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RO M O W IE NA SŁOWACJI I W  POLSCE 
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Streszczenie

Artykuł trak tu je  o funkcjonow aniu rom skiej m niejszości etnicznej w  Polsce 
i na  Słowacji.

W głównej m ierze podejm ow any jest tem at m ożliwego wpływ u Rom ów na  
bezpieczeństw o w ew nętrzne przedm iotow ych państw. Artykuł jest w ynikiem  b a 
dań  przeprow adzonych przez autorkę w  Polsce i na  Słowacji dotyczących odręb
ności etniczno-kulturow ej, stosunku Romów do pracy i edukacji oraz subiektyw
nego p o czu c ia  b ezp ieczeń stw a  zw iązanego  z zam ieszk iw an iem  członków  
rom skiej m niejszości w  obu krajach.

Słowa kluczowe

Romowie, bezpieczeństw o w ew nętrzne, asymilacja

+

Zagadnienie, o którym  mowa poniżej, wydaje się w  rów nym  stop
niu niedostrzegalne, co zaniedbywane. A rzecz jest o przyszłości bez
pieczeństw a Słow acji i Polski, analizow anej ze społecznego i dem o
graficznego punktu  widzenia. Rzecz jest o Romach, zam ieszkujących 
nasz kontynent już od ponad  800 lat, mniejszości etnicznej bez p ań 
stwa, ale żyjącej w  granicach w ielu europejskich państw. Rzecz doty
czy Romów, których w  tych g ran icach  coraz więcej, a których za
m ieszkiw anie na Słow acji i w  Polsce staje się w  coraz m niejszym  
stopniu składnikiem  lokalnej kultury i zwyczajów, swoistego kolorytu 
tej części Europy, a w  coraz większym  pow ażnym  problem em  spo
łecznym, politycznym i ekonomicznym. Problem em  na tyle dużym, że 
bezpośrednio zagrażającym  fizycznemu przetrw aniu  narodu słowac-
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kiego, problem em  godzącym  w  jego pom yślność ekonom iczną i osła
biającym  pow ażnie Słowację pod w zględem  politycznym.

Wewnętrzne trudności Słowacji bezpośrednio rzutować będą na Pol
skę, sąsiada i potencjalnego „odbiorcę” ludności romskiej, poszukującej 
w  przyszłości nowego, bardziej sprzyjającego do życia terytorium .

W ydawać by się mogło, iż przedstaw iony problem  jest nieco p rze
rysowany. Cóż takiego mniejszość rom ska może spraw ić, że miałoby 
to zagrażać bezpieczeństw u przedm iotow ych państw ? Otóż znacznie 
więcej, niż m ożna by się spodziewać. Przeprow adzone przez autorkę 
badania operacyjne na samej Słowacji i w  Polsce potw ierdzają możli
w ość nastąpienia kryzysu, który w  istotny sposób może zachwiać bez
pieczeństw em  naszego sąsiada i bezpośrednio rzutow ać na pom yśl
ność naszego kraju. Chodzi m ianow icie o n iekontrolow any rozwój 
dem ograficzny m niejszości romskiej i wynikające z tego konsekw en
cje. Obecnie na Słowacji liczącej niespełna 5,5 min m ieszkańców żyje 
oficjalnie około 400 tys. Romów. Te statystyczne dane są jednak nie- 
m iarodajne, poniew aż znaczna część mniejszości podczas spisów de
klaruje narodow ość słowacką. Część z n ich nie poddaje się spisom  
w  ogóle, czy to ze względu na niechęć do tego typu czynności, czy to 
ze względu na w ędrow ny tryb życia, czy w reszcie ze względu na nie
uznaw anie innej, poza rom ską, władzy. Według różnych niepotw ier
dzonych form alnie szacunków, w  samej Słowacji zamieszkuje obecnie 
od 700 do około 850 tys. Romów. Są to osoby w  większości n iepracu
jące  i niewykształcone, przede wszystkim  jednak  dosłow nie ekspan
dujące dem ograficznie. N a jedno dziecko słow ackie na te ren ie  n a
szych sąsiadów  rodzi się około 10 dzieci romskich!

