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Zakaj še vedno capljajo na mestu?
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Uvod 

 
»Kaj lahko Romi sami prispevamo za izboljšanje položaja romske skupnosti?«, sprašuje 

današnje srečanje. Odgovor je sila preprost – samo Romi sami lahko prispevajo/prispevate k 

spreminjanju romskega sveta na bolje!! Ostali (Neromi) lahko storimo le malo: sodelujemo 

pri umeščanju romske narodne manjšine v prostor, sodelujemo pri pripravi in izvajanju proti 

diskriminacijskih politik z elementi pozitivne diskriminacije na področju izobraževanja, 

zaposlovanja, skušamo vplivati na ustrezen obseg financiranja različnih aktivnosti, itd. Vse 

ostalo pa morajo narediti Romi sami: namesto Romov ne moremo hoditi Neromi v šolo; tudi 

pri zaposlovanju bi morali Romi pokazati več agilnosti.  

 

Imamo lep primer Vanče vasi, kjer (skoraj) ni brezposelnih; še zadnji nezaposleni bodo 

zaposleni v okviru projekta »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in 

izobraževanja Romov v RS«.  

 

Zapisano/povedano v nadaljevanju je sad opazovanja dogajanj v romski narodni manjšini in 

okoli nje, v preteklih 4 letih. 

 

V preteklih 20 letih je nastal bogat ideološki, pravni in programski okvir, ki naj bi pomagal 

spremeniti romski svet na bolje. Izvedena je bila kopica projektov, ki naj bi pomagali prenesti 

spisano za pisalnimi mizami v vsakdanje življenje. Če bi bilo mogoče od papirologije živeti, 

bi bili Romi bogatini, toliko učenih besedil je bilo že pripravljenih. Moj prispevek govori o 

capljanju na mestu na področju izobraževanja, tako kot sem ga videl jaz skozi očala izvajanja 

projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti«. Prikaz govori o »krivdi Neromske strani« – zato tudi naslov prispevka, Zakaj še 

vedno capljajo na mestu? 

 

Druga naloga pa čaka Rome same: tema poglobljenega seminarja, okrogle mize bi morala 

biti: Zakaj še vedno capljamo na mestu? Srečanje bi moralo biti brez udeležbe strokovnjakov 

in nestrokovnjakov iz vrst Neromov. Moralo bi biti brez priseljenih Romov. Oni sodijo v 

kategorijo urejanja položaja in statusa priseljencev iz prostora bivše skupne države. Jaz jih 

imenujem »nove narodne manjšine/skupnosti«. Moja kolegica na Inštitutu za narodnostna 

vprašanja dr. Vera Kržišnik Bukič rada uporablja kratico ABČHM(R)S v Republiki Sloveniji.  

Še en primer iz bližnje okolice: Slovenci v Italiji so pred nekaj leti opravili dolgo samo-

spraševanje z naslovom Pre-misliti manjšino. In to bi morali narediti tudi Romi. 

 

Romi ste klasična, tradicionalna, če želite tudi avtohtona narodna manjšina in tako se morate 

obnašati. Zato se morate pri svojem delovanju zgledovati po ravnanjih ostali klasičnih 

manjšin v Sloveniji in sosednjih državah tedaj, ko skušate nekaj postoriti zase.  

                                                           
1
 Prispevek na okrogli  mizi  Zveze Romov Slovenije z naslovom  »Kaj lahko Romi sami 

prispevamo za izboljšanje položaja romske skupnosti«. 14. februar 2014, dvorana Pokrajinske in 

študijske knjižnice, Murska Sobota. 
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*** 

 

Glede na izvedeno število programov in projektov na področju izobraževanja Romov bi lahko 

sklepali, da se je vsaj na tem področju nekaj spremenilo na bolje.  

 

Podatki MŠŠ kažejo, da se število romskih učencev v osnovnih šolah povečuje. Lahko bi torej 

ugotovili, da so bili ukrepi učinkoviti. 

 

Toda slika je varljiva. Povečano število učencev Romov v osnovnih šolah je pogosto 

povezano s prejemanjem denarne socialne pomoči. V smislu, če ne bo otrok obiskoval pouka, 

bo družini odtegnjena socialna podpora.  

 

Se na podlagi te prisile in povečanega števila aktivnosti (romski pomočniki, dodatni učitelj za 

učence Rome, učna pomoč v naselju) izboljšuje tudi stopnja dejanske izobraženosti Romskih 

otrok? Podatki pridobljeni iz različnih virov kažejo, da se kljub obilnim pravnim podlagam, 

množici programov in kopici izvedenih projektov izobrazbena struktura pripadnikov romske 

narodne manjšine, le po kapljicah spreminja na bolje. 

