родитеља су запослени. Тако да Роми, чак и када би могли да плате трошкове похађања, 

обично не испуњавају овај услов и у најчешћем случају недостатка простора не могу да 

упишу предшколску установу, осим у четворочасовни припремни програм. 

Упис у основне школе (као и припремну предшколску установу) врши се на 

основу пријављеног пребивалишта на подручју околне школе. Многи Роми који живе у 

насељима немају боравишну дозволу јер ромска насеља нису званично регистрована, па 

околне школе (или било која друга школа) нису обавезне да их упишу. Школе се и даље 

не суочавају са драстичним падом становништва и не финансирају се по ученику, па 

њихово интересовање за упис „додатних ученика” није велико. Активности 

Министарства унутрашњих послова на превазилажењу препрека у виду регистрације 

почеле су тек 2005. године. 
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Исти проблем постоји у још озбиљнијем облику за десетине хиљада интерно 

расељених Рома са Косова, као и за Роме повратнике (на десетине хиљада више), који у 

значајном броју случајева немају боравишну дозволу, неки од њих. имају још озбиљније 

проблеме са крштеницама. у већини случајева не говоре језике на којима се организује 

настава у Србији. 

Упис у основно образовање условљен је лекарским прегледом и проценом 

спремности за полазак у школу. Како незапослени и нерегистровани Роми отежано 

приступају здравственој заштити, организација лекарских прегледа им често представља 

додатну препреку. Процена спремности за школу врши се на језицима на којима постоји 

комплетна настава и захтева руковање папиром и оловком, као и друге вештине везане 

за доминантну културу. Ромска деца често показују лоше резултате и подстичу се да се 

упишу у специјалне школе. Укидање овог услова почело је 2002. године, али ова 

иницијатива није спроведена након 2004. Акциони план Декаде здравља укључује 

активности за превазилажење баријера у приступу здравственој заштити, али још увек 

недостаје имплементација. 

Не постоји системска подршка за савладавање језика потребних за наставу у 

образовном систему Србије – што резултира томе да Роми  који говоре ромски или језик 

ЕУ на матерњем нивоу као повратници, или који говоре албански, али живе у срединама 

у којима се не држи настава на албанском језику. (Настава на албанском се нуди само у 

јужној Србији) Не могу да похађају наставу. 5 одсто ромске деце рођене током рата и 

непосредно после, због честих миграција, није уписано у матичне књиге рођених. 

Постоји системски недостатак у пружању образовања који погађа Роме. Упис у 

основне школе је узрасно везан: деца испуњавају услове за касни упис до 8,5 година, 

након чега би пласман у одговарајући разред требало да процени комисија коју образује 

школа, а тек после 16 година испуњавају услове за упис у школе за одрасле. Многа 

ромска деца имају између 8,5 и 16 година, а школске комисије нису ни функционалне ни 

заинтересоване за упис ученика који би захтевали додатно време особља (уместо да 

стварају додатни приход). Како не постоји законска или финансијска основа за 

организовање школовања у том узрасту, ова деца остају потпуно изостављена. Влада 
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тренутно нема стратегију за превазилажење овог проблема, а само неколико школа нуди 

помоћ на полулегалне начине. 

Након напуштања образовања (основног или средњег), не постоји легалан начин 

да се поново упише: 

• Након напуштања основног образовања, једина опција је упис у основну 

школу за одрасле после 16. године, у први наредни разред. Ово образовање 

тренутно не води до диплома или квалификација осим завршене основне 

школе за одрасле. 

• Након напуштања средњег образовања, једину доступну стручну обуку 

организује Национална служба за запошљавање, која не води ка 

националним стручним квалификацијама и обично долази са одређеним 

трошковима. 

Конкурс је за упис у средње и високо образовање, на основу просечних оцена и 

пријемних испита, а припреме обично обухватају приватне часове, тако да ученици 

ромске националности најчешће заврше у неатрактивним, неконкурентним школама које 

нуде школовање за занимања где нема могућности запослење, или потпуно напуштање. 

Упис на више и високо образовање условљен је завршетком средњег четворогодишњег 

образовања, а за места која се финансирају из републичког буџета велика је 

конкуренција, по основу пријемног испита. Мања је конкуренција за упис 

самофинансирајућих студената, али су школарине високе. Национални савет за ромску 

националну мањину најчешће успева да на основу афирмативних мера  упише додатне 

студенте на спискове буџетских студената. 2015. Влада и Министарство значајно су 

променили суштину  афирмативних мера ,одлучено је да ће бити финансиран целокупан 

период студирања кандидата  који се упишу преко афирмативних мера на прву годину и 

буду финансирани из средстава буџета, односно остварују право на смештај и исхрану у 

студентским домовима. 

Укратко, Роми у Србији се суочавају са застрашујућим препрекама у образовању, а 

њихово учешће у образовању је међу најнижим у југоисточној Европи. Због слабог 

похађања, сегрегација образовања у систему још увек није изражен проблем, осим у 
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ретким несистемским случајевима и у специјалним школама, где је несразмерно велики 

број ромске деце.2 

У периоду од 2009. до 2015. године остварени су одређени резултати на пољу унапређења 

положаја Рома у Србији: 

• Промењен је закон о ванпарничном поступку, који је омогућио накнадни упис 

чињенице рођења у матичну књигу рођених, што је за многе Роме и Ромкиње 

први корак у остваривању права у области социјалне и здравствене заштите. 

• Повећан је обухват ромске деце обавезним припремним предшколским 

програмом и основним образовањем, као и број Рома и Ромкиња уписаних у 

средње школе и факултете кроз афирмативне мере. 

• Роми и Ромкиње су уведени у процес спровођења јавних политика (педагошки 

асистенти, здравствени медијатори, ромски координатори у јединицама 

локалне самоуправе), чиме је олакшано остваривање одређених права. 

И поред ових огромних позитивних резултата, по мишљењу ромске заједнице, 

стручњаци сматрају да Стратегија за 2009-2015. није у потпуности испунила постављене 

циљеве. Наиме, сматра се да главне препреке социо-економској интеграцији ромске 

заједнице нису отклоњене.3 

Повереник за заштиту равноправности у свом редовном годишњем извештају наводи да 

су Роми „дискриминисани“ у готово свим областима, посебно у запошљавању, 

образовању, здравственој заштити и становању“ (РГИ ПЗР 2013). Иако усвојене, Владине 

политике за унапређење положаја Рома и бројне мере предузете на унапређењу 

остваривања основних ромских права у Србији не изгледају довољне, а пројектовани 

резултати нису постигнути. Значајан број активности предвиђених овим јавним 

 
2У сарадњи са Министарством за људска и мањинска права, МПС и Националним саветом за ромску 
националну мањину, школске 2003/04, 2004/05 и 2005/06 године спроведене су мере афирмативне 
акције за упис у средње школе и факултете. . Правни основ Закон о заштити права и слобода 
националних мањина (члан 4) и Оквирна конвенција за заштиту националних мањина (члан 4) 
представљали су мере афирмативне акције у области образовања, критеријуме, методологију и Обим 
ових активности био је предмет преговора између ових институција. 
 
3Извештај о спровођењу политика према Ромима у Србији за период 2016-17 СКРУГ 
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политикама односи се на запошљавање Рома. и њихов приступ тржишту рада. Због 

изразитог сиромаштва, социјалне искључености, дискриминације али често ниских 

квалификација, положај Рома на тржишту рада је изузетно неповољан. да је „већина Рома 

ван система запошљавања, они нису легално економски активни и махом се воде као 

незапослени”.Када се налазе на тржишту радне снаге раде најтеже и најпасније послове 

по најнижој цени. Сакупљачи секундарних сировина чине једну од најексплоатисанијих 

група радника, са најнижем ценом рада .Ипак,и поред овакве оцене мало тога је учињено 

да се ова слика промени 

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених 

програмом рада за 2020. годину, Национална служба за запошљавање расписала је јавне 

позиве и конкурсе за текућу годину као и претходних година: 

• Програм за незапослене је самозапошљавање Рома, односно субвенције за 

покретање сопственог бизниса за припаднике ромске националности (у 2016. 

години право на субвенцију остварило је 65 припадника ромске популације). 

• Као и јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из 

категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима за 2020. годину 

где предузеће остварује право на субвенцију ако запошљава припадника ромске 

националности. . 

Према подацима НСЗ, неповољна образована структура регистрованог запошљавања 

Ромкиња и Ромкиња, где 90% чине Роми без квалификација, односно са ниским степеном 

квалификација, значајно је отежавајући фактор за њихово укључивање у програме 

додатног образовања и усавршавања и конкурентност. Многи Роми су одбијени јер нису 

правилно попунили формуларе или нису доставили потребну документацију. Роми нису 

били довољно информисани о условима, обавезама и могућностима. 