Szacuje się w ięc, że w  la tach  2050-2060 m niejszość rom ska na 
Słowacji osiągnie liczebność około 50 p rocen t populacji tego kraju1. 
Populacji, k tóra nie przynosi dochodu narodowego, która nie uczy się, 
która niezwykle silnie obciąża budżet tego niezbyt bogatego państw a. 
B iorąc pod uw agę te w stępne na razie szacunki, m ożna spodziew ać 
się, iż w  prognozow anym  okresie zawodowo czynna pozostaw ać bę
dzie zaledwie czw arta część społeczeństwa. Będzie to rzutow ać bez
pośrednio na wydolność ekonom iczną Słowacji, na jej kondycję poli

1 Poza p racam i o charak terze  naukow ym  kw estię te  p o rusza  Andrzej Stasiuk, pisarz  zajm u
jący  się m .in. dziejam i ku ltury  ludów  E uropy Środkow ej i W schodniej. W swoim eseju zatytuło
w anym  Fado tak  p isze o tym  prognozow anym  rozroście  m niejszości rom skiej n a  Słowacji: „Tak, 
jak  m ogłoby n ie być Cyganów z R udnan, z tą  ich  ahistoryczną egzystencją, b rak iem  p ism a i p ań 
stwa. Z tym  osta tn im  sp raw a jed n ak  n ie jest przesądzona: dem ografow ie szacują, że p rzy  takim  
przyroście  n a tu ra lnym  za p ięćdziesiąt la t n ie tylko w  R udnanach, ale  i w  całej Słowacji, b ęd ą  
stanow ili w iększość. Tak w ięc Polska m a  szansę sąsiadow ać od po łudn ia  z pierw szym  państw em  
cygańskim  w  dziejach” (Stasiuk 2006).
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tyczną i wojskową, na cały szereg spraw  wewnętrznych. Rzeczywiście, 
sy tuacja Słow acji w ydaje się w  kontekście tych danych niezwykle 
trudna. A przecież, jak  w zm iankow ano wyżej, wskazywane problem y 
dotyczyć m ogą także Polski. Nie tyle ze względu na liczebność p rzed
miotowej mniejszości w  Polsce, ile choćby ze względu na brak  granic 
i koczowniczy tryb życia Romów. Nie darm o przecież ludzie ci eks
pandow ali tak  skutecznie w  głąb kontynentu  europejskiego przez 
ostatnie 800 lat.

Perspektywa słowacka

Jak podano wyżej, Słowację zam ieszkuje oficjalnie około 400 tys. 
członków m niejszości romskiej. Istnieją jednak publikacje, które p o 
dają, jakoby kraj ten  zam ieszkiwało około 500 tys. Romów. Liczba ta 
stanow i około 10 procent całej społeczności Słowacji (Pietrzyk 2010). 
S taw ia to naszego sąsiada na pierw szym  m iejscu spośród krajów  eu
ropejskich pod w zględem  liczby Romów w  stosunku do ogólnej licz
by ludności państw a (Czepik 2008). Tak duży odsetek tej mniejszości 
etnicznej spowodow any jest między innym i w spom nianym  wcześniej 
wysokim przyrostem  naturalnym .

Najwięcej Romów zam ieszkuje południow o-w schodnie rejony Sło
w acji -  tereny w  gm inach Preszov oraz Koszyce. Istnieją również ta 
kie gminy, gdzie Romowie stanow ią większość. Przykładem  może być 
gm ina Mirkovce w  powiecie Preszov, w  której odsetek Romów w yno
si 61,2 procent, oraz gm ina Kecerovce w  pow iecie koszyckim, gdzie 
p rocen t ten jest rów ny 61,8 (Jurkiewicz 2009: 19).

Zdecydowany odsetek Romów słow ackich żyje w  skrajnej biedzie, 
w  osadach zlokalizowanych w  pobliżu ośrodków miejskich oraz w ięk
szych wsi. Osady te, nierzadko nazyw ane cygańskim i gettam i, m ają 
niewiele wspólnego z obecnymi standardam i cywilizacyjnymi: bez ka
nalizacji, bieżącej wody, prądu, ogrzewania, ze zdewastow anym i b a
rakam i, służącymi jako m ieszkania (Puszczykowski 2012: 1). Zdarza 
się, że odizolow uje się Romów od Słow aków  poprzez postaw ienie 
m urów  lub ogrodzeń i tw orzenie odrębnych enklaw.

