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WSTĘP - CZY ROMOWIE W OGÓLE PRACUJĄ?

Kultura romska ma wspaniałe tradycje pracy. Słuchając donie-
sień medialnych trudno w to uwierzyć. Przecież oficjalne dane mówią,
że bezrobocie wśród Romów sięga 95%!

Romowie (poza okresem produktywizacji Polski Ludowej) pra-
cowali i pracują zazwyczaj w szarej strefie. Mało kto ze społeczności
romskiej legalizuje działalność między innymi ze względu na bardzo
niskie zaufanie do instytucji państwowych czy brak zwyczaju zrze-
szania się z osobami spoza własnej społeczności. Tradycyjnie,
ze względu na nomadyczność i funkcjonowanie na pograniczu kul-
tur, Romowie nie należeli do zorganizowanych cechów rzemieślni-
czych. Kontakty zawodowe, przekazywanie tajników fachu, przy-
uczanie kolejnych pokoleń odbywało się w zamkniętym kręgu rom-
skiej społeczności. Historia Romów pokazuje dobitnie, jak świetnie
radzili sobie w handlu, hodowli koni, rękodziele, kowalstwie, kotlar-
stwie, działalności muzycznej. Współcześnie nieliczne romskie
rodziny kultywują unikalne tradycje zawodowe, takie jak kotlarstwo
czy kowalstwo. Bardziej znani są Romowie na rynku muzycznym –
zarabiają grając i prowadząc zespoły (ucieleśniając przy okazji pozy-
tywny stereotyp Cygana – muzyka). Większość wykorzystuje przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie umiejętności handlowe. Kiedyś
Romowie handlowali głównie końmi i wyrobami własnych rąk (zna-
ni są o dziś z wyrobów wysokiej jakości patelni), a dziś przedmiotem
transakcji są głównie samochody i tekstylia. Romowie prowadzą też
stacje benzynowe, zespoły muzyczne, restauracje i pensjonaty.

Wielu Romów migruje poza Polskę poszukując miejsc, gdzie
praca jest bardziej dostępna, a społeczeństwo wykształciło więcej
mechanizmów utrudniających dyskryminację na rynku pracy.

95% bezrobocie w statystykach wygląda przerażająco. Jest też
źródłem silnych negatywnych stereotypów o Cyganach nierobach,
roszczeniowo nastwionych do państwa. Za statystykami nie widać
ludzi, którzy codziennie pracują na utrzymanie rodzin, nie widać
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powodów, dla których pozostają w szarej strefie. Oczywiście są tacy
Romowie, którzy nie mogąc znaleźć pracy już się poddali i ich jedy-
nym źródłem utrzymania są zasiłki. Jednak takich osób jest niewie-
le, najczęściej społeczeństwo większościowe nie potrafi dostrzec
aktywnych, przedsiębiorczych i ciężko pracujących ludzi. Przede
wszystkim trudno dostrzec zalety, umiejętności i potencjał licznej
mniejszości, która mogłaby istotnie przyczynić się do budowania
silnej polskiej gospodarki razem ze społeczeństwem większościo-
wym.
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KORZYŚCI ZATRUDNIENIA OSOBY
Z MNIEJSZOŚCI ROMSKIEJ

Poniżej opisane są normy i wzorce zachowań promowane przez
kulturę romską. Nie oznacza to, że każdy Rom czy Romni (tak nazy-
wa się kobieta pochodzenia romskiego) będą się dokładnie w ten
sposób zachowywać. Jeśli jednak zostanie okazana akceptacja i sza-
cunek kulturze romskiej, a zadania wyznaczone dla pracownika będą
zgodne z jego światopoglądem, możemy spodziewać się, że pracę
swoją wykonana z uwzględnieniem poniższych norm, a często
z zaangażowaniem przekraczającym oczekiwania pracodawcy.

Motywacja
Większość osób, które ma doświadczenie współpracy z Roma-

mi uważa, że Romowie wykazują znacznie większą motywację
do pracy niż osoby z grupy większościowej. Podejmują się często
działań, które wykraczają poza ich obowiązki. Być może spowodo-
wane jest to potrzebą udowodnienia, że wbrew stereotypom leni-
wego i niezmotywowanego Cygana są w stanie dobrze wykonywać
zadania. Jednak źródeł tak silnego zaangażowania w pracę można
również szukać w kulturze romskiej. Z jednej strony w romskich ro-
dzinach promowane jest współdziałanie z innymi członkami grupy,
posłuszeństwo wobec starszych, ale jednocześnie wzmacnia się nie-
zależność jednostek w znajdowaniu źródeł i zapewnianiu utrzyma-
nia. Jedynie od osobistej kreatywności człowieka zależy to, czy się
wzbogaci, a jego rodzina uzyska wyższy status społeczny. Grupa
romska nie pozwoli członkom swojej społeczności zginąć, co stwa-
rza pewnego rodzaju bezpieczeństwo i daje świadomość możliwo-
ści uzyskania pomocy w trudnej sytuacji. Bezpieczeństwo i jedno-
czesne promowanie aktywności umożliwia wewnątrzsterowność.
Wewnątrzsterowność oznacza, że człowiek ma potrzebę i satysfak-
cję z samodzielnie podejmowanych działań. Nie potrzebuje przeło-
żonych do tego, by angażować się pracę. Sam potrafi dobrać środ-
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ki, sposoby wykonania zadania. Romowie dobrze sprawdzają się
w zawodach i przy zadaniach, które dają niezależność. Jednocze-
śnie ważne jest by pamiętać, że silna norma szacunku wobec
hierarchii pozwala powściągać niezależność tam, gdzie byłoby
to nieefektywne. Oznacza to, że słowo przełożonego będzie przyję-
te. Pod warunkiem jednak, by przełożony jest osoba godną szacun-
ku (jak uzyskać szacunek Romów przeczytasz dalej).

Są też nie-Romowie, którzy mają trudne doświadczenia w pra-
cy z Romami. Spotkali się z osobami ze społeczności romskiej, które
nie wykazywały motywacji do wykonywania pracy bądź na przykład
spóźniali się notorycznie by po kilku dniach nie pojawić się w ogóle
w miejscu pracy. Jak to rozumieć?