Појединци су се због субвенције лажно представљали као Роми, како би добили новац на 

конкурсу Националне службе за запошљавање који је био намењен Ромима да започну 

сопствени бизнис или да добију запослење или додатне бодове за средњу школу или 

буџетско место на факултету, док су компаније пријављене да примају Роме субвенције 

за рад, а запошљавају своје пријатеље и рођаке. 
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Устав РС гарантује слободно изражавање националне припадности, које зависи 

искључиво од једностраних, личних и увек опозивих изјава грађана. Уколико је 

подносилац захтева за субвенцију за самозапошљавање припадник ромске 

националности, потребно је доставити писмену изјаву која се чува у предмету“, навели 

су у НСЗ и додали да су лица ромске националности проверена у интерну документацију 

лица које тражи посао. 

 

Методологија 

Анализа и препоруке су засноване на анкетном упитнику дизајнираном за ову сврху. 

Почетна фаза овог истраживања подразумевала је састављање упитника у сарадњи са 

партнерима на основу претходних истраживања о потребама Рома. 

Упитник је урађен у електронској форми и постављен на порталу. 

Друга фаза је дисеминација пројекта, односно објавили смо линк са упитником и 

резимеом пројекта на нашој Фејсбук страници, који је био веома успешан, дошли смо до 

1659 људи, 112 интеракција и 13 дељења. Објавили смо резиме пројекта и упитник на 10 

Фејсбук станица других ромских група. 

Директно смо контактирали људе путем е-маила и Фејсебук страница и упознали их са 

пројектом и упитником. 

Трећа фаза је прикупљање информација током посета ромским породицама, где смо 

током разговора представили пројекат и упитнике. За оне који нису знали да користе 

гоогле формулар или нису имали могућност да попуне упитник онлајн, накнадно смо их 

убацили. 

 

Резултати 

Особе које су попуниле упитнике су пропорционално 15 мушкараца и 16 жена. 
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Највећи проценат годишње чине људи који су иначе радно способни. 

 

Као што табела показује, 41,9% испитаника има завршену средњу школу, што није мали 

број у поређењу са Другим извештајем о социјалном укључивању и смањењу 

сиромаштва, 2014: 287, где се наводи да само 11% ромске популације има завршену 

средњу школу. , али би требало да има док се Извештај односи на целокупну ромску 

популацију која обухвата велики број лица из неформалних насеља. 
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 бр % 

Завршена основна школа од 1 до 4 

разреда 

2 6,5 

Завршена основна школа од 1до 8 

разреда 

10 32,3 

Напустио/ла средњу школу 2 6,5 

Завршена средња школа 13 41,9 

Завршена висока школа или факултет 1 3,2 

Нити један понуђени одговор 3 9,7 

 

Други испитаници у директном разговору као разлог напуштања школе наводе: 

• велико малтретирање и дискриминација од стране наставника и ученика, да 

нису могли да се изборе са тим и наставе школовање 

• рани брак 

• недовољна подршка родитеља за наставак школовања 

• селидба, углавном одлазак на рад у иностранство, или у азил 

• понављање разреда 

• материјалне немогућности 

• притисак и став породице да је основна школа довољна за почетак рада и 

помагања породици 

• патријархални став у породици, да девојчицама није потребна велика школа, 

да треба да воде рачуна о кући и породици 

• расељена лица са Косова, која су тамо похађала школу на албанском језику и 

која нису могла да се уклопе овде и наставе школовање. 
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13 испитаника (41,9%) завршило је средњу школу: економска, саобраћајна, туристичка, 

информатички програмер, техничка, занатска. Иако имају завршену средњу школу или 

факултет, врло мало њих ради у струци. 

Поред ромског, преко 50% породица паралелно говори српски, 20% говори албански, 

13,3% румунско-румунски, 6,7% влашки и 13,3% енглески. 

Податак да чак 20% испитаника говори албански говори о великом досељавању Рома са 

Косова, где ашкалијско-египатска група не користи ромски већ албански као матерњи 

језик, али се изјашњава да припадају ромској мањини. 

 

 

 

 

18 (60%) је одговорило да нема проблема са говором и писањем; 6 (20%) да говоре врло 

добро, то су углавном људи који су или напустили средњу школу или су завршили 8 
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разреда школе; 3 испитаника (10%) су одговорила да имају слабо знање, а 3 (10%) су 

одговорила да имају веома слабо знање. 

Посебан проблем представљају интерно расељени Роми са Косова и Метохије који често 

говоре само албански (посебно Ашкалије и Египћани) или деца из породица које се 

враћају по споразуму о реадмисији и који су започели школовање на језику земље из које 

су враћени, према званичним подацима из 2002. године, 76% грађана који су се изјаснили 

као Роми говори матерњи језик, истраживања показују да 37% ромске деце не говори 

Српски уопште пре школског узраста, а са 46% има само ограничено знање српског 

језика. 

3 испитаника (29%) одговорила су да у кући не говоре ниједан други језик осим ромског. 

6 испитаника (19,4%) је одговорило да код куће понекад користе српски. 22 испитаника 

(71%) одговорило је да подједнако користи оба језика. Велики проценат Рома у 

свакодневном животу користи оба језика. Али трећина испитаника такође говори ромски 

код куће. 

 

Оцените своју комуникацију са неромском популацијом: 

• 9 испитаника (29%) је одговорило да повремено комуницира 

• 22 испитаника (71%) одговорило је да комуницира сваки дан. 
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Већина испитаника, њих 71%, одговорило је да свакодневно комуницира са неромском 

популацијом. Током посла, куповине, одласка код лекара или школе са наставницима, 

проналажења посла, са пријатељима, рада на шалтеру итд. 29% је одговорило да 

повремено комуницира у сличним приликама. 

Због велике дискриминације и предрасуда неромске популације, послодавцима је веома 

тешко да запосле Рома. На пример, у Нишу, граду са бројном ромском популацијом, 

послодавац који поседује радње, пекаре и сл. запослиће Роме само ако светлопута особа, 

јасно говори српски и не изјашњавају се да су роми. Роми су се углавном бавили неком 

врстом трговине или ако су радили у јавном сектору то је углавном била градкса чистоћа, 

или су зависили од социјалне помоћи. Задњих пар година економска ситуација се мало 

побољшана захваљујући отварању страних фабрика. Велики број Рома се ту запослио 

иако немају средњу стручну спрему, иако за бољи посао и напредовање треба да се 

образују како кажу. Посао је тежак, али барем имају сталне приходе. 

У струци је ситуација и даље веома лоша. Они који раде на црно углавном су грађевински 

радници, чисте куће или раде у кинеским тржним центрима (јер су међу јединима који 

запошљавају Роме). 
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Међу особама које не траже посао  су и радници на црно, али највише су жене са децом 

којима се или  не исплати да нађу неки слабо плаћен посао  јер губе право на дечији 

додатак и социјална давања, чији износ прелази ту плату; или људи који би хтели да раде 

а не могу да раде због  децу (не могу да их упишу у вртић, нема ко да брине о њима), 

поготово сада у време короне. 

 

 

11 испитаника (42,3%) је одговорило да не пишу СВ јер им није потребан за ову врсту 

посла, 4 испитаника (15,4%) је одговорило да своју биографију пишу уз помоћ некога, 11 

испитаника (42,3%) одговорили да сами пишу своју биографију. 
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Око 50% испитаника је рекло да само попуњава биографију, углавном они који су 

завршили средњу школу, 42,3% не пише СВ јер раде на црно, скоро 18% да им није тешко 

уз помоћ некога, док чак 21,4% је одговорило веома тешко, што је веома велики број, јер 

је данас писање СВ-а предуслов за проналажење посла. 

 

Већина испитаника 81,5% нема страх од разговора за посао, док је 20% несигурно или 

уплашено. Чињенице говоре да су образованији Роми сигурнији и самопоузданији јер 

немају језичких проблема, у разговору за посао или у свакодневном животу. 
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Већина је одговорила да се нада да ће то помоћи; 

• ако је једноставан и јасан за употребу, 

• да им помогне да напишу биографију и лакше нађу посао итд. 

• неки су мало скептичнији јер им је познавање рачунара и интернета слабије, 

користе га углавном за комуникацију са пријатељима, користе Фејсбук итд. Мање 

траже посао или информације. 

• али и као инструмент за стицање сигурности самопоуздања 

• Имамо одговор да је креирање платформе само за Роме вид позитивне 

дискриминације, што у нашем случају није тачно јер ће платформа бити на 

српском језику а не само на Ромима, па је могу користити и нероми. 

То је одговорило 83,9% испитаника, што је веома позитивно, имајући у виду да је скоро 

70% испитаника старије од 25 година и да су вољни да наставе неку врсту образовања, 

иако раде, имају породицу и обавезе. 
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Готово 84% (26) испитаника је важно на језику земље у којој живе, 12,9% (4) не 

размишља о томе, а 3,2% (1) уопште није битно. Људи којима није стало су углавном они 

који живе у ромским заједницама и који слабо комуницирају са неромима. 

Више од 50% испитаника одговорило је да им недовољно познавање језика представља 

препреку у свакодневном животу, што је веома велики број. На основу одговора и 

разговора лако се закључује да недовољно образовање, чак и за оне који немају проблема 

са знањем језика, доводи до проблема од помоћи деци око школских обавеза, разговора 

са наставницима, лекарима, писања молби, молби и сл., до посла. интервјуи. 