 

Kje se je zalomilo? Ima slovenski model varstva narodnih manjšin vgrajeno sistemsko 

napako, ali gre zgolj za splet nesrečnih okoliščin?  

 

Množico vzrokov je mogoče razdeliti na tri vsebinske sklope: 

a. Na vzroke sistemske narave; 

b. Na odklonskosti od izobraževalnih standardov; 

c. Na analizo vprašanje, ki sprašuje, kaj se dogaja znotraj romske narodne skupnosti? 

 

1. Vzroki sistemske narave 
 

Med vzroke sistemske narave velja uvrstiti: 

 

1. sistemska etnična/narodna diskriminacija, ki se kaže v zanikanju pripadnikom romske 

skupnosti status klasične, zgodovinske (v slovenskem prostoru avtohtone) narodne manjšine. 

Ter v obravnavi Romov kot skupnosti v obdobju trajne adolescence, zato potrebujejo tutorje, 

skrbnike in prišepetovalce iz vrst prosvetljene inteligence večinskega naroda. In teh se nikoli 

ne zmanjka. Na žalost se poustvarjalcev takšnega prepričanja najde tudi v t.im. žlahtni stroki. 

Če govoriš drugače, si v najboljšem primeru rasist. 

 

2. Romi so na slovenski vrednostni lestvici narodnih skupin na dnu slovenske družbe. So tako 

rekoč nedotakljivi! Njihov pobeg iz slovenskega podnožja bo težak tudi tedaj, ko bi (že) imeli 

ustrezna orodja. Toda brez teh orodij, znanja in socialnega kapitala, ki jim omogoča 

mobilnost, so obsojeni na odmiranje na robu slovenske družbe. 

 

3. Romi so lebdeča narodna manjšina. Povečini so  brez lastništva zemlje. Nimajo določenih 

območij naselij, ki bi jim predstavljal temelj za oblikovanje narodno mešanega ozemlja. 

Narodno mešano območje pa je ključ za tvorbo zgodovinske, klasične (avtohtone) narodne 

manjšine. 

 

4. izločitev romskega naselja, iz sistema izobraževanja. Vstopanje Romov v proces 

izobraževanja se prične običajno v osnovni šoli. Le redko v VVO. Manko, ki ga romski otroci 
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prinesejo s seboj je tako velik, da so pogosto predmet posmeha iz zaničevanja. V šolsko 

okolje, ki ti nudi le dobro mero diskriminacije se noben otrok ne vrača rad. Izogibanje 

naselju, kot okolju, kjer se mora začeti proces dviga socialnega in kulturnega kapitala, ni 

samo posledica političnih odločitev, ampak tudi mnenja »stroke«, ki je po večini še danes 

prepričana, da pomeni izvajanje vzgojno-varstvenega dela v naseljih ustvarjanje romskega 

izolata, geta skozi stranska vrata. Toda pazljivo analiziranje življenja romske skupnosti 

razkrije, da je prav odsotnost izvajanja aktivnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala v 

okolju (naseljih), kjer živijo pripadniki romskega naroda, pot v romski geto!!  

 

5. zaradi odsotnosti oblik formalnega (običajno jih predšolska vzgoja obide) in neformalnega 

izobraževanja v okolju (naseljih), kjer živijo pripadniki romskega naroda, nastaja izobrazbena 

luknja, ki se poglablja vse do vstopa v osnovno šolo. Romski otroci prihajajo v osnovno šolo 

brez ustreznega predznanja; tu morajo sočasno odpravljali zaostanke na področju 

izobraževanja in pridobivali novo znanje. Za oboje pa naj bi poskrbela šola. Šoli je bila 

preprosto naložena prevelika odgovornost in obveza za razvoj romske skupnosti; določili so ji 

naloge, ki jih ni sposobna izvršiti !! 

 

Da od šole ne moremo pričakovati čudežev, kažejo tudi druge študije. Brez celostnega 

pristopa pri reševanju romske problematike ni mogoče pričakovati radikalnega uspeha na 

področju izobraževanja. V študiji z naslovom Defining Quality in Education so avtorji 

zapisali, da na učni uspeh močno vpliva procesi, ki so se odvijali v predšolskem obdobju: skrb 

za zdravje in zdravo prehrano otrok ter aktivna udeležba staršev pri vzgoji otrok. Po vstopu v 

šolo je izjemnega pomena redno obiskovanje pouka, pa tudi podpora družine otroku v 

celotnem obdobju šolanja.
 2

 Prav pri teh elementih pa romski starši običajno zatajijo. Ker je 

izobrazba le pomagalo za dosego določenega cilja, za zadovoljitev določenega interesa, le 

orodje za dosego boljšega življenja, se veliki večini Romov izobrazba ne zdi uporabna! Ne 

moreš je dati v lonec. 