W każdej społeczności zdarzają się osoby, które są niezmoty-
wowane i unikają podjęcia odpowiedzialności. Warto jednak
w takich przypadkach przyjrzeć się dokładnie rodzajowi działań,
w które miał zaangażować się Rom czy Romni. Może się okazać,
że sygnalizowali nam wcześniej, iż praca nie jest dla nich odpo-
wiednia (na przykład praca palacza, która jest kalająca, o  pracach
kalających przeczytasz w rozdz. Zawody zakazane, bądź projekt,
który zaproponowałeś nie uwzględnia punktu widzenia społeczno-
ści romskiej (na przykład kurs opieki i wychowania dzieci skierowany
do Romów, którzy mają bardzo silne przekonanie o tym, że rodziny
romskie bardzo dobrze zajmują się dziećmi, często lepiej niż rodziny
nie-romskie). Brak zaangażowania może wynikać z osobistych cech
jednostek, najczęściej jednak wynika z nieporozumień przy zatrud-
nieniu i sprzecznych oczekiwań Romów  oraz osób z grupy większo-
ściowej.

Wiedza i szacunek wobec kultury romskiej, a także dopasowa-
nie działań do światopoglądu członków romskiej społeczności spra-
wi, że zatrudniony Rom będzie wysoko zmotywowanym i produk-
tywnym pracownikiem.
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Mobilność
Po II wojnie światowej władze PRL prowadziły intensywne

działania,  które miały doprowadzić do asymilacji Romów, czyli
do całkowitego wtopienia w społeczeństwo większościowe,
ostatecznie w latach sześćdziesiątych wędrowcy zostali skutecznie
osiedleni. Jednak łatwość przemieszczania się pozostała. Jak mówi
jeden z przedstawicieli społeczności Romowie, wędrują „[…] auto-
matycznie w momentach zagrożenia lub braku perspektyw na lep-
sze jutro, porzucają swoje domy i migrują. Jeśli np. ja, mając Rodzi-
nę w kilkunastu krajach Europy, w czasie spotkania słyszę o dobrych
warunkach, jakie w danym kraju występują, o możliwości kształce-
nia się bez obawy o dyskryminacje, o miejscach pracy, realnych miej-
scach pracy itd., to jest oczywistym, że gdyby nie dobra sytuacja
rozmyślałbym i brał pod uwagę wyjazd, byle tylko zapewnić jako
mężczyzna swojej Żonie i Dziecku godne warunki życia. [mężczyzna
z grupy Polska Roma, lat 20].

Oznacza to, że z łatwością przemieszczają się, również po Pol-
sce. Jest to duży atut w zawodach, gdzie podróżowanie jest częścią
wykonywanej pracy. Warto zaznaczyć, że Romowie wolą przemiesz-
czać się samochodami niż środkami transportu publicznego. Zapro-
ponowanie, zwłaszcza kobietom, podróżowania pociągiem czy
autobusem może obniżyć zaangażowanie w wykonanie obowiąz-
ków (są bowiem narażone na nieprzyjazny kontakt z osobami z gru-
py większościowej oraz zaczepki mężczyzn). Planując zatrudnienie
czy projekt weź pod uwagę możliwość rozliczenia paliwa, użytko-
wanie samochodu. Jeśli pokażesz, że rozumiesz i uwzględniasz
te szczególne potrzeby pracownika, zyskasz szacunek i zaangażo-
wanie.

Dodatkowym atutem jest siatka szerokiej rodziny, które zapew-
nia pomoc, może być źródłem informacji o lokalnych rynkach oraz
lojalnym klientem końcowym.
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Lojalność grupy
Romowie funkcjonują w szerokich rodzinach, klanach. Działal-

ność jednego członka społeczności, jeśli nie narusza zasad kultury
romskiej, będzie wspierana przez pozostałe osoby z danego klanu.
Jeśli dany przedsiębiorca ze społeczeństwa większościowego zatrudni
Roma oraz  okaże akceptację i szacunek kulturze romskiej, zapewni
sobie kolejnych cennych pracowników lub potencjalnych lojalnych
klientów.

Grzeczność
W kulturze romskiej duży nacisk kładzie się na wychowanie

dzieci w szacunku do osób starszych. Wyraża się to posłuszeństwem
i akceptowaniem ich decyzji. Niegrzecznym jest wchodzenie w dys-
kusje, odpyskiwanie, jasno wyrażony sprzeciw. Bardzo silne normy
zachowania harmonii w grupie pozwalają Romom wykształcić
zachowania uznawane przez ogół społeczny (również w społeczeń-
stwie większościowym) za wyraz grzeczności.

W pracy, gdzie ważna jest grzeczna obsługa klienta, osoba ze
społeczności romskiej będzie się dobrze sprawdzać: wystarczy,
że zaaplikuje normy własnej kultury. Łatwiej jej będzie nie okazać
zdenerwowania w dyskusji z trudnym klientem, czy powstrzymać
się od komentarzy, niż osobom z grupy większościowej, dla których
niemiła konfrontacja między klientem a obsługującym jest zjawi-
skiem znanym dobrze z doświadczenia, a ogólnie akceptowane nor-
my komunikacji nie hamują okazania zniecierpliwienia.

Pozytywny stosunek do rzeczywistości
W polskiej kulturze większościowej istnieje norma narzekania

jako sposób nawiązywania kontaktu. Oznacza to, że często rozpo-
czynamy rozmowę i nawiązujemy miły kontakt poprzez lekkie
narzekanie na niesprzyjające okoliczności (np. pogodę, pracę, trans-
port publiczny, czy innych ludzi). Osoby z grupy większościowej pra-
cujące z Romami często zauważają, że wśród Romów nie istnieje
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norma narzekania. Przy spotkaniach zazwyczaj są pogodni i uśmiech-
nięci, rozmowę rozpoczynają od pogodnej pogawędki lub wymiany
komplementów. Takiego zachowania w grupie romskiej oczekuje
się od dobrze wychowanej i dojrzalej społecznie osoby. W grzecz-
nej rozmowie podkreśla się pozytywne cechy sytuacji, chwali się
rozmówcę, prawi się komplementy (osobom tej samej płci). Oczy-
wiście w szczególnych sytuacjach Romowie opowiadają o trudno-
ściach, które przeżywają, dzielą się kłopotami, choć i wtedy często
próbują podkreślić pozytywne strony i wolę poradzenia sobie z prze-
ciwnościami losu.