 

 

87,1% верује да веб платформа може да им побољша живот, јер је виде као неку врсту 

онлајн речника, помаже им да се носе са свакодневним животом (са лекарима, 

наставницима...), приликом писања ЦВ-а и проналажења посла, који ће дају им већу 

сигурност, док 12,9% сматра да им то не може помоћи (углавном има људи који су 

образовани и који немају проблема са српским језиком). 

18 испитаника (60%) сматра да доживљавају дискриминацију због језика, док 12 

испитаника (40%) каже да није. 
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Већина испитаника 97% сматра да се идентитет не може изгубити учењем другог језика, 

већ да он долази из породице и да је важно да се ромски језик и култура негују јер ће у 

супротном бити изгубљени. Да је познавање језика битно и неопходно за бољи живот. 

 

27 испитаника (87,1%) је одговорило да верује да ће познавање језика Ромима олакшати 

живот, а самим тим и смањити лошу слику и разбити предрасуде које имају о Ромима у 

свакодневној комуникацији. 4 Испитаници (12,9%) сматрају да неће, јер сматрају да су 

дискриминација и предрасуде дубоко укорењене. 
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28 испитаника (93,3%) је одговорило да мисли да ће веб платформа помоћи, док је 2 

(6,7%) одговорило да не мисли да платформа може помоћи. 

 

Закључак 

Већина наших испитаника припада млађој старосној групи са основним или средњим 

образовањем, који или раде или активно траже посао. 

Они који немају проблема са језиком, школу су похађали на српском језику и активно га 

користе и код куће и на послу, у свакодневном животу са пријатељима, и то је један од 

разлога зашто су више интегрисани у друштво. 

Док људи са нижим образовањем, укључујући расељена лица са Косова и повратнике, 

имају проблема (од веома слабог познавања српског језика до недовољно богатог  и 

ученог  речника). 

У већини домаћинстава и даље се користи и негује ромски језик, што је веома важно за 

очување ромске традиције и културе, јер је довољно да само једна генерација не говори 

ромски, па се изгуби. 

Иако већина њих свакодневно комуницира са неромском популацијом (трговина, 

продавница, школа, посао, пријатељи, разговори за посао...), ипак чак 51,6% испитаника 

сматра да им је препрека недовољно познавање језика у свакодневном животу и да су 

искусили неку врсту дискриминације, да им се не свиђа осећај који тренутно имају (када 

нису у могућности због непотпуног знања језика или недовољног образовања) да 

помогну својој деци око школских обавеза или да се договоре са наставницима, 
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докторима, довољно добро да чак морају да поведу  некога са собом да им преведе или 

да напише званичну молбу, или СВ за посао. 

40% испитаника не пише ЦВ јер углавном ради на црно, где су посао нашли по 

препоруци или су самозапослени. Док више од 40% испитаника попуњава биографију уз 

помоћ неког другог. 

Добар податак је да више од 80% жели да настави неку врсту образовања ради бољег 

запошљавања. 

То значи да су данашњи Роми амбициозни и да желе да напредују у каријери. 

Иако су испитаници у разговору лицем у лице навели следеће разлоге за напуштање 

школе: 

• велико узнемиравање и дискриминација од стране наставника и ученика, да нису 

могли да се изборе са тим и наставе школовање 

• рани брак 

• недовољна подршка родитеља за наставак школовања 

• кретање, углавном одлазак на рад у иностранство, или у азил 

• понављање часа 

• материјалне немогућности 

• притисак и став породице да је основна школа довољна за почетак рада и 

помагања породици 

• патријархални став у породици, да девојчицама није потребна велика школа, да 

треба да воде рачуна о кући и породици 

• расељена лица са Косова, која су тамо похађала школу на албанском језику и која 

нису могла да се уклопе овде и наставе школовање. 

Веома је интересантан и резултат који се такође показао да је скоро 100% испитаника 

сигурно да је ромска традиција нешто што се не може сигурно изгубити ако се зна неки 
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други језик осим матерњег. И то је сигурно доказано у прошлости јер је већина Рома 

полиглота и врло брзо научи језик земље у којој се налази, али не савршено јер за то 

немају услове (осим друге или треће генерације). рођен у тим земљама и имао прилику 

да похађа школу). 

Више од 87% верује да ће веб платформа бити корисна и да ће учење језика допринети 

већој безбедности и квалитету живота ромске заједнице. 

Ово истраживање је довело до закључка да је кључ интеграције и еманципације Рома пре 

свега у познавању језика у земљи у којој живе и у образовању, што би их довело до 

изласка из зачараног круга сиромаштва, које је веома тешко. важно за развој друштва. и 

да ојачају своје капацитете за остваривање својих људских и грађанских права. Јачање 

повезаности значи и разбијање видљивих и невидљивих механизама дискриминације 

који се јављају на системски начин. 

Образовање доприноси интеграцији ромске популације и решавању већине наведених 

проблема са којима се суочавају. Имајући у виду економску страну образовања уопште, 

један од главних позитивних исхода образовања, посматрано из шире друштвене 

перспективе, јесте повећање новчаних прихода. То значи да ће образовани људи бити 

више на таквим пословима који доносе више прихода, да ће створити такво окружење 

које ће моћи да отвори простор и укључи друге актере у различите пословне активности. 

Према подацима Светске банке, образованији Роми могу да очекују и (образовна 

инклузија ромске деце) и много веће зараде. У поређењу са Ромима који имају основну 

школу, Роми у Србији који заврше средњу школу могу да очекују веће зараде за 52% 

(Светска банка, 2010). чињеница је да је демографска ромска популација млада и да може 

да преузме све већи удео радно способног становништва. они могу, као што смо рекли, 

да се интегришу (не асимилују) у друштво и да себи помогну кроз образовање и 

еманципацију а тиме и новчану независност. 
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70 
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5. Анкету коју су спровели ПЕСГ Спортска школа и Удружење ромског 

пријатељства ''ЛУНА'' 

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
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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Ромска популација у Републици Хрватској знатно је млађа од опште популације – 

просечна старост је 22 године, око 50% Рома и Ромкиња су малолетне особе, а 50% 

пунолетне особе. Ромкиње и Ромкиње у Хрватској углавном имају низак образовни 

статус, при чему у готово свим регијама преовладавају они са незавршеном основном 

школом. Ромкиње су знатно мање образоване од Рома, а у свим регионима постоји велика 

разлика у образовном статусу мушкараца и жена, при чему је удео жена у већини региона 

скоро дупло већи од удела мушкараца у „без школе“ категорија. 

Ромска домаћинства су знатно већа од оних у општој популацији, са просечно 5,2 члана, 

већина ромских домаћинстава су породице са децом, најчешће двородитељске породице. 

Сви показатељи сиромаштва и материјалне ускраћености указују на веома лошу 

економску ситуацију већине ромских домаћинстава. 

Када говоримо о ромској националној мањини, морамо да ставимо јасан фокус на 

вишеструку дискриминацију и историјски укорењене предрасуде. Многи Роми су и даље 

жртве предрасуда, социјалне искључености, упркос законским забранама 

дискриминације у државама чланицама ЕУ. 

Упитник је рађен са Ромима у Осјечко-барањској жупанији, један део је попуњен путем 

интернета, а други део је тестиран на терену и они су физички попунили упитник, а 

одговори су накнадно унети у Гоогле формулар. 
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Осјечко-барањска жупанија територијално обухвата 263 насеља која се налазе у 42 

јединице локалне самоуправе, од којих 7 има статус града: Бели Манастир, Белишће, 

Доњи Михољац, Ђаково, Нашице, Осијек и Валпово, те 35 јединица локалне самоуправе. 

са статусом општине. 

 

Осјечко-барањска жупанија је дом једне од најбројнијих ромских заједница у Републици 

Хрватској. Према попису из 2011. године, број лица која се изјашњавају као припадници 

ромске националне мањине је 1.874, од чега у Дарди 650, у Белом Манастиру 301, у 

Белишћу 218, у Јагодњаку 154 и у Осијеку 136. 

На подручју Дарде, Вардарца и Торјанаца у Барањи постоји неколико издвојених 

ромских насеља са укупно више од 500 Рома, ау Бистринцима у тако издвојеном насељу 

живи око 200 Рома. 

Већина Рома у округу живи у насељима која се налазе на периферији градова и општина. 

Услови живота у насељима у којима живе Роми нису задовољавајући, а инфраструктура 

је минимално потребна. Широм жупаније издвојена ромска насеља немају услове за 

легализацију, а самим тим и за изградњу основне инфраструктурне мреже. 

Ромска национална мањина није поштеђена опште кризе у Осјечко-барањској жупанији, 

па се суочава са још већим проблемима и тежим условима живота. 
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Важно је напоменути да и сами Роми имају осећај и перцепцију да су дискриминисани 

од стране мањина и да им је тешко да нормално учествују у локалној заједници. 