Poza wymienionymi już wcześniej problem am i mniejszości romskiej 
związanymi z w arunkam i mieszkaniowymi oraz dużą dzietnością Ro
mowie dotknięci są problem em  bezrobocia i niejako związanym z nim  
uzależnieniem  od pom ocy socjalnej. Poziom bezrobocia w śród  sło
w ackich Romów zdolnych do pracy  sięga 95 procent. W stosunku do 
ogółu romskiego społeczeństw a Słowacji bezrobotni stanow ią aż 34,9 
procent, zaś osoby pracujące to zaledwie 4,3 procent. Biorąc pod uwagę
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dodatkowe dane statystyczne mówiące, że dzieci, uczniowie oraz osoby 
starsze to w  sum ie 49,4 p rocen t całej społeczności romskiej, m ożna 
w yciągnąć wniosek, iż na osoby w  w ieku przed- i poprodukcyjnym  
pracuje bardzo mały odsetek Romów (Fiładelfiova i in. 2007: 21). N ie
wątpliwym powodem  takiego wyniku jest brak edukacji oraz, co za tym 
idzie, wysoki poziom  analfabetyzmu. Młodzi Romowie podchodzą do 
nauki z niechęcią oraz negatywnym  nastaw ieniem . Jak wynika z d a
nych statycznych, 35 procent romskiej mniejszości Słowacji nie ukoń
czyła szkoły podstawowej. Problem  ten  jest jednak najbardziej zauw a
żalny  w śró d  R om ów  w w ieku  pow yżej 50. roku  życia. W tym  
przedziale wiekowym osoby, które nie ukończyły szkoły podstawowej, 
stanow ią 52,5 p rocen t (Filadelfiova i in. 2007: 62). Sytuacja niechęci 
do nauki tłum aczona jest przez sam ych Romów m iędzy innym i ele
m entam i tradycji, jak  również dyskrym inacją w  szkołach przez dzie
ci słowackie. Jednakże nie m ożna wykluczyć, iż praw dziw ym  pow o
dem  m oże być zwykłe lenistw o oraz w ygoda późniejszego życia za 
p ieniądze państwow e. Często sam i Romowie stwierdzają, iż p raca jest 
dla nich nieopłacalna, gdyż w  sytuacji braku dochodów  z pracy  zarob
kowej objęci są opieką socjalną. Państwo w ypłaca wysokie zasiłki dla 
tych najczęściej wielodzietnych rodzin (Puszczykowski 2012: 1-2).

W m arcu 2011 roku autorka artykułu przeprow adziła n iereprezen
tatyw ne badania w śród obywateli Słowacji na tem at Romów zam iesz
kujących w ybrane miejscowości tego kraju, w  których odsetek m niej
szości romskiej jest statystycznie najwyższy. Zostały one skierow ane 
do przedstaw icieli adm inistracji terenowej, poczynając od w iceprezy
dentów  miast, poprzez urzędników  średniego szczebla tych adm ini
stracji, zajm ujących się pośrednio bądź bezpośrednio spraw am i Ro
mów, pracow ników  pom ocy społecznej i opieki zdrow otnej, aż na 
funkcjonariuszach policji i straży miejskiej kończąc. Takie zarysow a
nie próby badaw czej pozw oliło na uzyskanie w zględnie szerokiego 
oglądu postaw  i stanow isk respondentów  w przedm iotow ej sprawie, 
nie naruszając jednocześnie ich p raw a do anonimowości.

Romowie, pom im o wielowiekowego zam ieszkiwania objętych b a 
daniam i terenów  i ich stałej obecności w  życiu społecznym, są  m niej
szością, której kultura i tradycje są  dla większości respondentów  cał
kow icie nieznane. 78 p rocen t z n ich nie potrafiło  w skazać genezy 
napływ u i osiedlania się Romów na Słowacji. Z zagadnieniem  doty
czącym  historii ich osiedlania się zw iązane były czynniki m ające za
sadniczy wpływ na postaw y i zachow ania m niejszości romskiej i ich 
stosunek do zastanej na Słowacji rzeczywistości. Tutaj w  większości 
odpowiedzi (75 procent) wskazywano na niechęć Romów do asym ila
cji, w  daleko m niejszym  zaś stopniu  (17 procent) b rano  pod uwagę
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uw arunkow an ia  historyczne napływ u czy b rak  akceptacji Romów 
przez Słowaków. Analiza prezentow anych na tym  etapie wypowiedzi 
pozw ala stw ierdzić, że zasadniczym  pow odem  pełnej rezerw y opinii 
o Rom ach na Słowacji jest w zajem ny brak  znajom ości w łasnych kul
tur. W historii p raw ie zawsze stanowiło on przesłankę do pow staw a
nia kryzysów i konfliktów i jest to pow szechnie znane praw o w teorii 
stosunków  m iędzynarodow ych (Maj 1992: 17-21). W związku z p o 
wyższym konsekw entną odpow iedzią w iększości respondentów  na 
pytanie o typ zachow ań m niejszości rom skiej w zględem  Słow aków  
je s t w skazan ie  postaw y  agresyw nej (60 p ro cen t) albo obojętnej 
(40 procent), przy jednoczesnym  całkowitym braku  typow ania posta
wy pozytywnej. Rezultatem  takiego oglądu rzeczywistości społecznej 
przez Słow aków  jest postrzeganie Romów jako „innych”, „odm ien
nych”, „zachowujących się inaczej”, „wyróżniających się”. Odpowie
dzi, że Romowie w yróżniają się zdecydowanie na tle Słowaków, było 
odpowiednio 71 procent (tak) i 29 procent (raczej tak), przy jednocze
snym braku postrzegania opiniowanych jako takich jak  większość (nie 
w yróżniają się), w zględnie podobnych do nas (raczej nie w yróżniają 
się). Powyższe wyniki potw ierdzone zostały niejako w  odpowiedzi na 
pytanie będące swego rodzaju zwornikiem  wymienionych. M ianowi
cie poziom  asymilacji mniejszości romskiej na Słowacji oceniony zo
stał jako niski (53 procent) i bardzo niski (47 procent).