Osoby z grupy większościowej, które mają pozytywne doświad-
czenia współpracy mówią o tym, że chętnie spotykają się z Romami
właśnie dlatego, że ma to dobry wpływ na ich samopoczucie,
ułatwia codzienną pracę. Trzeba podkreślić, że pogoda ducha
Romów jest nienachalna, nie brzmi fałszywie w uszach grupy więk-
szościowej (jak np. optymizm kultury północnoamerykańskiej).
Kreowanie optymizmu to niebagatelna zaleta i w obsłudze klienta,
i w codziennej współpracy w grupie roboczej, biurze czy przedsię-
biorstwie produkcyjnym.

Czystość
Romowie przywiązują bardzo duża wagę do zachowywania

czystości w swoim otoczeniu, normy dotyczące porządku są znacz-
nie silniejsze niż te obowiązujące w społeczeństwie większościo-
wym. Jest silny podział świata na to co brudne i to co czyste,
np. miejsce i narzędzia używane do przygotowania posiłków czy do
czyszczenia nie są używane do innych celów, zwłaszcza poza kuch-
nią. Tak więc na przykład szmatka do szafek w kuchni nie będzie
używana do wycierania innych brudnych powierzchni, a ścierki spo-
za kuchni nie będą płukane w kuchennym zlewie. Za czystość w
domu odpowiadają romskie kobiety, dziewczynki są przyuczane do
tej roli od najmłodszych lat.
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Jakie to ma przełożenie na zatrudnienie, sferę zawodową?  Jeśli
potrzebujemy pracownika  w gastronomii, np. do prowadzenia baru
czy restauracji, gotowania, sprzątania kuchni, Romni będzie bardzo
dobrą kandydatką. Przełożony nie musi takiego pracownika kontro-
lować, tłumaczyć, wskazywać zadań. Pracownica najczęściej sama
wie, co powinna zrobić, ogarnia dobrze taką przestrzeń. Jak mówi
jeden z pracodawców - restaurator zatrudniający kobiety ze spo-
łeczności romskiej: „kwestie czystości, mycie zlewów, wycieranie po
sobie blatów (…)  bo wiadomo nie-Romce  niejednokrotnie trzeba
by powiedzieć, a może byś ten blat posprzątała, a później sobie
zrobisz to czy tamto, to może poczekać, a tutaj jednak należy
wyczyścić…. Sanepid mógłbym przyjmować z otwartymi rękoma,
w momencie gdybym miał na zmianie właśnie wtedy w kuchni Rom-
kę, bo bym wiedział, że wszystko będzie inaczej wyglądało.”

Odmienna perspektywa kulturowa
W zawodach, w których ważna jest kreatywność, odmienna

perspektywa, innowacyjne rozwiązania osoby z innych grup kultu-
rowych niż większościowa są bardzo pożądane. Współpracownicy
uczą się od siebie patrzenia na dane kwestie z różnych perspektyw,
dzięki temu znajdują innowacyjne rozwiązania problemów, mają
nowatorskie pomysły, mogą rozwinąć własną tolerancję i wiedzę o
innych. Dodatkowo, jeśli firmie zależy na dotarciu do nowego rynku
zbytu, osoby z grup mniejszościowych są niezastąpione: znają ję-
zyk, mentalność, sposoby sprzedaży i skutecznej reklamy, rozumieją
specyficzne potrzeby lokalnej społeczności. Klient obsługiwany przez
członków własnej grupy etnicznej staje się bardziej przywiązany do
marki i produktu. Ma poczucie zrozumienia i więzi z dostawcą. W
niewielkich firmach, takich jak sklep, czy przetwórnia spożywcza,
zatrudnienie jednej lub kilku osób z mniejszości etnicznych mieszka-
jących w okolicy przedsiębiorstwa, zapewnia lojalność całej grupy
mniejszościowej. Wspieranie swoich bliskich jest normą, a więc pra-
codawca, który zatrudniając osoby z mniejszości pokazuje otwar-



15

tość i zaufanie, w zamian otrzymuje oddanych pracowników i klien-
tów. Tradycja kultury romskiej, odmienna estetyka, muzyka, spoj-
rzenie na świat mogą bardzo wzbogacać projekty, w których szuka-
my nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań.
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ZAWODY POLECANE

Poniżej są wymienione zawody, w których warto promować
osoby ze społeczności romskiej, gdyż ich kulturowe uwarunkowa-
nia ułatwiają odniesienie sukcesu właśnie tej grupie. Przy zatrudnie-
niu należy oczywiście uwzględnić osobiste preferencje, wykształce-
nie i predyspozycje. Jeśli nie ma innych przeszkód (np. praca ofero-
wana kobietom musiałaby być wykonywana w godzinach nocnych),
oferty pracy w poniżej wymienionych zawodach spotkają się
z pozytywnym przyjęciem, ułatwią aktywizację zawodową grupy
romskiej.

Handel
Jakie normy kultury romskiej ułatwiają Romom radzenie sobie

w handlu? Można wyróżnić dwa takie czynniki: akceptację materia-
lizmu oraz umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów
społecznych.

Akceptacja materializmu. Kultura romska zawsze wzmacniała
akceptację bogacenia się, pomnażania majątku. Okazywanie zasob-
ności było i jest w dobrym tonie. Uznanie społeczne towarzyszące
dużym możliwościom finansowym jest silnym motywatorem działa-
nia, szczególnie dla mężczyzn. Mobilność, akceptacja przemieszcza-
nia się i siatka romskich rodzin rozsianych po całym niemal świecie
zapewnia możliwość znalezienia korzystnych źródeł towarów i miejsc
zbytu.

Umiejętność nawiązywania kontaktu. Romowie żyjąc przez wieki
na obrzeżach społeczności osiadłych, zmuszeni do częstego prze-
mieszczania się, wykształcili umiejętność szybkiego i skutecznego
nawiązywania kontaktu, prowadzenia rozmowy, błyskawicznego roz-
poznawania potrzeb kontrahentów.
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Zawody artystyczne
Media i społeczeństwo większościowe zna talenty artystyczne

Romów jedynie w pewnym wycinku. Festiwale romskie pokazywa-
ne w telewizji czy muzyka sprzedawana jako cygańska, Romo disco
nie odzwierciedlają w pełni potencjału, który Romowie mają do
zaproponowania kulturze polskiej. Zespoły muzyczne, które czasem
można spotkać w tramwajach czy na ulicy, również prezentują je-
dynie to, co wydaje się muzykom, że nie-Romom się spodoba, czyli
proste szlagiery, niekoniecznie poprawnie wykonane. Nawet do
filmu „Papusza” muzykę tworzył J.K. Pawluśkiewicz, a nie zostali do
współpracy zaproszeni twórcy romscy.