 

Образовна структура становништва Осјечко-барањске жупаније: 84,6% становништва 

завршило је или би требало завршити обавезно школовање у складу са законом. 2,1% 

становништва жупаније нема завршену основну школу. Највећи удио у образовној 

структури становништва жупаније има завршену средњу школу (51,2%). Високо 

образовано је 32.878 становника или 12,7%, од којих је 60,5% завршило факултетске 

студије, 3,1% струковне, а 2% докторе наука. Неписмено је 2.783 становника Жупаније 

(1%), а највећи број неписмених (45,2%) је старијих од 75 година. Учешће жена у 

неписменој популацији износи 81,4%. 
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Према доступним подацима, Роми у Осјечко-барањској жупанији су прилично добро 

организовани јер је регистровано 16 ромских организација или организација цивилног 

друштва. Ситуација је, међутим, сасвим другачија, јер према информацијама ромске 

заједнице активно је само пет удружења или организација, само пет удружења има 

активне мејл адресе. Од тога, два удружења су искључиво женска удружења. Ови подаци 

могу бити показатељ недовољне компетенције и дигиталне писмености како би 

представници ромске мањине могли квалитетно заступати интересе ромске националне 

мањине и промовисати њихова права у јавном и политичком животу. 

Упитником су обухваћене различите структуре Рома на питања у упитнику и резултати 

се јасно виде појединачно у свим сегментима њихових ставова, размишљања, 

компетенција, познавања хрватског, матерњег језика и ког дијалекта и других веома 

важних сегмената њиховог образовања и континуирану едукацију, која би свакако 

унапредила њихов досадашњи живот и како и на који начин уз помоћ компетентних људи 

у пројекту и људи из разних институција који су ангажовани да помогну и позитивним 

променама свих, па и Рома у нашој жупанији, држави и Европска унија . 
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Сваки попуњени упитник био је специфичан на свој начин у погледу особа које смо 

анкетирали. Веома је важно напоменути да је било веома тешко мотивисати и добити 

њихову вољу и сагласност да са њима попуне упитник и добију релевантне одговоре од 

Рома, који још увек нису довољно интегрисани у друштво у којем су рођени, живе и део 

су  заједнице вековима. 

Било је потребно много времена и труда да их мотивишемо да са намапопуне упитник 

јер су то углавном необразовани и незапослени Роми, који свакодневно тешко живе и 

труде се да помогну својој деци да бар живе боље. Роми су маргинализована група не 

само у Хрватској и Европској унији већ и широм света, који немају своју матичну државу. 

 

Већина младих који су попунили упитник веома је заинтересована за било какво 

образовање које би им помогло да не живе животом какав данас живе, већ да имају посао 

и пријатеље са којима ће се дружити, учити једни од других и помагати једни другима. у 

свакодневном животу. што је тренутно свима тешко због пандемије короне, а још теже 

Ромима. 
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Сви одговори на питања у упитнику могу се детаљно видети на графиконима 

појединачно за сваку област, односно постављено питање. 

 

 

АНЕКС 2: 

Упитник за проверу језичних компетенција те кључних компетенција Ромске 

националне мањине 
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11. Молимо вас наведите када повремено комуницирати у коју сврху?72 одговора 

На послу. 

Код доктора. 

због посла , комсилук, куповина 

комсилук и куповина 

ради посла , комсилук, пријатељи, куповина 

Весеља 

У билој којој држави 

Увек .Сваког дана . 

Посао и пријатељи 

Школа, посао, приватно 

за куповину или када идемо у општину 

пославно 

пословно 

пословно иу куповину, општина код доктора,... 

школа, свакодневни живот, пријатељство, девојка,... 

код доктора или куповина 

посао-куца-друство 

куповина-доктор 

посао -школа-куповина 

сваки дан иу школи иу приватном животу 
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у току рада,имам своју тезгу на пијаци 

при налажењу посла,са не ромским пријатељима 

у куповини.при налажењу посла 

У државним установама и пријатељима. 

Код доктора, са сусједима и пријатељима. 

Комуницирам с колегама на послу и сусједима. 

Повремено с пријатељима и здравственим установама. 

У трговини, посјет доктору или државним установама. 

Кад ми је потребна помоћ за испуњавање разних докумената и при посети лекару.  

Комуницирамо повремено с наставницима због деце у школи иу здравственим 

установама. 

Код доктора и установа. 

У школи и разним установама. 

Тешко ми је комуницирати јер не разумијем хрватски. 

Кад идем с дјецом код доктора. При посети државним установама. 

У разним државним установама. С пријатељима. 

У трговинама, улицама и јавним установама. 

Тешко ми је комуницирати јер се срамим. 

Комуницирам с пријатељима јер не разумеју ромски језик. 

Кад идем код доктора. 

У здравственим установама. 

С људима причам свугдје гдје требам. 

На послу 

Код лекара. 

С пријатељима. 

С пријатељима и код доктора. 

Код доктора и државним установама. 

У трговини и на улицама. 

Свакодневно причам с људима. 

пијаца,трговина,доктор 

Увек се комуницира у трговини и сусједству. 
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трговина,школа,доктор,.. 

Ја комуницирам када изађем из куће. 

трговина,пијаца,школа,посао,доктор 

продавница ,скола 

Не комуницирам јер ми је јако тешко. 

продавница,скола,, 

Комуницирам с људима у насељу и граду. 

На послу. С пријатељима и укућанима. 

У државним установама је пријатељима. 

у свакодневни живот , куповина, доктор, школа 

У здравственим установама је пријатељима. 

свакодневни зивот али ретко 

С пријатељима, државним установама. 

Код доктора, у државним установама ис пријатељима. 

у вези посла 

имам пуно пријатеља италијана тако да свакодневно комуницирам са њима. 

само ако идем код доктора или за документе 

користимо само босански 

Трговина, сусједи и установе. 
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18. Молимо Вас у двије реченице појасните свој одговор на претходно питање?99 

одговора 

Ако буде јасна и једноставна за коришћење 

незнам 

Боље би схватили хрватски језик. 

за понасање приликом колоквијума 

лаксе да разумем шта треба да радим 

нисам сугуран док је не видим 

Надам се да ће помоћи ромима у лакшој комуникацији при налажењу посла. 

Може помоћи у смислу да ту веб страницу могу посећивати сви Роми било где у 

свету да се налазе тј са било ког језичког подручја да долазе уколико знају наравно 
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свој матерњи језик. Мада нисам сигуран искрено да је Ромски универзалан тј исти у 

сваком делу света 

Тако би могле и ромске популације које не разумеју српски језик на ромски боље 

разумети шта пише на веб страници. 

Мозда 

За људе који нису довољно писмени, или не знају довољно језика земље у којој живе, 

може им помоћи по питању школе, посла, разних социјалних питања и сл. у виду 

савета 

Помоћ људима по питању посла, школе и сл. 

Нема потребе за сепарацијом. 

незнам никада нисам то користила 

еманципација рома долази са познавањем језика у земљи коју живи 

интеграција Рома долази са познавањем технике 

лаксе ако моземо да додјемо до посла онда је то супер ствар 

надам се ја немам проблема 

незнам јер нисам довољно писмен 

мозда је лаксе да надјес посао 

Нема пуно веб страница те ромски језици нису стандардизовани у Хрватској и не 

могу млади учити ромске језике осим у породичном окружењу са родитељима, 

родбином, пријатељима и другима. 

надам се да ће директори то видети и да ће се запошљавати Рим. 

Да ће ми неко помоћи да се запослим и помогнем ако будем нешто требало предати и 

послати. 

Надам се да ћу уз подршку и помоћ наћи посао. 

Да и остали могу видјети нешто ново и корисно. 

Да сви виде што и тко нам може помоћи и како. 

У сваком погледу биће од велике помоћи. 

Свака помоћ је добро дошла а за нас млађе све што може да се види и пита за помоћ 

преко интернета је велика помоћ. 

Надам се да ће ми помоћи при писању цв или као припрема за разговор 

ако може помоћи при тражењу посла 
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мозда помогне младима да лаксе попуне цв на српском или на неком другом језику 

који це бити на платформи 

надам се да ће помоћи младима да допуне своје знање и лакше се започне 

досколавање,предсолавање 

може помоћи особама које не познају довољно српски језик да лакше надју речи које 

су им непознате 

ако ми неко показе како се користи,мозда несто науцим преко ње 

Лакше бих се сналазила за посао. Боље бих знала значење хрватског језика. 

Лакше би се сналазили. Научио бих да се користим интернетом. 

Лакше би се сналазили на послу. Лако би свладали језичне баријере. 

Боље бих научио хрватски језик. Знао бих се сналазити у разговору. 

Страница би помогла да научимо језик. Друге нације би такође могле учити. 

Може помоћи. Осигурала би свима приступ различитим културама и сви би пуно 

научили. 

Олакшала би нам комуникацију. 

Олакшала би ми комуникацију с људима и осећао бих се сигурније. 

Могла бих се сама сналазити у испуњавању документације и лакше бих се 

споразумивала. 