Przeprow adzone badania empiryczne, a także opisywane przez au
torów  zajm ujących się problem atyką Romów opinie na tem at stosun
ku tej mniejszości do pracy  i edukacji są niem al jednoznacznie nega
tyw ne. O bydwa te  czynniki są  z resz tą  ściśle ze sobą  zw iązane, 
w zajem nie się w arunkując. Należy podkreślić, iż w śród  większości 
grup rom skich zam ieszkujących tery torium  dzisiejszej Słowacji, p o 
dobnie zresztą jak  i Polski, możliwość zawodowego angażow ania się 
jest ograniczona jedynie do tradycyjnych, przekazywanych z pokole
nia na pokolenie um iejętności i zawodów, takich jak  kowalstwo czy 
handel końmi, na które to profesje zapotrzebow anie jest dzisiaj m ini
malne. Z drugiej strony, nieufność sam ych Romów do w artości p rze
kazywanych w  słow ackich szkołach, uznaw anie przez rodziców  wy
łą c z n ie  tra d y c y jn y c h  w a r to ś c i  k u ltu ry  ro m sk ie j, w re sz c ie  
niew ypełnianie przez znaczny odsetek dzieci obow iązku szkolnego 
skazuje dużą część ludności romskiej na społeczną m arginalizację, 
a naw et odrzucenie. Towarzyszą tem u niechęć do zatrudn ian ia  Ro
mów, jak  i w zm iankow any ich brak kwalifikacji.

N a pytanie dotyczące podejm ow ania pracy  zarobkowej przez Ro
mów zam ieszkujących Słowację 71 p rocen t respondentów  odpow ia
dała, iż robi to jedynie mniejszość. Zdaniem  w iększości ankietow a
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nych, głównym źródłem  ich zarobkow ania jest uzyskiwanie zasiłków 
od państw a (89 procent). Świadom ość tego faktu rodzi w  społeczeń
stw ie słow ackim  głębokie zaniepokojenie i opór społeczny. W arto 
w  tym  kontekście przypom nieć w prow adzen ie podatku  liniowego 
i próbę ograniczenia pom ocy socjalnej dla Romów w roku 2004 przez 
rząd  M ikulasza Dzurindy oraz tow arzyszące tem u zamieszki, zwłasz
cza we wschodniej Słowacji. Słynne zdanie wypowiedziane przez p re 
m iera Słowacji, iż „... nie może być tak, że ci, którzy nie chcą p raco 
w ać, otrzym ują z pom ocy społecznej więcej pieniędzy niż ci, którzy 
chcą p racow ać”, stało się podstaw ą masowych wystąpień, rabunków  
i dew astacji prow adzonych przez mniejszość rom ską (Puszczykowski 
2012: 2)2. N aw iasem  mówiąc, te ostre w ystąpienia publiczne stały się 
podstaw ą stopniowego łagodzenia stanow iska wobec przedm iotowej 
m niejszości, co spow odow ało w zględną, p rzejśc iow ą stab ilizację  
i oczywiście nie rozwiązało problem u w sposób trwały.

N iechęci Romów do podejm ow ania pracy, ale też niskiemu przygo
tow aniu zaw odow em u odpow iada stosunek sam ych Słowaków do za
trudn ian ia  członków tej grupy etnicznej. Zdecydowana większość re 
spondentów  (60 procent) podkreśla niechęć pracodaw ców  do Romów 
jako potencjalnych pracow ników, co pogłębia i tak  gigantyczne bez
robocie w śród tego narodu.

Jedną z podstaw ow ych przyczyn tak wysokiego bezrobocia w śród 
słow ackich Romów jest bardzo niski poziom  edukacji.

O ile częściowy analfabetyzm  w starszym  pokoleniu Rom ów jest zrozum iały 
poprzez daw ne życie taborow e, o tyle b rak  zaw odów  oraz negatywne nastaw ie
nie do edukacji w śród młodego pokolenia słowackich Romów jest już trudno  z ro 
zum ieć i zaakceptow ać. Jest oczywistym fakt, że niski poziom  edukacji m łodych 
Rom ów tw orzy błędne koło w  aspekcie tak  wysokiego bezrobocia.

(Puszczykowski 2012: 1).