Przy bliższym kontakcie z tą społecznością okazuje się, że ist-
nieją ciekawi twórcy w niemal każdej szerszej rodzinie. Warto za-
chęcać Romów do podejmowania prac w zawodach, gdzie potrzeb-
ne jest wykorzystanie talentów artystycznych: projektowanie, wy-
konywanie rękodzieła artystycznego oraz tam, gdzie przyda się sze-
roko rozumiana kreatywność np. w reklamie. Oni będą lepiej wy-
czuleni na potrzeby własnej grupy, a na grupę większościową będą
mieli ciekawą, zewnętrzną perspektywę.
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Gastronomia
Jak wspomniano powyżej w kulturze romskiej podkreśla się

czystość, dbanie o przestrzeń  służącą do przygotowywania posił-
ków znacznie bardziej niż w grupie większościowej. To jeden
z atutów zatrudniania Romów w gastronomii.

Kolejnym jest specyfika kuchni romskiej. Wprawdzie wiele po-
traw jest podobnych do tych znanych w społeczeństwie większo-
ściowym, ale są też specyficzne dania, które mogą stać się czynni-
kiem wyróżniającym daną restaurację (np. zupa owocowa na roso-
le). To jak dobrze dana osoba gotuje (zazwyczaj kobieta, choć zda-
rzają się gotujący Romowie - mężczyźni) jest uzależnione od pre-
dyspozycji indywidualnych, ale powszechność przygotowywania
posiłków w domu, norma gościnności przejawiająca się podawa-
niem dużej ilości jedzenia gościom, nakaz, aby wszystko było
zawsze świeże i dobrej jakości powoduje, że wśród Romni szybko
znajdziemy bardzo dobrego szefa kuchni.

Jeśli zechcemy zatrudnić Romkę czy Roma jako kelnerów,
należy pamiętać o nakazie zakrywania ciała. Jeśli więc kelnerki
w danej restauracji chodzą w krótkich spódnicach, bo taka jest kon-
cepcja marketingowa lokalu, to nie jest to miejsce pracy dla osób ze
społeczności romskiej.

Edukacja
Wbrew panującym stereotypom dotyczącym niechęci środo-

wiska romskiego do edukacji, kształcenie nigdy nie było antywarto-
ścią kultury romskiej. To raczej sytuacja panująca w szkolnictwie,
trudności, które napotykają dzieci romskie idąc do szkoły powo-
dują, że jest duży odsetek dzieci, które wcześnie wypadają z syste-
mu edukacji1. Romowie cenią osoby z tytułami naukowymi a na-
uczyciele, wykładowcy cieszą się estymą w środowisku. Zawodem,

1Więcej o tym zagadnieniu dowiesz się z książki „Dzieci romskie w szkole” pod redakcją
Joanny Więckowskiej i Karola Kwiatkowskiego. Książkę można uzyskać bezpłatnie pisząc
na adres: emic@emic.pl
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który jest bardzo potrzebny, przynosi uznanie i pełną akceptację
środowiska i jednocześnie jest dostępny dla wielu osób (nie trzeba
mieć wyższego wykształcenie) jest Asystent Edukacji Romskiej.
Stanowisko w szkole czy przedszkolu, zwłaszcza jeśli do placówki
chodzą dzieci romskie, będzie atrakcyjnym miejscem zatrudnienia,
szczególnie dla kobiet.
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ZAWODY ZAKAZANE

W kulturze romskiej określone są zawody, które nie powinny
być wykonywane przez członków tej społeczności. Źródeł zawo-
dów zakazanych (zajęć kalających) można dopatrywać się w noma-
dycznym sposobie życia Cyganów. Trudne warunki życia sprawiały,
że rozdział sfer życia i zajęć na czyste i brudne (fizycznie) gwaranto-
wał higienę i zdrowie. Rozdział zachowań na kalające oraz czyste
moralnie zapewniał trwałość rodzin, ochronę własnej grupy i lojal-
ność w obliczu ciągłego zagrożenia z zewnątrz. Podział powyższy
jest utrzymany do tej pory.

Poszczególne grupy romskie różnią się między sobą w stopniu
przestrzegania zasad fizycznej i moralnej czystości oraz w wadze
przykładanej poszczególnym zachowaniom. Jednak pracując w śro-
dowisku romskim nigdy nie wiemy czy natkniemy się na osobę bar-
dziej czy mniej tradycyjną. Należy liczyć się z tym, że osoby należące
do ogólnie mniej tradycyjnej grupy Bergitka Roma również mogą
mieć opory przed podjęciem niżej wymienionych prac.

Poniżej wymienione są zajęcia, które dla Roma czy Romni będą
oznaczały konieczność przełamywania tabu kulturowego, czyli sil-
nych barier wpajanych od najmłodszych lat. Przez to dla większości
zajęcia te będą niemożliwe do podjęcia. Nawet jeśli z różnych oso-
bistych względów ktoś uzna, że przyjmie na siebie takie zadania, to
wysiłek włożony w radzenie sobie ze stresem wynikającym z prze-
kraczania wartości rodzinnych i kulturowych przełoży się na niskie
zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. Nie powinno się więc
namawiać Romów do zajęcia się działalnością niezgodną z ich wy-
mogami kulturowymi. Czasem wśród społeczeństwa większościo-
wego słyszy się głosy, by właśnie skłaniać, zmuszać Romów do prze-
łamywania takich obostrzeń. Argumentuje się to koniecznością zmia-
ny w obliczu postępu technologicznego czy kulturowego zacho-
dzącego w społeczeństwie większościowym. Nie rozsądzając tu czy
istnieje czy nie moralne prawo do ingerowania w drugą kulturę
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możemy stwierdzić z całą pewnością, że nakłanianie kogoś do
przełamywania ograniczeń, w których został wychowany, negatyw-
nie odbije się na zaangażowaniu w pracę. Choćby z tego powodu
należy znać zajęcia i zawody kalające w kulturze romskiej, zrozu-
mieć przyczyny, dla których są one zakazane. Nie należy naciskać,
by osoby z tej kultury podjęły się prac opisanych poniżej, gdyż ina-
czej nasze działania będą skazane na niepowodzenie. Warto też
dodać, że fakt, iż ktoś ze środowiska romskiego podjął się takiej
pracy, nie przeczy istnieniu norm zakazujących ich wykonywania.
Coś co dla jednej osoby będzie akceptowalne do wykonania (zwłasz-
cza, gdy obok nie ma osób z własnej grupy) będzie zadaniem nie
do przyjęcia dla większości.