Може јер би боље схватили значење хрватског језика и више би научили. 

Научио бих да се користим интернетом и лакше бих писао и говорио хрватски језик.  

Имали би боље појашњење. Знали би одговарати на постављена питања. 

Олакшало би ми да научим боље говорити. Могао бих комуницирати хрватским 

језиком. 

Лакше бих разумјела што значи разна питања. Могла бих се споразумјевати с људима 

без страха. 

Помогло би разјаснити нејасноће. Лакше бих се служила хрватским језиком. 

Лакше би испуњавали документацију. 

Имали би боље објашњење. 

Може помоћи с временом што људи могу пуно научити из тога. 

Лакше бих схватила питања. 

Лакше бих схватио питања људи. 
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Не знам се користити компјутором. 

Више бих разумио да је на ромском језику. 

Имали би појашњење и схватили би боље значење тражених питања. 

Олакшала би нам да боље разунијемо постављена питања. 

Имали би већу појашњеност. 

Лакше бих одговарао на постављена питања. 

Надам се да странцу може помоћи једним дјелом. 

Лакше би се сналазили у разговору. 

Лакше би разумјели. 

Тешко се користим интернетом. 

Људи би боље схватили језик државе и имали би бољу комуникацију. 

Олакшало би ми разјашњење хрватског језика. 

Надам се да веб страница може помоћи. 

Можда нам може помоћи у прихватању мањина. 

Може помоћи у томе да се људи прихвате. 

Може ако се људи потруде. Људи пуно осуђују и не знам да ли ишта помаже. 

да миу помогнем да научим српскида могу тражити неки посао 

Може помоћи младима и онима који се служе интернетом. 

мозда ми помогне да најем бољи посао 

Јако желим да се нешто у земљизи Рим побољша. 

да стекнем већу сигурност 

нада се да ће ми помоћи у свакодневној комуникацији 

Не знам јер се не разумијем у то. 

мозда ми помогне еда стекнем вецу сигурност 

да ће ми помоћи да се лаксе споразумем у свакодневном животу 

Може помоћи сигурно више него што сада помаже. 

Боља комуникација с неромима. Лакше коришћење интернета. 

Страница ће помоћи ако ће више људи приступити њој. 

Олакшало би нам разумијевање хрватског језика. 

мислим да бби било занимљиво и да би доста мојих другарица насло посао 

Олакшало би нам разумијевање хрватског језика. 



     

88 

     
 

не може јер ја не говорим ромски само босански 

Олакшало би нам разумевање језика. 

Лакше би разумјели језик. 

врло добро је увести нешто тако јер велики број прича и разуме само ромски 

за мене лично незнам дали би ми помогло јер већ знам италијански 

незнам шта је то не разумем 

незнам ја шта је то и не користим ромски језик , само босански 

Надам се да ће припомоћи свима па и мени и да наш језик буде жив, ако га се не 

говори и не пише неће га бити. 

Да ћу наћи посао. 

Моћи ћу користити ваше едукације и информације. 
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22. Молимо Вас да у две реченице образложите свој одговор на претходно питање?98 

одговора 

Зато што ми је српски као матерњи језик, док руски веома слабо користим 

непознавање савршеног италијанског језика је једна врста личног недостатка 

несигурност и незнање за велики број речи 

нормално је да ако незнас језик немозес да се интегрисе 
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Зато што од малена користим српски језик као матерњи, познавање ромског језика 

ми је слабо 

Мора се знати језик земље у којој се живи и то је најбитније а Ромски језик неки 

Роми уопсте не говоре и не слузе се њиме. 

Није 

Да би се споразуме са другим људима морас знати њихов језик. 

Мени не смета уопште тај уопсте ромски језик 

Живим у Србији и свакако да морам да говорим Српским језиком 

Раде и они који незнају добро Српски језик 

Знам језик. Немам проблема 

Знам језик 

Еманципација је кључ УСПЕХА. 

боље знаш италијански боље си интегрисан и мање знају да си ром 

ниси сигуран у своје способности ако незнаш добар језик 

њије живим у кампу 

ја сам ромки9ња рођена у Италији и немам проблем са језиком 

боље познавање језика лаксе се уклапа у средину 

Од поласка у вртић па све до запошљавања и свакидашњем животу треба и нужан је 

језик државе у којој живите да бисте могли да се интегришете и осигурате 

егзистенцију. Ромски језици се могу говорити са својим укућанима и осталима који 

га знају и користе. Роми се требају интегрирати а не асимилирати. 

Тешко ће ме неко запослити ако не говорим довољно добро хрватски језик. Исто тако 

на разговору за посао ако не говорим добро Хрватски немам велике шансе да ме неко 

запосли. 

Људи иначе избегавају контакт с Ромима јер мисле да су сви лопови и нерадници а 

још ако не говорите добро онда тек неће. 

ако будем боље причала надам се да ћу се прије и лакше запослити. 

Ако не говорите добро нико вас неће запослити. 

Свакако због посла и суживота с осталима. 

Због недовољног познавања речи се увек осећам несигурним и неприхваћеним. 

Ниш.ам добро прихваћен и мисле да смо нерадници 
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Да и то велика јер нисам добро прихвачена у друштву у свакодневном животу. 

недовољно богат српски речник 

иако сам писмена и говорим српски,мој језик -речник није довољно богат 

при писању молби.захтева и др службених ствари ми треба помоћи 

слаба комуникација доводи до губитка живота 

од комуникација са сефовима,па до помоћи деци у школским обавезама 

Не могу наћи посао. Немам самопоуздања. 

Не могу наћи посао. Осјећам се одбаћено. 

Када не разумијеш питања људи се осјећају одбачено а то лоше утјече на наш живот. 

Тешко разумијем људе, не говорим добро хрватски језик. 

Хрватски језик је обавезан у јавним установама. 

Разумијем језик али недовољно добро. 

Хрватски језик се користи у свим установама, језична баријера нам то онемогућава.  

Тешко се споразумјевам с људима и неразумијем о чему људи причају. 

Језик ми је препрека у тражењу посла и немам завршену средњу школу. 

Тешко се споразумјевам с људима и одбачени смо од стране неких људи. 

Тешко разумијем хрватски и не знам читати. 

Људи нас одбацују, не разумеју нас. 

Не могу тражити посао због језика. Трбао бих научио хрватски језик. 

Жељела бих наћи посао, због језика ми је то јако течко. Не могу разговарати с 

људима. 

Тешко комуницирам с људима. 

Правилно би говорили. Лакше би нашли посао. 

Људи ме тешко разумију јер не говорим правилно. Тешко се сналазим без хрватског 

језика. 

Препрека је што се људи теже разумију. 

Слабо користим хрватски језик јер га не изговарам правилно. 

Тешко се споразумјевам, неке ријечи не разумијем. 

Тешко ми се споразумјевати с људима. 

Људи ме тешко схватају јер не изговарам све тачно. Мисле да не желимо научити 

хрватски језик. 
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Хрватски језик се користи у свим установама те би нам било лакше комуницирати.  

Тешко се споразумјевамо. 

Не говорим правилно. 

Тешко ми је говорити и писати. 

Јако се тешко запослити на добром положају ако се језик не зна. 

Осјећам се одбаћено. Непожељна сам међу неромском популацијом. 

Смањена комуникација с људима. Осјећамо се одбаћено. 

Неспоразумјевање између Рома и осталих. 

Тешко говорим хрватски језик. Не разумијем сва питања. 

Не говорим правилно. Срам ме када не знам изговорити ријеч правилно. 

Тешко ми је наћи бољи посао. Осјећам се одбаћено. 

Не могу наћи посао, људи ме одбацују. 

Тешко је живјети у земљи чији језик не знам. Желим се споразумјети с људима што 

боље. 

Срамота је када не разумијеш људе. 

Разумијем језик али пуно људи не разумије или осуђује што не знам правилно 

говорити. 

Познам језик. Пуно људи има који не и њима је јако тешко. 

не могу тражити посао јер јако лосе говорим српски 

Људи ме исмијавају и тешко је наћи посао. 

Тешко ћу наћи посао који желим ако не знам језик. 

довољно добро говорим српски 

највише у разговору са наставницима у вези деце 

Не разговарам с другим људима. Осјећам се одбаћено. 

препрека је при разговору за посао 

теско ми је да потпуно разумем докторе или настанике 

Да. Зато што је тешко наћи посао. 

Роми су већином неписмени. Тешко говоре хрватски језик. 

Да. Препрека ми је зато што се тешко могу разумјети с људима. 

Тешко ми је пронаћи посао. Осјећам се одбаћено. 
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да али не за мене директно већ за моју породицу који незнају добро да причају 

италијански 

Тешко ми је наћи посао. Не осећам се прихваћено. 

јер немогу да комуникарам у вези посла и документације 

Осјећам се не прихваћено. 

Роми су већином неписмени. 

наравно да ми представља јер ради језика не могу да надјем посао који желим 

ја лично немам тај проблем али моја родбина има јер не причају добро италијански  

Непознавање језика је проблематично за живот и запошљавање. 