Powyższą opinię potw ierdzają także wyniki przeprow adzonego b a 
dania. Zdaniem  większości ankietowanych, tylko niektórzy Romowie 
korzystają z możliwości edukow ania swoich dzieci na poziom ie pod
stawowym (55 procent badanych) i ponadpodstaw ow ym  (89 procent). 
Rezultatem  tego jest niska, zdaniem  respondentów , znajom ość języka 
słowackiego, co pogłębia tylko nastroje ksenofobiczne w śród Słow a
ków w stosunku do Romów, sam ych zaś opiniow anych ten  stan  rze
czy coraz głębiej alienuje w  zam ieszkiwanym  środowisku.

2 Fragm ent w ystąpienia p rem iera  RS M. D zurindy z lutego 2004 r.
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Szczególnym  prob lem em  w  stosunkach  słow acko-rom skich jest 
w yraźne poczucie zagrożenia podkreślane przez Słowaków, którzy 
w  absolutnej w iększości obaw iają się różnych przejaw ów  zachow ań 
mniejszości romskiej. Ponad 60 procent respondentów  czuje się zdecy
dow anie zagrożonych przez Romów (aspekty społeczne, socjalne, kry
m inalne, budżetowe, inne), a niem al 40 procent zagrożonych. Warto 
zauważyć, iż nie padła ani jedna odpowiedź o braku poczucia zagroże
nia z ich strony, czyli nie było ani jednego respondenta, który w  towarzy
stwie Romów czy choćby ze względu na takie sąsiedztwo czułby się 
bezpiecznie. W yrażona w  kolejnym pytaniu obaw a o istotny wpływ 
mniejszości romskiej na bezpieczeństwo społeczne na Słowacji została 
podkreślana bardzo wyraźnie. Obawę taką deklaruje 75 procent respon
dentów. Istnieje także silny lęk o bezpieczeństwo personalne Słowaków: 
99 p rocen t ankietow anych była św iadkiem  bądź słyszała o agresyw 
nych zachow aniach Romów. Ten w ątek podkreślany był w ielokrotnie 
w  trakcie  indyw idualnych rozm ów  z ankietow anym i. Jednocześnie 
sam i Słow acy są  zdania, iż z ich strony akty agresji w  stosunku do 
członków tej grupy etnicznej m ają charak ter sporadyczny.

W ydaje się, że negatyw ne nastaw ienie społeczeństw a słow ackie
go w  stosunku do Romów, poczucie zagrożenia, a także tow arzyszą
ca tem u bezskuteczność polityki rządu, rodzą w  społeczeństw ie ra 
dykalne nastaw ien ie  do rozw iązan ia  kw estii rom skiej. N a pytanie 
o sposób zwiększenia poczucia bezpieczeństw a na Słowacji w  związ
ku z obecnością Romów respondenci najczęściej odpowiadali, w ska
zując na po trzebę w yodrębnian ia  zam kniętych enklaw  etnicznych 
(53 procent), a także zwiększenie liczebności policji i wojska (25 p ro 
cent). N ie u lega w ątpliw ości, że po jaw iające  się tendencje , p o s ta 
wy i zachow ania Słow aków  w zględem  Romów, uzasadn ione  z ko
lei ich w łasnym  wyizolowaniem , pow odow ać m ogą pogłębianie się 
negatywnych sytuacji politycznych i społecznych, prow adząc w  kon
sekw encji do ostrych kryzysów, a naw et konfliktów w ew nętrznych. 
Jest to tym  bardziej praw dopodobne, że w raz z rozw ojem  patologii 
społecznych związanych z brakiem  pomysłów na rozw iązanie proble
m u asymilacji Romów coraz wyraźniej dochodzić będą do głosu poli
tyczne partie  radykalne, oczekujące zdecydowanego, być może naw et 
siłow ego upo rządkow an ia  p rzedm iotow ej kw estii. Takie postaw y 
zresztą nie m ogą dziwić, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uw agę p rze
widywany w zrost populacji romskiej do 2050-2060 roku, o czym była 
już mowa.
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Perspektywa polska

W edług oficjalnych inform acji podaw anych  przez M inisterstw o 
Spraw  W ewnętrznych i Administracji, Polskę zamieszkuje około 20 tys. 
Romów (Program  na rzecz społeczności romskiej w  Polsce 2 0 12)3. 
Jednakże, podobnie jak  w  przypadku innych państw, nie jest możliwe 
dokonanie dokładnego szacunku wielkości romskiej populacji. Istnie
ją  inne źródła podające zdecydowanie odm ienne dane. Według Mię
dzynarodowej O rganizacji ds. M igracji IOM, Polskę może zam ieszki
w ać naw et 42 tys. osób należących do tej mniejszości etnicznej (2005 
za: m idhealth .net 2012: 16). Nie m a jednak pew ności, że również ta 
liczba jest realna i w iarygodna. Romowie zam ieszkują głównie połu
dniow e oraz południow o-zachodnie regiony Polski. Najwięcej człon
ków romskiej populacji żyje w  wojew ództw ach m ałopolskim , dolno
śląskim  oraz śląskim.