 

6. zaradi odsotnosti izobraževanja odraslih. Starejša populacija Romom je v velikem obsegu 

brez kakršne koli izobrazbe. V Strategiji izobraževanja odraslih so Romi pripoznani kot 

skupina, ki potrebuje posebno pozornost
3
. V praksi pa je ta segment izobraževanja še močno 

nerazvit. 

                                                           
2
 Defining Quality in Education. A paper presented by UNICEF at the meeting of The International 

Working Group on Education Florence, Italy, June 2000, str. 5-6. Dostopno na: 

www.unicef.org/education/files/QualityEducation.PDF (24. 1. 2014) 
3
 V Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 

2013–2020 (ReNPIO13–20) (Uradni list RS, 90/2013) je zapisano: »4. Ciljne skupine ReNPIO 2013–

2020 

ReNPIO 2013–2020 opredeljuje naslednje ciljne skupine: 

– brezposelni: prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe 

ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti; 

– zaposleni: 

– prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo ali 

pomanjkanjem ključnih ali poklicnih zmožnosti, 

– zaposleni, ki zaradi specifičnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega ne morejo več 

opravljati, ko dosežejo določeno starost; 

– mladi, ki na različnih stopnjah opustijo šolanje; 

– manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj zapustijo šolanje, 

socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci; 
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2. Odklonskost od izobraževalnih standardov 

 

Katere odklonskosti smo zaznali v času izvajanja projekta: 

 

1. O spuščanju romskih otrok v višje razrede brez ustreznega znanja se sliši iz vseh koncev 

Slovenije. Pojav je znan kot ciganska dvojka. Ciganska dvojka (spuščanje otrok v višje 

razrede brez znanja) je nastala zato, da imajo učitelji mir pred državno šolsko administracijo 

in pred Romi. Ko se v višjih razredih končno ustavi, šolanje nadaljujejo v šolah (šulah) za 

Rome. Tako Romi v šali in z veliko mero cinizma imenujejo (bivše) Ljudske univerze, ki se v 

okoljih, kjer živijo predstavniki romske narodne manjšine različno imenujejo. Papirnata 

izobrazba je (včasih) dosežena, kakšen je razvojni učinek obiskovanja teh šol pa je tematika, 

ki še čaka na raziskovalni preizkus.  

 

To je pot, ki vodi v začaran krog revščine pri Romih? Življenje začneš na Centru za socialno 

delo, če imaš srečo si kakšno leto, dve v vrtcu, nekaj let v osnovni šoli, ki jo po nekaj letih 

zapustiš; osnovo šolo dokončaš na eni izmed Ljudskih univerz; znanje, ki si ga pridobil je 

kilavo. Prav nobenih možnosti nimaš, da bi opravil srednjo šolo. Brez poklica, brez znanja si 

brez zaposlitve in dohodkov, zato si zopet na spisku centra za socialno delo. Ohranjanje 

takšnega stanja pravzaprav vsem opisanim akterjem in plačanim manjšincem koristi, razen 

Romom.  

 

Odvisen postaneš od socialne pomoči. Odvisnost od socialne podpore povzroča podobno 

zasvojenost kot zasvojenost od droge! 

 

2. Nizka pričakovanja učiteljev.  

»Med manjšinskimi etničnimi skupinami v Sloveniji dosegajo najnižji učni uspeh prav romski 

učenci, in če to ugotovitev povežemo z ugotovitvijo, da je vedenje romskih učencev po oceni 

učiteljev med bolj motečimi, izkazujejo najmanj konstruktivno storilnost in ego nemoč, pa 

tudi socialno niso ravno najbolje vključeni v razred, potem lahko sklepamo, da učitelji do njih 

verjetno nimajo prav visokih pričakovanj. (Lesar, Čuk, Peček Čuk, 2012, 12)  

 

3. Zelo problematično zna biti tudi nudenje dodatne učne pomoči romskim učencem na način, 

kot se to počne sedaj. To nudijo strokovni delavci za delo z učenci Romi. Altruistična gesta 

zna biti pot z napačnim učinkom. Učitelji nudijo dodatno učno pomoč med poukom. Otroka 

vzamejo iz razreda, odideta v kabinet, kjer otroku nudijo učno pomoč. Običajno je to tako, da 

skupaj poiščejo odgovor na izbrani sklop vprašanj, ki so tudi izpitna vprašanja. Gre torej za 

izobraževanje na podlagi posredovanja informacij. Da je takšno znanje šibko ni potrebno 

posebej omenjati. Nadvse problematično je, da medtem, ko odpravlja zaostanke pri enem 

predmetu, pridobiva zaostanke pri predmetu, pri katerem je odsoten zaradi dodatne učne 

pomoči! 