није зато што увек иде неко самнон да ми преводи 

па када идем код доктора незнам да му објасним шта ми је 

тешко је наћи посао- 

Тешко је добити посао. 

Непртиховање у друштву и самим тим се тешко запослити. 

Људи тешко могу очекивати да га неко запосли ако не говори довољно доброг језика 

државе у којој живи а самим тим има и других проблема који се надовезују. 
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26. Молимо Вас у двије реченице појасните свој одговор на претходно питање?104 

одговора 

Док год не кријемо ко смо и ста смо наш идентитет ће се очувати 

језик матерњи остаје ако родитељи га сами лично користе свакодневно у кући. 

нема потребе 

нико немозе да ми одузме индетите , сњим се рађас и добијас га од родитеља 

очување ромског језика и културе зависи од породице ,да ли ће инсистирати на 

коришћењу два језика од почетка или не. 

Мора се знати језик матичне државе јер се не живи у племену већ у цивилизованом 

друштву. 

Немогу изгуби ти свој индитет 
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Не никако јер свој влашки језик неби избацила никако. 

Не би 

Идентитет немогу да губим 

Знањем језика руше се баријере у комуникацији. Боље шансе за проналазак бољег 

посла као и упознавање других народности 

Школовала сам се у овој земљи и даље знам ко сам, тј. Нисам изгубио свој идентитет  

Сваки појединац има право да сачува културу и традицију породице. 

нема то везе 

моја фамилија живи последњих 100 година у Италији и није изгубила свој идентитет 

то нема везе ,ја сам из босне и знам босански али мој индетитет нисам изгубила нити 

моја фамилија 

нема везе ја сам ром и свестан сам тога 

не разумем зашто да изгубим 

нисмо га изгубили последњих 500 година не верујем дацемо иу будуцности 

ми причамо италијански 

нема то везе са индетитетом 

незнам јер нме причам ромски 

Паралелно говорење језика земље у којој живите и матерњег ромског језика никако 

не може да се изгуби идентитет као ни култутра и традиција јер је то додатна 

едукација која може пуно да помогне у животу. 

пошто свакодневно користимо свој матерњи језик, не можемо изгубити свој 

идентитет. Ако то пренесемо на своју децу онда се неморамо бојати да ће се то 

десити. 

ја кући славим и говорим како желим а на улици и установама треба да говорим 

хрватски. 

Ја кући говорим ромски и слушам ромску музику а када изађем на улицу причам 

хрватски и кажем мојој деци да и они тако уче своју децу да се не изгуби наша 

култура и језик. 

у својој кући чувамо традицију и културу наших предака. 

Редовно у кући одржавамо славља и традицију наших Рома. 
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Сваки дан причамо ромски у кући и одржавамо све празнике које су и моји преци 

држали. 

Ми у кући причамо ромски и слушамо музику на ромском тако да свој идентитет 

сигурно нећемо изгубити. 

Моји родитељи ме стало уче о нашој традицији и култури. 

језик само може да побољша живот 

да зависи од васпитања 

док год васпитавамо децу да су поносни на своје порекло не може се изгубити 

идентитет 

то потиче из породице учи се од малена ,битно је да се користи и ромски да се не би 

изгубио 

језик нема везе са идентитетом 

знање језика само олакшава и унапређује живот 

само це побољсати и олаксати зивот 

Била бих прихваћенија. Идентитетби би ми порастао. 

Идентитет би ми био већи. Био бих сретнији. 

Помоћи ће нам у разговору с људима. Више би нас прихватили. 

Помоћи ће ми да будем писменији и знат ћу правилније говорити. 

Могу побољшати свој идентитет. 

Свој идентитет остаје исти. Знање се надопуњује и помаже у животу. 

Побољшао би нам се идентитет и имали би виши ранг  самопоштовања. 

Био бих богатији изражавањем. Не бих се стидио што сам Ром. 

Знала бих се изборити за своја права и лакше бих пронашла посао. 

Лакше би се уклопили у друштво. Побољшали би свој идентитет. 

Научио бих читати и писати. 

Побољшао би ми се идентитет и не бих се осећала одбаченом. 

Могао бих побољшати идентитет. Имао бих већу сигурност у разговору. 

Могла бих тражити неки посао. 

Не бих се осећала одбачено. Имала бих боље размишљање о себи. 

Може нам само подићи идентитет. Људи би нас више поштивали. 

Бит ћу прихваћен међу људима и више ће ме поштивати. 
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Учење језика би побољшало идентитет. 

Побољшао би ми се живот, била бих прихваћена. 

Могу само побољшати свој живот. Идентитет не би изгубио већ бих био схваћенији.  

Бит ћу схваћенија и знат ћу правилно говорити језик државе у којој живим. Разумјет 

ћу остале људе. 

Свакако је лијепо говорити језик државе у којој живимо. 

Идентитет би нам био виши. 

Био бих писменији. Знао бих се правилно користити хрватским језиком. 

Подигло би нам идентитет, били би писменији. 

Побољшао би се идентитет Рома. Знали би тражити посао. 

Све се може само треба воља. 

Идентитет би ми порастао. Не бих се осећала одбаченом. 

Идентитет би нам порастао. 

Не би изгубили идентитет већ би га подигли. Лакше би се споразумијевали. 

Порастао би ми идентитет. Људи би нас прихватили. 

Идентитет би ми се побољшао. Био бих самопоузданији. 

Идентитет би ми се подигао, били би прихваћенији. 

Била бих прихваћенија, порасло би ми самопоуздање. 

Нећу изгубити идентитет, побољшаће се. 

Мој идентитет ће увек остати исти. 

Идентитет остаје исти. 

Не, пораправити ће идентитет. 

да нема везе са идентитетом 

Могу боље наћи неки посао. 

то потице од куће 

Пуно бољи идентитет ћу добити ако будем боље причао. 

то потице из породице 

то потице из породице и васпитања 

Идентитет би ми порастао. Била бих сретнија. 

док год се ромски језик негује и преноси не може се изгубити идентитет 

може ми само помоћи у животу 
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Не. Ја ћу свој идентитет надоградити. 

Били би прихваћенији. Не би се стидели. 

Мој идентитет ће остати исти. 

Идентитет би нам порастао, осећали би се прихваћеои. 

јер то нема везе са својим индетитетом 

Била бих прихваћена. Вратило би ми се самопоуздање. 

мислим да не јер увек остајем босанац 

Осјећали би се самопоузданије и идентитет би нам порастао. 

Осјећали би се прихваћено, идентитет би нам порастао. 

јер свугде где год да одем представљам се као ром босанац. 

заувек остајем ромкиња 

Не. Немогуће је изгубити идентитет због познавања језика земље у којој живим. 

немислим аи незнам. превисе сам стар да нбих о томе размишљао 

не јер увек остајем ромкиња 

У свом дому одржавам културу и традицију. 

 

 

28. Молимо Вас у двије реченице појасните свој одговор на претходно питање?102 

одговора 

Мозда це утицати мало при налазу посла 

Знали би боље комуницирати. 
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одговор је логика, познавање језика доводи до лаксе комуникације са осталим 

становништвом и аутоматски лаксим запошљавањем. 

добро прицање италијанског знаци веца интеграција 

ако знаш језик можеш да причаш са комсијама и ствараш пријатељства. 

На самом почетку разговора ако саговорник притом Ром лоше говори српски ствара 

се још већи јаз и све предрасуде која је та особа имала према ромима још више се 

појачавају. 

Уколико се не зна језик матичне државе онда се прави дистанца са неРомским 

становништвом. Ако хоћемо да нас средина прихвати морамо и ми прихватити 

средину 

Да јер це видети да се трудимо ба их прихватимо. У било којој држави да смо. 

То би урадио 

Језик мора да се зна 

Могућност комуникације и рушење њихових стереотипа 

Разбијање предрасуда кроз комуникацију 

Еманципапија + укључење = Равноправност 

мање смо упадљиви 

интеграција долази са језиком 

роми италијани су мање дискриминисани од рома странаца јер знају добро 

италијански 

нормално јер можемо лаксе да комуницирамо са италијанима 

боље познавање језика мањеа дискриминација 

не верујем , у Италији има велика дискриминација 

веча интеграција 

увек це да постоји дискриминација 

увек це постојати дискриминација 

Да би смањили предрасуде и стереотипе према Ромима учењем и присуством у 

заједници и шире неромска популација има могућност да упозна ромски језик, 

културу и традицију те и одлазак у ромска насеља и домове. то је најбољи и најбржи 

начин да нероми то увиди и мењају своја мишљења и ставове, који су до сада имали 

из прича и других искустава који су им то препричавали. 
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Људи око мене видеће да се трудим и покушавам након тога да се запосли да сам се 

промјенила. 

Наравно јер људи те избегавају када говорис и убацујес ромске речи и поготово у 

јавности. 

Надам се да ћу бити боље прихваћена и да ћу ме другације гледати остали. 