Zawody kalające dzielą się na dwie grupy. Pierwsza dotyczy
takich zawodów, w których człowiek ma kontakt z nieczystościami,
zwłaszcza z nieczystościami ciała. Niewskazane są więc wszystkie
te prace, gdzie istnieje prawdopodobieństwo zetknięcia się z bru-
dem, osobami chorymi (dokładnie chodzi tu o nieczystości związa-
ne z chorobą), zwłokami, Do takich zawodów należą zawody me-
dyczne, np. lekarz, pielęgniarka, akuszerka, a także grabarz, hydraulik,
śmieciarz, zamiatacz ulic. Ponadto zakazany jest zawód masarza
ze względu na potencjalną konieczność obróbki koniny. Jedzenie
mięsa konia jest kalające. Koń ma szczególną pozycję w kulturze
romskiej, jest uważany za zwierzę czyste i darzone ogromnym
respektem. Jedzenie koniny jest zaprzeczeniem tego szacunku.

Druga grupa zawodów kalających to zawody oznaczające
współpracę z wymiarem sprawiedliwości: organami ścigania, sądow-
nictwem bądź systemem penitencjarnym. Romowie bardzo nega-
tywnie postrzegaliby osobę z własnej grupy, która zatrudniłaby
się w policji bądź wykonywała zawód prokuratora czy adwokata
(można natomiast skończyć studia w kierunku prawa czy admini-
stracji państwowej). Wynika to z normy lojalności. Wykonywanie
takiej pracy wiąże się z ryzykiem donoszenia na innych Romów
do nieromskiego wymiaru sprawiedliwości, co oznacza poważne
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złamanie zasad kodeksu Romanipen (obowiązującego Romów, więcej
o tym kodeksie w rodz. Historia i kultura Romów w Polsce). Jego
konsekwencją jest wykluczenie ze społeczności Romów.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROMÓW
A KULTURA ROMSKA

Jak kwestie związane z zawodami zakazanymi przekładają się
na pomoc w aktywizacji zawodowej Romów? Oferowanie Romowi
stanowiska palacza w kotłowani nie będzie skutecznym sposobem
aktywizacji, nie zachęci go do podjęcia pracy. Nawet jeśli jesteśmy
przekonani, że zatrudniona osoba nie będzie musiała palić szcząt-
ków zwierzęcych czy pozostałości medycznych, to w grupie rom-
skiej istnieje jednoznaczna opinia na temat takiego zawodu. To samo
dotyczy masarni: obawa przed tym, że trzeba będzie oporządzać
koninę spowoduje odrzucenie propozycji. Nawet najmniejsze ryzy-
ko wykonywania zadań będących w sprzeczności z kodeksem Ro-
manipen spowoduje, że Romowie będą z ogromną ostrożnością
podchodzić do takich ofert pracy.

Nie warto wkładać wysiłku w przekonywanie Roma, że koniny
się właściwie w Polsce już nie jada, czy że masarnia, do której kieru-
jemy Roma, zajmuje się głównie obróbką drobiu. Niepokój dotyczą-
cy kontaktu z kalającym mięsem jest wzmacniany przez pojawiające
się co jakiś czas afery mięsne relacjonowane w mediach. Przytacza-
ne są wtedy przykłady firm, które sprzedają mięsa różnego typu, w
tym koninę, jako np. gulasz wieprzowy. Silne przekonania Romów
spowodują, że propozycja pracy jako masarz będzie odebrana ne-
gatywnie. Najprawdopodobniej Rom odmówi bez tłumaczenia dla-
czego nie podejmuje się pracy, bądź nie stawi się u pracodawcy
(nawet jeśli pośrednikowi będzie się wydawało, że wyraził wstępnie
zgodę). Sytuacja będzie trudna dla obu stron. Z pewnością pogłębi
to stereotypy o niezaangażowanych, leniwych Romach w grupie
większościowej, a wśród Romów przekonanie o tym, że są niezro-
zumiani i traktowani niechętnie.

Społeczeństwo większościowe nie zna norm dotyczących za-
jęć kalających, nie jest to wiedza powszechnie dostępna. Jest jed-
nak konieczna wśród osób wspomagających aktywizację Romów
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na rynku pracy. Trochę tej wiedzy możemy zdobyć z książek (warto
zapoznać się z pracami Jerzego Ficowskiego w tym zakresie). Trzeba
także uważnie wsłuchiwać się w to, co mówią romscy beneficjenci:
zwróć uwagę na to, co kryje się w drugim dnie, na delikatne suge-
stie. Zapytaj wprost:
„Czy oferty pracy, które Panu / Pani przedstawiam są odpowiednie
dla osoby ze społeczności romskiej? Proszę mi doradzić.”
Nie  pytaj dlaczego dane oferty nie są odpowiednie, tylko zweryfikuj
o których warto dalej rozmawiać. Należy przyjąć, że przeciętnemu
przedstawicielowi danej grupy trudno jest tłumaczyć własną kultu-
rę, jej zasady. Zasady są znane wewnątrz społeczności, ale trudno o
nich mówić, tłumaczyć je osobie z zewnątrz. To tak, jakbyśmy nagle
musieli wytłumaczyć zasady np. gramatyki języka polskiego osobie,
która nigdy nie miała z tym tematem kontaktu.
 Jak wspomniano wyżej, czystość ma także znaczenie moralne –
kultura romska nakłada na swoich członków ograniczenia dotyczą-
ce właściwego prowadzenia się. Bardzo negatywnie odbierane jest
flirtowanie (dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn), epatowanie
kobiecością lub męskością. Z tego względu praca wymagająca ubioru
odsłaniającego ciało, np. spódnicy przed kolana jako wymaganego
stroju kelnerki w niektórych restauracjach, będzie źle widziana wśród
Romów. Także praca kobiety w godzinach nocnych może być przez
nią nie do przyjęcia (zwłaszcza jeśli nie towarzyszą jej inne osoby
romskiego pochodzenia, najlepiej z tej samej rodziny czy klanu).
W razie wątpliwości dotyczących tego, czy dane zajęcie będzie ak-
ceptowane przez społeczność romską warto zwrócić się z pytaniem
do organizacji romskich bądź lokalnej starszyzny, z którą kontakt
powinien mieć kierownik lokalnego urzędu pracy.
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CO MOŻE ZASKOCZYĆ W KONTAKCIE Z ROMAMI?