W kwietniu 2011 roku autorka przeprow adziła badania w śród oby
w ateli Polski w  gm inach pow iatu  limanowskiego i nowosądeckiego. 
Powiaty te zamieszkuje znaczny odsetek Romów, jednakże podanie ich 
dokładnej liczby nie je s t m ożliw e. Is tn ie ją  w yłącznie przybliżone 
dane, m ów iące o ogólnej wielkości populacji romskiej w  całej Mało- 
polsce. Oficjalna liczba, jak  podaje portal www.tolerancja.pl (2012), to 
1678 członków tej mniejszości etnicznej, zaś z nieoficjalnych statystyk 
wynika, iż M ałopolskę może zam ieszkiwać około 5 tys. Romów.

B adania zostały przeprow adzone w śród osób na co dzień zam iesz
kujących w  bliższym i dalszym sąsiedztwie m niejszości romskiej.

Pomimo życia w  sąsiedztwie oraz obcow ania z członkam i społecz
ności romskiej w  życiu codziennym znaczna część ankietowanych, bo aż 
68 procent przyznała się do nieznajomości historii osiedlania się Romów 
na terytorium  Polski. N ieznajom ość historii tej mniejszości etnicznej 
m oże w iązać się z brakiem  wiedzy na tem at genezy obyczajów i tra 
dycyjnych zachow ań związanych z rom ską kulturą. Taka sam a liczba 
respondentów  stwierdziła, iż Romowie w  znaczny sposób w yróżniają 
się spośród mieszkańców  Polski: 68 procent ankietow anych odpow ie
działo zdecydowanie tw ierdząco, a 25 procent, że raczej tak, uznając 
tym  samym, iż zwyczaje, postaw y i zachow ania Romów są  odm ienne 
od zwyczajów, postaw  i zachow ań większości polskiej. W pytaniu tym  
dano respondentom  m ożliwość dopisyw ania w łasnych komentarzy. 
Oto w ybrane wypowiedzi:

„odm ienną k u ltu rą  (np. choćby koczow niczy sposób bycia, inne zasady za 
w ieran ia  związków p artnersk ich ...)”, „niekulturalnym , głośnym  zachow aniem ”,

3 D ane z 2003 roku.
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„ubiór, sposób trak tow ania kobiet, lenistwo, agresyw ność”, „zachow aniem  i n ie
to lerancją  w  stosunku do Polaków”, „przemoc, pew ność siebie, nie p rzestrzega
nie przepisów, kradzież”4.

Podobne odpowiedzi pow tarzały się często. M ożna z nich wywnio
skować, iż w ielu respondentów  dostrzega odm ienność Romów, nie- 
zw iązaną tylko i wyłącznie z ich tradycją, ku ltu rą  czy też wyglądem. 
Według ankietow anych, charakterystyczne zachow anie m niejszości 
rom skiej m oże w ynikać z ich n iechęci do asym ilacji (37 procent), 
w  drugiej kolejności z ich p rzyw iązan ia  do tradycji (35 procent). 
W pytaniu tym  również istniała możliwość podania innych czynników 
m ogących m ieć wpływ na zachow anie m niejszości rom skiej. O dpo
w iedzi podane przez 19 p rocen t respondentów  m ogą być niezwykle 
w ażnym  sądem  tłum aczącym  negatyw ną ocenę zachow ań tej grupy 
etnicznej. Oto niektóre odpowiedzi ankietowanych:

„m ają od państw a wszystko za darm o”, „chcą aby bez pracy m ieć to na  co Po
lacy zapracow ali”, „nie um ieją  się znaleźć w  naszym  środow isku”, „przez nasz 
rząd  otoczeni są  lepszą  op ieką  so c ja ln ą”, „przekonani że m niejszości w olno 
wszystko i wszystko się im  należy”, „to że są  m niejszością narodow ą i m ają  pie
niądze bez p racy”, „socjal rządu, siła w  grupie”, „brak w ykształcenia”.

Z odpow iedzi tych m ożna wywnioskować, iż dużym  problem em  
rodzącym  niechęć Polaków do Romów jest obejm ow anie ich opieką 
socjalną, k tóra może rozleniw iać oraz pow odow ać brak  ich zaanga
żow ania w  pracę zarobkową.