Надам се да ћу уз учење упознати нове људе и нове пријатеље који би ми могли 

помоћи у животу. 

Надам се да ћу бити прихваћенији у друштву. 

Зато јер желим да се мењам и учествујем у промени на боље за нас Роме. 

Свака промјена на боље пуно значи а поготово језик. 

То ће други видети и чути па се надам да ће се и они мењати. 

надам се да це смањити предрасуде бар мало 

можда смањи дискриминацију бар што се тиче писмености 

боље познавање језика це смањити лошу слику о нама у свакодневном животу 

знање језика у било којој држави доводи до лакшег споразумевања и прихватања 

када знаш језик лаксе је објаснити и тражити шта ти треба 

можда смањи стереотипе које имају о нама 

лаксе цемо се уклопити 

Могла бих се заузети за своја права. Лакше бих пронашла посао. 

Роми би могли тражити бољи посао. Не роми би их боље прихватили. 

Роми би били прихваћенији. Људи би видели да се Роми труде уклопити у друштво. 

Боље би комуницирали с људима и били би прихваћени. 

Остварили би бољу комуникацију с људима 

Пуно би било лакше када би се сви могли међусобно разумјети. 

Повећале би нам се шансе за посао. 

Био бих писмениоји. Разумио бих о чему други причају. 

Не бих се срамотила при изговарању хрватског језика и знала бих правилно говорити 

хрватски језик. 

Могли би тражити посао без срама. Не би се стидели своје националности. 

Имали би веће изгледе за посао. 

Били би прихваћенији. Знали би говорити хрватски језик правилно. 
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Доста смо одбачени у друштву јер не говоримо хрватски језик. Тешко се 

споразумјевамо. 

Били би прихваћенији у друштву. Били би писменији. 

Људи би се боље односили према нама јер би видели да се трудимо. 

Били би школованији. Могли би радити на бољим мјестима. 

Роми би били прихваћени због писмености и не би се стидели свога језика. 

Знањем језика могли бисмо објаснити и научити људе о нашој култури. 

Роми би били писменији. Имали би веће шансе да се започне. 

Био бих прихваћенији због свог труда. 

Људи ће видјети да се трудимо говорити хрватски језик. Бит ћемо прихваћенији у 

друштву. 

Роми ће тада бити писменији и прихваћенији од других људи. 

Могли би тражити посао без срама. 

Људи би видели да се трудимо живјети као и сви други. 

Неби били одбачени, повећале би нам се шансе за посао. 

Имали би веће шансе за посао. 

Знањем језика причао бих о својој култури. 

Људи би нас боље прихватили. Могли би тражити бољи посао. 

Људи би видели да се трудимо. 

Лакше би проналазили посао. 

Били би писменији. Могли би се боље споразумјевати. 

Не би били одбачени. 

Роми би били писменији. Знали би правилније говорити. 

Неће бити тешко причати с људима. Људи ће постати пријатељи. 

Мањине ће се можда боље прихватити. 

Можда, но људи сами по себи воле осуђивати и када немају разлога за то. 

Можда и не потпуно али сигурно ће нешто поправити. 

веча писменост смањује лосе мисљење о нама 

Може помоћи у неким случајевима. 

веча писменост смањује дискриминацију 

Наравно да ћу побољшати прихватање ако ме људи разумију. 
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мозда мало,јер дискриминација је велика 

околина ће ме боље прихватити када виде да се трудим да научим српски сто боље 

Могла бих тражити посао. Причала бих је неромском популацијом. 

смањице предрасуде да смо сви неписмени 

мозда смањи лосе мисљење о ромима 

Људи ће бољеприхваћати Рим. 

Лакше би се споразумјевали. Били би писменији. 

Мислим да хоће. Знат ћу боље причати. 

мислим да је увек битно познавати језик земље у којој живи 

Правилно би говорили хрватски. 

јер ако знаш језик можес се одбранити од нбило какве дискриминације 

Лакше би комуницирали. 

Лакше ћемо наћи посао. 

да јер када знате дА Објасните неку ствар која се догађа око вас јавно битно јер људи 

онда могу и да вас разуму. 

јако вазно , лаксе је зивети и сналазити се у зивоту 

Лако је ако познајем језик. Могу се прије запослити. 

неће нам никада бити боље јер нема никога да нам помогне 

мислим да не , јер толике године ништа није могло да помогне да дође до тога 

Лакше би било тражити посао и контактирати с институцијама. 

Језик је основа у друштву. 

Више знаш више вриједиш. 
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30. Молимо Вас у двије реченице појасните свој одговор на претходно питање?100 

одговора 

Мозда це стеци вецу сигурност са информацијама које це добити 

оснаживање за ромску заједницу 

учењем на сопственом језику веча сигурност у животу 

надам се да ће бити тако. 

То зависи од доступности,немају све породице могућност да користе компијутер  

Полозај Рома се никад неце променити,увек су национална мањина,имају сва права 

као дрзављани али су дискриминисани у смислу запослења и свега осталог  

Наравно све треба покусати да сви буду једнако постовани. 

Ако могуце 

Да мислим 

Савети за бољу адаптацију, бољи живот 

Описмењавање 

Образовање и интересовање за све сто радимо у животу. Ромима/Ромкињама треба 

воља и карактер да желе успех, а не пројекти, или ВЕБ страница... 

надам се да хоце 

посао значи интеграцију и то је једна од основа стратегије за укључивање Рома 

наци посао је најважнија ствар за интеграцију 

помоћи људима да научи како да причају је најбитније када тражиш посао 



     

104 

     
 

надам се да да 

више инструмената да се надје посао боље је за заједницу 

мозда лаксе роми надју посао 

мозда це лаксе да надју посао и вецу сигурност у понасању 

Свакако јер ће бити укључени у овај пројекат те добити додатне информације што и 

како се могу побољшати у свом животу уз помоћ пројектног тима и координатора јер 

се и Роми морају мијењати да би били прихваћени у друштву и да они могу 

прихватити нероме. Такође их треба укључити у наредне пројекте које ће бити 

доступне за Рим у ове четири државе. 

Моћи ће и други да прочитају и чују да се и ми едуцирамо и мјењамо. 

Свакако јер ћу нешто ново научити и упознати нове људе. 

Нетко ће ми помоћи када будем нешто требало службено написати и послати и 

подржати ме у тражењу посла. 

Остали ће моћи чути и знати више о Ромима. 

Надам се да ћу моћи некоме да се обратим за помоћ у тражењу посла и осталих 

сличних проблема. 

Моћи ћу некоме да се обратим када будем требало да помогне. 

Така врста помоћи пуно ће знати за све Роме укључене у пројекат и све остало што ће 

се организовати за нас. 

надам се да ће помоћи да се стекне веча сигурност при налажењу посла 

ако помогнем ромима да нешто научи и лакше надју посао 

можда ће их подстаћи да просире своје знање 

ако се роми потруде да унапреде своје знање да 

све зависи како ће бити урадјена 

мозда стекну вецу сигурност 

Људи би их прихватили због њиховог постигнућа и залагања. 

Олакшала би нам тражење посла. Били би прихваћени од других. 

Били би прихваћенији у школи и друштву и лакше се споразумјевали с људима. 

Знање би нам се побољшало и лакше би тражили посао. 

Могло би побољшати знање људи да би лакше учили. 

Платформа ћеолакшати приступ реформама. 
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Лакше би се користили интернетом и могли би сами писати своје замолбе. 

Побољшат ће положај ромске националне мањине. Знали би изразити своје 

мишљење. 

Не би били одбачени од других људи и људи би видели наш труд. 

Мислим да хоће јер ће људи схватити да се трудимо и наш живот би био побољшан. 

Олакшала би нам начин живота. 

Олакшала би нам живот. Могли би се самостално користити. 

Научили би се изражавати. Знали би износити своја мишљења. 

Научили би се споразумјевати. Олакшали би си начин живота. 

Лакше би се користили језиком државе у којој живимо. 

Људи би видели да смо писмени, прихватили би нас. 

Више би користили помоћ интернетских страница. Људи би препознали способност 

ромске популације. 

Овиси како ће људи гледати на платформи. 

Хрватски језик и не би био препрека. Лакше би се споразумјевали с људима. 

Знао бих се сналатити у писању и изговарању. 

Научила бих да се користим интернетом. 

Наравно, више ће схватити и разумети о чему се ради. 

Подигла би се ромска популарност. Роми би имали већа права. 

Имали би већу популарност у држави. 

Повећала би наше образовање. 

Платформа би побољшала углед Рома. Лакше би се сналазили за посао. 

Сви би имали приступ и пуно би научили из платформе. 

Имали би поузданије објашњење. Лакше би схватили тражене појмове. 

Имали би боље појашњење. Знали би комуницирати с другим људима. 

Били би прихваћенији као држављани те државе. 

Све би било лакше уз хрватски језик јер би знали како одговарати и писати путем 

интернета. 

Било би нам боље појашњено значење. Лакше би се користили интернетом. 

Боље појашњење језика. 

Боље коришћење интернетом. 
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Више би се користили интернетом. 