W kontakcie z Romami zaskakujące może być to, jak bardzo
osoby ze społeczności romskiej są podobne do osób z grupy więk-
szościowej. Gdy patrzymy przez pryzmat stereotypów, trudno jest
dostrzec człowieka, który ma podobne do naszych pragnienia
i plany. Każdy chce mieć szczęśliwą i zdrową rodzinę, wystarczająco
zasobów by ją utrzymać. Znajdowanie podobieństw ułatwia kon-
takt i jest bardzo potrzebne, gdy Romowie wchodzą w środowisko
większościowe. To co może być zaskakujące i utrudniające (poza
stereotypami), to odmienne normy dotyczące zachowań, ubioru
i komunikacji.

Pierwszy kontakt
W kulturze polskiej w czasie witania się obowiązuje uścisk ręki.

O ile poza środowiskiem pracy ma znaczenie, czy kobieta wyciągnie
rękę do mężczyzny czy nie, to w sytuacjach zawodowych ludzie
podają sobie ręce niezależnie od płci, wieku, a czasem nawet hie-
rarchii. Niepodanie ręki może być uważane za dystansowanie się,
czy przejaw braku wychowania. W większości grup romskich na
terenie Polski powitanie następuje bez uścisku dłoni. Obowiązuje
skinięcie głową, wymiana pozdrowień, pocałunek w rękę wobec
starszych, ewentualnie objęcie się zaprzyjaźnionych kobiet. Romo-
wie, którzy mają dużo doświadczenia w kontaktach z nie-Romami
będą wymieniali uściski dłoni, gest ten nie będzie ich dziwił ani nie
sprawi trudności. Natomiast może zdarzyć się sytuacja, szczególnie
u osób, których kontakt z grupą większościową jest sporadyczny, że
nie podadzą pierwsi ręki na przywitanie i tak zaaranżują sytuację,
żeby do niego w ogóle nie doszło (np. staną w pewnym oddaleniu
od osoby, z którą się spotykają).

Tak może się dziać zwłaszcza w przypadku kobiet romskich,
które w kontaktach z mężczyznami spoza otoczenia rodziny zacho-
wują dystans. W przestrzeni publicznej, np. w sklepie czy na ulicy,
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w kontakcie z nie-Romami dystans ten  przejawia się czasami obce-
sowym sposobem mówienia. W pierwszym kontakcie z przełożo-
nym czy współpracownikiem może być to brak kontaktu wzroko-
wego, unikanie rozmów poza koniecznym minimum. Ważne jest by
w takiej sytuacji nie wyciągać wniosków co do otwartości osoby czy
jej umiejętności społecznych. Taka postawa jest wyrazem szacunku,
zarówno wobec rozmówcy jak i Romni do siebie, wskazuje na chęć
zachowania zasad należących do dobrego tonu w kulturze rom-
skiej.

Dodatkowo dystans ten może być wzmocniony obawą przed
stereotypową oceną, napięciem wynikającym ze znajdowania się w
nowym, obcym środowisku, które może być wrogie. Wielu Romów
doświadcza dyskryminujących zachowań w kontaktach z grupą więk-
szościową, a to utrwala stereotyp, że wszyscy nie-Romowie są
niechętni wobec Romów. Ma to wpływ na trudności w przebywa-
niu w nie-romskim (choćby najbardziej otwartym i tolerancyjnym)
środowisku. Wspomniane wyżej spotkanie integracyjne może pozy-
tywnie wpłynąć na zmniejszenie napięcia w nowego pracownika.

Ubiór
Wyżej wspomniane normy dotyczące zachowania czystości mo-

ralnej powodują, że wśród Romów panują określone wzorce ubie-
rania się. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, choć ubiór
męski jest zbliżony do tego, który jest noszony w grupie większo-
ściowej, nie wzbudza zdziwienia. Mężczyźni z grupy romskiej za-
zwyczaj podkreślają swój status społeczny markowymi ubraniami
i dbałością o estetykę oraz czystość stroju. Kobiety noszą długie
spódnice, zakrywają ramiona. Noszenie spodni przez kobiety jest
dopuszczalne w grupie Bergitka Roma, choć i tam znajdą się rodzi-
ny, w których ściśle przestrzegane są zasady tradycyjnego stroju.
Należy podkreślić, że Romowie są bardzo dumni ze sposobu w jaki
się ubierają. Kobiety widzą w tym możliwość podkreślania kobieco-
ści i dziwią się zazwyczaj sposobowi ubierania się nie-Romek. Nie
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widzą zasad swojego stroju jako ograniczenia ekspresji ich osobo-
wości, tak jak często interpretują to osoby z grupy większościowej.
Warto pamiętać, że także romskich mężczyzn obowiązują konkret-
ne normy dotyczące stroju, np. ubranie nie powinno być zbyt opię-
te, ciało powinno być zakryte (krótkie spodnie, podobnie jak krótka
spódnica u kobiet, nie są dozwolone).

Jeśli w pracy, którą ma wykonywać Romni, obowiązuje kon-
kretny sposób ubierania, zweryfikuj czy będzie on akceptowalny.
Jednocześnie nie namawiaj Romni do porzucenia stylu ubierania.
Zdarza się, że osoby z grupy większościowej, w dobrej wierze, su-
gerują Romni, iż noszenie spodni, krótszych spódnic jest wygodniej-
sze. Namawianie zostanie odebrane negatywnie. Jeśli intrygują cię
normy ubierania się w grupie romskiej, zapytaj o nie. Poleć to samo
współpracownikom. Zainteresowanie kulturą romską wpłynie pozy-
tywnie na wzajemne relacje.
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Rodzinność
W społeczności romskiej rodzina stanowi  największą wartość

i główny punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji. Kultura
polska na tle zachodnioeuropejskiej również jest bardzo skoncen-
trowana na rodzinie. Jest więc to obszar, który nas zbliża do siebie.
Jednak siła rodziny, wymagania dotyczące opieki wzajemnej
i poświęcania czasu są silniejsze u Romów niż w kulturze większo-
ściowej. Przygotowania do świąt rodzinnych i religijnych wymagają
większego nakładu pracy i czasu. Choroba czy pogrzeb w rodzinie
oznaczają często kilkudniowy wyjazd. Oznacza to, że warto uwzględ-
nić potrzeby pracownika w grafiku, a prośby o urlop traktować bar-
dzo poważnie. Pamiętajmy, że pracodawca będzie miał duży zysk
z tego, że da urlop w sytuacji potrzeby rodzinnej, okaże zrozumie-
nie – zwiększy to lojalność i motywację pracownika w wykonywanie
zadań.
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JAK WPROWADZIĆ NOWEGO PRACOWNIKA?