Kolejne pytanie dało ankietow anym  możliwość ogólnej oceny za
chow ania mniejszości romskiej. Odpowiedzi na nie są  niezwykle zna
czące. 35 p rocen t respondentów  w yraziło się na ten  tem at zdecydo
w anie negatywnie, a aż 52 p rocen t raczej negatywnie. W arto w  tym  
m iejscu rów nież podkreślić, że żaden z ankietow anych nie wypowie
dział się ani jednoznacznie pozytywnie, ani raczej pozytywnie na te 
m at zachow ania Romów. Pozwala to w yciągnąć w niosek, iż w iele 
osób żyjących w  gm inach zam ieszkałych przez społeczność rom ską 
żywi dużą niechęć do tej m niejszości etnicznej. Jak pokazują liczne 
przykłady, rodzi to sytuacje niebezpieczne, zagrażające obu społecz
nościom  oraz niejako potw ierdza wynik uzyskany w  kolejnym pyta
niu, w  którym  to 40 p rocen t respondentów  uznało poziom  asymilacji 
mniejszości romskiej jako niski, a 31 p rocen t jako bardzo niski.

4 Część odpow iedzi n ie została  zacytow ana ze w zględu n a  ich  n iecenzuralny  charakter. Za
chow ano o ryg inalną pisownię.
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N a pytanie o ocenę, na podstaw ie obserw acji stosunku Romów do 
edukacji ich dzieci na poziom ie podstawowym, aż 50 procent respon
dentów  uznało, iż nauka dzieci trak tow ana jest niechętnie, a 45 p ro 
cent odpowiedziało, że m a ona dla nich m ałe znaczenie. Zdecydowa
na mniejszość, bo zaledwie 5 procent ankietow anych odpowiedziało, 
iż w iększość dzieci rom skich się uczy, a w ięc edukacja m a dla nich 
duże znaczenie. Większość Romów w Polsce jest wykształcona na bar
dzo niskim  poziomie, a w śród starszego pokolenia analfabetyzm  jest 
częstym zjawiskiem. Za brak edukacji dzieci rom skich w  dużej liczbie 
przypadków  m ożna w inić ich rodziców, którzy nie w spierają i nie m o
tyw ują dzieci do nauki, gdyż sam i nie docen ia ją  jej istoty. Często 
w śród  rom skich rodziców  istnieje prześw iadczenie, iż nauka w  po l
skiej szkole w iąże się z in tegracją  Romów z Polakami, a co za tym  
idzie, prow adzi do zatracenia romskiej kultury. Jest to kolejny aspekt 
prow adzący  do m arginalizacji tej społeczności (Dwojak i in. 2009: 
124). B rak w ykształcenia i przygotow ania zawodowego to zapew ne 
jeden z głównych powodów, dla których polscy przedsiębiorcy z te re 
nów  objętych badan iam i nie są  chętni do zatrudn ian ia  Romów (60 
p rocen t odpowiedzi). Warto w  tym  m iejscu podkreślić, iż zaledwie 14 
p rocen t pytanych oceniło stosunek polskich przedsiębiorców  jako ra 
czej otwarty, zaś opcji oceniającej go jako otw arty nie w ybrała żadna 
z ankietow anych osób. Kilku respondentów  postanow iło um otyw o
w ać swoją odpowiedź, dopisując w łasny kom entarz. Uznali, iż p rzed
siębiorcy nie zatrudn iają  Romów, poniew aż nie m ają do nich zaufa
nia oraz poniew aż sam i Romowie nie w ykazują chęci do szukania i 
podjęcia pracy. Bardzo znaczące w  tej kwestii okazują się odpowiedzi 
na pytanie o znane respondentom  źródła u trzym ania Romów. Spo
śród  propozycji przedstaw ianych  przez autorkę ankiety najrzadziej 
zaznaczana była p raca  zarobkow a -  zaledw ie 10 p rocen t. N iem al 
wszyscy ankietow ani, bo aż 92 procen t uznali, iż głów nym  źródłem  
utrzym ania Romów są  zasiłki z pom ocy społecznej. Według inform a
cji podaw anych przez MSWiA (2003), 75 p rocen t rom skich rodzin 
z 10 m ałopolskich gm in korzysta z różnych św iadczeń pom ocy spo
łecznej; istn ie ją  rów nież tak ie  gminy, gdzie p ro cen t ten  sięga 95. 
W śród opcji pomocy, z jakich korzystają Romowie, przodują głównie 
zasiłki finansow e oraz pom oc rzeczowa. W racając do ankiety, w iele 
osób (45 procent), podobnie jak  w  poprzednich  pytaniach, zdecydo
w ało się w  tym  miejscu w ybrać opcję „inne źród ła” oraz dodać w ła
sny kom entarz. Oto niektóre z nich, pow tarzające się najczęściej:

„kradzież, zapom ogi od księdza”, „kradzieże, handel, żebractw o”, „karitas”, 
„zbieranie złom u po dom ach, handel końm i”.
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Głównym celem autorki ankiety było zbadanie poczucia bezpieczeń
stw a respondentów  żyjących w  sąsiedztwie społeczności romskiej.