Овиси о томе колико ће људи видјети и разумјети платформу 

Помогла би онима који имају приступ интернету, 

Помоћи ће мало, некима да некима не. 

мозда це бити вољни да нас запосле кад виде да тецно говоримо српски 

Мислим да ће побољшати живот мало боље него сад. 

лаксе це попунити цв и бити сигурнији на разговору за посао 

Веб платформа ће сигурно помоћи. Људи ће имати знања и информације. 

мозда при писању цв и налажењу посла 

моцицу да тразим помоц кад ми затреба сама,да не морам увек да вуцем неког са 

собом да ми преводи 

Можда бих лакше научила хрватски језик. 

помоћи ће ромима да стекну већу сигурност при налажењу посла 

лаксе це да надју неке реци које незнају 

Помоћи ће ако људи буду користили платформу. 

Олакшало би нам тражење посла. 

Платформа ће побољшати живот. Људи ће бити информисани. 

Боље би разумјели хрватски језик. 

јер це нам бити лаксе у тразењу посла 

Знала бих боље комуницирати. 

јер би нам много помогло око комуникације везане за посао и још многе ствари 

Лакше би налазили посао, боље би знали хрватски језик. 

Лакше ћемо комуницирати и знати бољи језик. 

мислим да хоце јер нам мозе помоци у тразењу посла , а то је за мене најбитнија 

ствар у зивоту-. 

надам се ради лаксег тразења посла 

Да. Сматрам да би требала помоћи. 

незнам ја шта је то никако не разумем 

незнам шта је то не разумем 

Помоћ која ће ми олакшати свакодневицу. 

Имати ћемо више информација и људе који ће припомоћи. 
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Помоћ стручних људи. 

Имати ће провјерене информације и стручну помоћ. 
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Закључак и препоруке за креирање платформе 

 

Упитник је покушао да сазна образовање, статус на тржишту рада. Испитаницима су 

понуђени одговори како виде положај Рома у земљама у којима живе, колико језичких 

баријера постоји и колико их све то спречава у интеграцији и интеркултуралности. 

Питања су дала информације о томе колико су ангажовани у проналажењу посла у складу 

са својим образовањем. 

Истраживање у Словенији међу оним испитаницима који добро говоре словеначки језик 

показало је да имају више страха и нелагоде око тога како започети разговор. 

Јасно је кроз истраживања, на пример на примеру Словеније, да су Роми због постојања 

јаких стереотипа понекад немотивисани и неспремни да промене свој статус. Занимљиво 

је да велики број њих верује да ће сајт који ће бити направљен као главни резултат 

пројекта помоћи локалном становништву да их разуме кроз питање идентитета, 

традиције. Идентитет је изузетно важан за ромску националну мањину, што се може 

видети у меким истраживањима као што је ово. 

Понекад мотивацију за рад нађу у новцу, али чим схвате да добијају много мање новца 

(у плати) од онога што добијају од државе због статуса, губи се мотивација и мотивација 

за рад. је мртав. 

Свесни су да ће им плата зависити од образовања и искуства, али се због веома јаке 

традиције и без подршке породице и родитеља не одлучују да улажу у образовање. 

У великој већини имају потешкоћа са испуњавањем услова за пријаву за посао, као 

што је слање СВ-а. Без помоћи је немогуће пријавити се за посао. 26% се осећа 

самопоуздано на разговору за посао, док се сви остали суочавају са потешкоћама, 

осећају се непријатно и плаше се тога. 

На крају, сви испитаници сматрају да би им веб страница или апликација на њиховом 

ромском језику помогла да очувају бољи друштвени статус и да им помогну у потрази 
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за послом. Проценат испитаника који боље разумеју словеначки језик од ромског 

показује да су посредно принуђени да свакодневно користе локални језик и стога 

свесни значаја средстава локалног језика за њихово активно, делотворно и корисно 

укључивање у друштво са локалним становништвом. То је тако, јер су они већином 

неписмени . Они само знају да читају и говоре локални језик, и то је тако, јер су то 

научили у школи или у оквиру активности у НВО. Већина њих не зна да чита ниједан 

ромски језик и било би им лакше да имају аудио или видео материјал него текст. 

 

У Италији је истраживање спровело удружење РОМНИ - АПС о Ромима пореклом са 

простора бивше Југославије и ромској групи Синти. Између ромске националне мањине 

и локалног становништва постоје посебни односи, који су резултирали потпуном 

раздвојеношћу. И овде се проблематизује питање принудне асимилације, уместо да се 

ради на интеграцији и међусобном поштовању. И сами Роми се питају колико локално 

становништво зна о њиховој култури, да ли желе да уче и о њима? Закључак на основу 

одговора из упитника је да познавање језика доводи до лакше комуникације са остатком 

становништва и аутоматски лакшег запошљавања и позитивне интеграције у локалну 

заједницу. Проблем у Италији је и са Ромима Синтима, који одлично говоре италијански, 

Међутим, већина верује да познавање језика земље у којој живите доприноси 

прихватању. Морате да знате језик земље у којој живите јер тако поштујете ту државу и 

желите да се у њу интегришете. ако знате језик, увек можете лакше да се одбраните од 

било каквих лоших ситуација. Неки да бисте могли да водите леп живот са околином. 

Мање сте упадљиви и можете да се асимилујете са окружењем, што значи да сте мање 

дискриминисани. Познавање језика је боље и лакше се сналази у свакодневном животу. 

Зато сматрамо да је најбољи начин да им помогнемо да их упознамо са основама 

локалног језика и то ћемо имати на уму при изради плана рада платформе. 

 

Удружење Ромкиња (Ромкиња) из Ниша сматра да је ово истраживање јасан показатељ 

да је познавање језика земље у којој се живи и образовање кључно за укључивање у 

друштво. Укључивање у друштво кроз образовање, а касније и учешће на тржишту рада 

резултирало би изласком из зачараног круга сиромаштва. Проблем у Србији су многа 
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нелегална ромска насеља и непостојање било какве инфраструктуре, што додатно 

отежава ионако тешку ситуацију. Образовање је кључ интеграције ромске националне 

мањине, закључак је истраживања Удружења Ромкиња. Они сматрају да је разлика 

између овог истраживања и претходних у томе што се јасно саопштава интеграција, а не 

асимилација. Кроз интеграцију, Роми ће задржати свој идентитет, 

У Србији су имали језичких потешкоћа са Ромима пореклом са Косова јер углавном 

говоре албански. У Србији је језичка ситуација међу Ромима прилично специфична због 

њиховог порекла; Албански говори 20% испитаника, док 13,3% говори ромско – 

румунски у комбинацији са српским. 

У изради плана рада фокусираћемо се на приближавање специфичности локалног језика 

Ромима, као и на креирање часова са српским партнером који ће делимично бити на 

албанској варијанти ромског језика како би покрили групу са Косова. 

Удружење пријатељства Рома „ЛУНА“ и Школа спорта ПЕСГ сматрају да је ово 

истраживање другачије с обзиром на структуру питања и одговора добијених директним 

контактом. Управо ови подаци биће нова референтна тачка на којој ће удружење и школа 

заснивати свој рад, посебно на јачању језичких компетенција и дигиталне писмености, и 

подстицању инклузије и интеркултуралности. Уз помоћ своје мреже волонтера спровели 

су истраживање у Осјечко-барањској жупанији у складу са епидемиолошким мјерама. 

Потешкоће које су биле на терену су како објаснити циљној групи зашто је пројекат 

важан и који су резултати пројекта за унапређење интеграције Рома на глобалном нивоу. 

У Србији су имали језичких потешкоћа са Ромима пореклом са Косова јер углавном 

говоре албански. У Србији је језичка ситуација међу Ромима прилично специфична због 

њиховог порекла; Албански говори 20% испитаника, док 13,3% говори ромско – 

румунски у комбинацији са српским. 

У закључку, из прикупљених података јасно је видљиво да је Ромима из свих 

партнерских земаља потребна помоћ у разумевању основних услова за излазак на 

тржиште рада. 

Ово знање наравно треба прилагодити локалном нивоу (на нивоу основне 

компетенције). 
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Потребна им је помоћ у ономе што нису могли да науче другде, као што су основни 

појмови социјалног права и основни појмови радног права. Ово су добре категорије 

које се могу користити у плану часова за креирање платформе. 

Под овим подразумевамо да ће они научити о темама као што су накнаде за 

незапослене, породиљско одсуство, здравствено осигурање, социјална заштита као и 

како се склапају уговори о раду, како престају и који су услови везани за плате и 

годишњи одмор. 

Ово ће им помоћи у проналажењу посла и припреми СВ-а, који се може користити и 

као сопствени модул наставног плана, где ће моћи да науче различите начине на које 

могу да представе своје компетенције и искуство пред тржиште рада. 

Узимајући све у обзир, план лекције ће такође бити креиран имајући на уму 

интерактивност и приступачност корисницима. С тим у вези, биће интерактиван, али ће 

захтевати минимално знање о рачунару од стране корисника. 

 


	Методологија