Stereotypy panujące w społeczeństwie większościowym powo-
dują, że Romowie spotykają się z trudnym przyjęciem w środowisku
pracy. Czasem pracownicy otwarcie wyrażają niechęć lub obawy
wynikające ze społecznie przekazywanych przekonań, że Romowie
to złodzieje. Chowają torebki, wartościowe przedmioty, starają się,
żeby wciąż ktoś miał na oku ich rzeczy, choć wcześniej nigdy tego
nie robili. Pojawią się też żarty dotyczące tego, gdzie na przykład
podział się folder czy kubek. Odpowiedź, że „cyganie ukradli”
wywołuje śmiech, dla osób z grupy większościowej ułatwia radze-
nie sobie z trudną sytuacją. Takie zachowania są niezwykle depry-
mujące dla nowego pracownika pochodzenia romskiego. Zdarza się,
że Romowie nie wytrzymują atmosfery w pracy i odchodzą z dnia
na dzień, nie informując o przyczynach pracodawcy.

Dobrze jest więc uprzedzić pracowników, że do zespołu dołą-
czy osoba pochodzenia romskiego. Należy uczulić, żeby nie kiero-
wać się stereotypami w kontaktach z Romami. Można pokazać pra-
cownikom ciekawą publikację o Romach. Na przykład książkę „Nie
bój się Cygana”, Adama Bartosza, która jest napisana przystępnym
językiem jako relacja z własnych doświadczeń autora z tą społecz-
nością. Jeśli warunki pracy na to pozwalają warto zrobić choćby
krótkie  spotkanie integracyjne, na którym każdy się przedstawi
i będzie mógł zadać pytanie. Z pewnością atmosfera w pracy
będzie przyjemniejsza i ułatwi przełamanie wzajemnych stereoty-
pów.. Najczęstszą postawą pracodawców jest przemilczanie sytu-
acji, podejście „jakoś się ułoży”. Znacznie korzystniejsza jest aktyw-
na postawa, pokazanie własnym przykładem akceptacji wobec oso-
by pochodzenia romskiego, wspomaganie integracji. Wpłynie to mo-
tywująco na cały zespół.

Bardzo dobrym sposobem jest zorganizowanie szkolenia o kul-
turze romskiej. Można znaleźć takie bezpłatne szkolenia, finanso-
wane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektów
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realizowanych przez organizacje romskie i nie-romskie. Ogłoszenia
o naborze może sprawdzić na stronie www.ngo.pl bądź zgłosić się
do organizacji romskiej działającej w okolicy.
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ZATRUDNIENIE ROMÓW PRZY PROJEKTACH
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

Wiele instytucji próbuje prowadzić projekty na rzecz polepsze-
nia sytuacji Romów. Czy wszystkie mają szansę powodzenia? Jak
zbudować skuteczne działania na rzecz aktywizacji zawodowej
Romów?

Nawiązywanie kontaktu ze społecznością romską
Już na etapie planowania projektu niezbędne jest nawiązanie

kontaktu ze społecznością romską, po to, by nasze zamierzenia od-
zwierciedlały rzeczywiste potrzeby beneficjentów. Wiele projektów
budowanych jest na przypuszczeniach i wyobrażeniach osób z grupy
większościowej o tym, co jest potrzebne Romom. W dobrej wierze
(a często z dużym zaangażowaniem emocjonalnym i wysiłkiem wło-
żonym w przygotowanie projektu) proponowane są pomysły, które
są nieadekwatne do sytuacji danej społeczności, bądź wręcz sprzecz-
ne z zasadami, jakimi się kieruje (na przykład kurs pielęgniarski dla
romskich kobiet). Trzeba więc zaprosić Romów do projektowania
działań pomocowych.

Jak nawiązać kontakt ze społecznością romską? Sprawdź
w szkole lub wydziale edukacji gminy czy w okolicy działa asystent
edukacji romskiej. Czasem ośrodek pomocy społecznej ma dobre
kontakty z kimś z grupy romskiej. Jest to zazwyczaj osoba otwarta,
chętnie kontaktująca się z grupą większościową i posiadająca uzna-
nie mniejszości romskiej, działająca trochę jak ambasador swojej
społeczności.

Pierwszy kontakt
Może się zdarzyć, że pierwszy kontakt będzie trudny. Romo-

wie mają niskie zaufanie do nie-Romów. Można odnieść wrażenie,
że po drugiej stronie jest tylko mur niechęci i braku zainteresowa-
nia. Jest to naturalna reakcja osób z grup, które mają doświadcze-
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nia represji i prześladowań (porównaj rozdział o historii). Za nią stoi
potrzeba kontaktu i współpracy. Cierpliwością i okazaniem szacun-
ku zdobędziemy zaufanie, która jest niezbędne do skutecznej współ-
pracy.

Nie należy zaczynać rozmowy od spraw merytorycznych. War-
to zapytać o to, jak ludziom się żyje, jak miewa się rodzina, ile jest
dzieci, gratulować potomstwa i wymienianych osiągnięć. Trzeba też
się przygotować na pytania o rodzinę i dzieci. Wymiana informacji o
życiu prywatnym to właśnie budowanie zaufania. Dopiero po tej
wstępnej fazie można przejść do omawiania projektu.

Należy przewidzieć zatrudnienie przy projekcie osób ze spo-
łeczności romskiej. Po pierwsze jest to aktywizacja zawodowa, a
więc realizacja celu, ale co ważniejsze zapewniamy  zaangażowanie
społeczności romskiej. Przekłada się to pozytywnie na możliwość
zrealizowania projektu: zrekrutowania romskich beneficjentów osta-
tecznych, frekwencję na zajęciach (jeśli są przewidziane) czy obec-
ność na stażu.