Za spraw ą pytania, w  którym  poproszono ankietow anych o ocenę 
wpływu mniejszości romskiej na poziom  bezpieczeństwa społecznego 
badanego obszaru, uzyskano inform ację, iż zdecydowana większość, 
bo aż 84 p rocen t ocenia go negatywnie. Zaledwie 16 p rocen t respon
dentów  w ybrało opcję „obojętny”, zaś żadna z osób nie dokonała po 
zytywnej oceny. Z procentow ego rozkładu odpow iedzi należy w nio
skow ać, że R om ow ie m a ją  znaczny  w pływ  na bezp ieczeństw o  
mieszkańców badanego terenu  oraz że pom iędzy członkam i społecz
ności romskiej i polskiej dochodzi do sytuacji konfliktowych. Dowodzić 
tego faktu może opinia 71 p rocen t ankietow anych, którzy uznali, że 
znane im  są przykłady agresywnego zachow ania Romów w stosunku 
do Polaków i że jest to zjawisko częste. Reszta respondentów przyznała, 
że zna przypadki takiego zachow ania, ale iż zdarzają  się one spora
dycznie. N atom iast nikt spośród badanych nie zdecydował się na wy
bran ie  opcji mówiącej o nieznajom ości przypadków  agresji romskiej. 
O dpowiedzi na analogiczne pytanie o znajom ość przykładów  ag re
sywnych zachowań Polaków w stosunku do Romów przedstawiają się już 
zgoła inaczej. Zaledwie 14 procent ankietow anych uznało te zjawiska 
za częste, a 41 p rocen t za sporadyczne. Najwięcej, bo aż 45 p rocen t 
zadeklarow ało brak  znajom ości zjawisk agresji. Zakładając szczerość 
odpowiedzi respondentów, m ożna stw ierdzić, iż sytuacje konfliktowe 
zdarzające się pomiędzy społecznościami Polaków i Romów zazwyczaj 
pow odow ane są  za spraw ą tych drugich. Należy jednak podkreślić, że 
opinia ta  oparta jest w yłącznie na wynikach ankiety.

R easum ując, p rzep ro w ad zo n e  b ad an ia  pozw oliły  na zeb ran ie
0 szernego m ateriału  dotyczącego zam ieszkiw ania Romów w  Polsce
1 na Słowacji. Szczególną w artość m ają dla autorki opinie osobiste 
i wypowiedzi ludzi stykających się na co dzień z problem em  romskim na 
Słowacji. N iecenzurow ane i anonim ow e sądy i opinie urzędników  
państw owych, policjantów, strażników  miejskich, urzędników  odpo
w iedzialnych za sferę społeczną itd. stanow ią  szczególną w artość. 
Okazuje się bowiem, że obraz Romów i problem u romskiego prezen
towany w  mediach, w  oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli rządu 
i adm inistracji sam orządowej nijak m a się do rzeczywistości. Postawy 
agresyw ne, niechętne, przejaw y nacjonalizm u i naw et szow inizm u 
były dla autorki nie lada zaskoczeniem , ale zarazem  interesującym  
m ateriałem  służącym  zbudow aniu pracy. Poglądy urzędników  w yra
żone w  oficjalnych wypowiedziach, które akcentują potrzebę rów no
upraw nienia, tolerancji, współegzystencji, w  kuluarach jaw ią  się jako 
sum a niechęci, lansow ania potrzeby tw orzenia w yodrębnionych en
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klaw dla Romów, zwiększania liczby policji i wojska, słowem, narodo
wościowego izolowania tej grupy etnicznej.

Artykuł ten  m iał zasygnalizować pow agę problem u. Co do tego, że 
z problem am i mniejszości Europa będzie miała coraz częściej i w  coraz 
w iększym  stopniu  do czynienia, nie należy m ieć bow iem  w  drugiej 
dekadzie XXI wieku żadnych wątpliwości.
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Abstract

Rom a in Slovakia and Poland -  dilem m as of the  survival and developm ent of 
the  countries in the  21st century

The Article is about functioning of the  Roma m inority in Poland and Slovakia. 
The m ain  topic of the  article consider the  influence of the  Rom ains on the  in ter
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nal security of the  before m entioned countries. The Article is based on the results 
of the researches carried  out by the au tho r in Poland and  Slovakia. The area  of 
researches is the ethno-cultural distinctiveness, Rom a attitude to w ork  and edu
cation and subjective sense of security  connected w ith dwelling of the Rom a m i
nority  in both countries.
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