  

4. Problem romskih otrok v šolah za otroke s posebnimi potrebami je mogoče zaslediti v 

večini tekstov, ki predstavljajo problematiko izobraževanja Romov. Primerjava podatkov, ki 

jih navajamo v prispevku kaže, da se s povečevanjem števila otrok Romov v osnovnih šolah 

                                                                                                                                                                                     
– druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih 

dobrin, kot so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.«  
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povečuje tudi število otrok Romov v šolah za otroke s posebnimi potrebami. Tudi ta problem 

čaka na posebno strokovno obravnavo. 

 

Tabela št. 2: Število romskih učencev v osnovnih šolah s prilagojenim programom 

 

ŠOLSKO LETO število romskih 

učencev v OŠPP 

2001/2002 132 

2002/2003 126 

2003/2004 120 

2004/2005 121 

2005/2006 119 

2006/2007 123 

2007/2008 124 

2008/2009 141 

2009/2010 135 

2010/2011 149 

2011/2012 161 

2012/2013 179 

 

Na konec seznama pojavov, ki smo jih opredelili kot stranpoti, moramo dodati še dve praksi, 

ki se tedaj, ko jih povežemo z izobraževanjem romskim otrok, pogosto sprevržejo v 

anomalije. 

 

5. Odlog vstopa otrok v osnovno šolo. Šolska ureditev dopušča možnost, da se otroku »lahko 

začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o 

usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.«
4
  

 

Terensko raziskovanje je razkrilo lahkotno podeljevanje odločb o odlogu vstopa otrok v 

osnovno šolsko izobraževanje.  

 

6. In prav na koncu velja omeniti še pojav izobraževanja na domu. To možnost najdemo, kot 

občo opcijo, v Zakonu o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) v členih 88–92.
5
 

 

3. kaj se dogaja znotraj romske narodne skupnosti? 

4.  

Razprava o uspešnosti izobraževanja Romov ne more biti celostna, če ne omenimo še 

vprašanja, ki se glasi: kaj se dogaja znotraj romske skupnosti? Romi niso homogena 

skupnost, kot jo mnogi želijo prikazati. Kako na uspešnost izobraževanja vplivajo spremembe 

tradicionalnih kulturnih obrazcev? Kako potekajo procesi novega razslojevanja? Kakšno 

vlogo imajo pripadniki večinskega naroda, ki vstopajo v romsko skupnost s porokami z 

Rominjami, oziroma Romi? Vloga pripadnic večinskega naroda (»novih Rominj«) je pogosto 

velika. Kako delujejo interne kriminalne združbe? Vemo za kriminal navzven – Romi so 

povzročitelji kaznivih dejanj v odnosu do ne-Romov, ne raziskujemo pa, kako romske 

kriminalne združbe terorizirajo Rome same. Sramežljivo in s strahom (spet nas bo nekdo 

                                                           
4
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. Uradni list RS, št. 63/2013  

5
 Zakon o osnovni šoli (Uradno prečiščeno besedilo). Uradni list RS, 81/2006 
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obtožil rasizma!) se omenja problem alkoholizma, drog, iger na srečo, izsiljevanja, 

družinskega nasilja, incesta, (pre)zgodnjih porok, itd. 

 

In prav na koncu, izjemno težavo predstavlja šibko in maloštevilno romsko izobraženstvo ; 

obsežnejša plast izobražencev bi z lastnim vzgledom pokazala na pomen izobrazbe. Njeno 

tvorjenje in reproduciranje predstavlja enega izmed ključnih elementov (ne)razvoja romske 

narodne manjše. Izobraženci iz vrst romske narodne skupnosti nastajajo po kapljicah. 

Pridobljeno znanje in socialni kapital pa izrabijo za pobeg iz romske skupnosti in za potop v 

večinsko morje.  

 

Kot vsi manjšinci, od Moroštra na Madžarskem, pa do Barda v Terski dolini, v Italiji ter od 

Gosposvetskega polja v Avstriji, pa do Reke na Hrvaškem, tudi Romi pravite, da bi 

potrebovali mnogo več denarja, kot ga imate sedaj, če bi želeli uresničiti vse nujne potrebe. 

Ko sem v preteklih letih opazoval romski vsakdan od jutra do večera, pa nisem prepričan, da 

je denar ključen problem.  

 

 