Podziały w środowisku
Trudności w realizacji projektów w środowisku romskim wyni-

kają też z podziałów w nim istniejących. Społeczność romska w
Polsce dzieli się na trzy główne  grupy pokrywające się z podziałem
językowym, częściowo geograficznym oraz w zakresie przestrzega-
nia zasad romanipen: Bergitka Roma, Polska Roma i Romowie Au-
striaccy, czyli Kełderasze i Lowarzy. Istnieją też podziały wewnątrz
grup na różnorakie opcje popierające własnych liderów. Jako osoby
spoza społeczności musimy się z tym liczyć, zdać sobie sprawę, że
niektóre działania nie obejmą całej grupy romskiej, że ich zasięg
będzie ograniczony np. geograficznie.



33

HISTORIA I KULTURA ROMÓW W POLSCE

Romowie przybyli na tereny Polski na przełomie XIV i XV wie-
ku. W Europie pojawili się ok. XI w., wędrowali od południowego
wschodu w stronę północnego zachodu. Istniało wiele hipotez
odnośnie ojczyzny Romów, z której wyruszyli na wędrówkę. Oni
sami przedstawiali różne wersje swojego pochodzenia. Mogło to
być powodowane brakiem  zaufania do pytających i niechęcią do
ujawniania obcym informacji o sobie, ale prawdopodobnie przede
wszystkim słabą znajomością własnej historii sięgającej dalej niż kil-
ka pokoleń wstecz. Według popularnych przez wiele wieków teorii
Romowie pochodzili z Egiptu lub tzw. Małego Egiptu (legendarne-
go rejonu Azji Mniejszej lub Peloponezu). Stąd wzięło się też okre-
ślenie tej grupy funkcjonujące w niektórych europejskich językach:
angielskie Gypsies, hiszpańskie Gitanos, francuskie Gitanes. Określe-
nie Cygan w języku polskim ma swoje źródła w nazwie tej społecz-
ności funkcjonującej w Bizancjum: Athingani / Atingatoi / Adsigani,
podobnie jak inne języki, na przykład włoski: Zingari, francuski: Tsi-
ganes, niemiecki Zigeuner, czeski Cigan.

Warto zauważyć, że określenie takie jak Cygan czy Gypsy to
nazwy zewnętrzne, nadane Romom w Europie przez społeczeń-
stwa przyjmujące. „Rom” natomiast jest określeniem pochodzącym
z języka romani, w dosłownym tłumaczeniu oznacza człowieka,
mężczyznę, męża, ale
tylko w odniesieniu do
osoby narodowości
romskiej. W związku z
negatywnym wydźwię-
kiem towarzyszącym
określeniu „Cygan” i sło-
wom od niego pocho-
dzącym, np. „ocyganić”,
„wycyganić”, obecnie
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przyjmuje się, że w dyskursie publicznym powinno używać się okre-
śleń „Rom”, „Romowie”.

Dziś już wiadomo, że Romowie wyruszyli z Indii i wędrując
przez Azję w średniowieczu trafili do Europy. Podawali się za piel-
grzymów, którym papież nakazał pielgrzymowanie jako pokutę,
co pozwalało bez większych przeszkód przemieszczać się po Euro-
pie i wchodzić do miast. Byli też wtedy raczej dobrze przyjmowani,
ich rola wzbudzała szacunek. Jednak z czasem postawa społeczeństw
przyjmujących zmienił się. Romowie prowadzili koczowniczy tryb
życia często zmieniając miejsca pobytu, żyli w zamkniętych społecz-
nościach, trudnili się pracami kojarzonymi z kontaktami  zaświatami
(wróżenie, odczynianie uroków, zielarstwo) co budowało lęk wśród
ludzi, a niemożność kontroli wśród władców. Wprowadzano prawa
banicyjne, czyniące Romów grupą wyjętą spod prawa: nie mogli się
osiedlać, organizować w cechy rzemieślnicze i oferować swoich
usług w miastach, zbrodnie przeciwko nim nie podlegały ściganiu
i karaniu. W późniejszych czasach, podczas absolutyzmu oświeco-
nego w Europie Zachodniej usiłowano asymilować Romów. Naka-
zywano osiedlanie się, zabierano dzieci i przekazywano je na wy-
chowanie nie-romskim rodzinom. Z kolei w Europie Wschodniej,
na terenach rumuńskich, Romowie byli niewolnikami.

Sytuacja Romów w Polsce nie była tak zła jak w innych krajach,
Romowie z większą swobodą mogli poruszać się po polskich zie-
miach, nie byli niewolnikami, ani nie odbierano im dzieci. Nie moż-
na jednak powiedzieć, że sytuacja była dobra. Istniały prawa anty-
cygańskie, ale nie były z taką mocą egzekwowane, jak w Europie
Zachodniej. Wzmianki o Romach na ziemiach polskich zostały
odnotowane w XV wieku, prawdopodobnie przybyli tu wcześniej.
Żyli w zamkniętych społecznościach, przeważnie koczowniczych,
obok nie-romskich sąsiadów. Kontakty były ograniczone do tych
najpotrzebniejszych, np. Romki wzywały akuszerki ze wsi niedaleko
obozowiska do narodzin dziecka, a miejscowi korzystali z usług rom-
skich kowali, prosili o wróżbę czy zioła na choroby. Relacje były
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krótkotrwałe i powierzchowne. Tak więc żadna z grup, mniejszo-
ściowa ani większościowa, nie miały szansy się lepiej poznać ani
zrozumieć.

Polska była miejscem, które wielu Romów traktowało jako dom,
np. nie podróżując poza obszar Polski. Na podstawie Konstytucji 3
Maja uchwalono nawet prawa wspierające Romów, jednak zostały
one podważone przez zaborców, którzy kontynuowali działalność
antycygańską prowadzoną we własnych krajach.

W II RP władze, chcąc zapewnić sobie kontrolę nad społeczno-
ścią romską, zdecydowały się na rozwiązanie inne niż siłowe. Spo-
śród chętnych do współpracy i gwarantujących posłuch we wła-
snym środowisku wybierano tzw. „króla”, który w zamian za przy-
wileje miał zapewnić wgląd i kontrolę społeczności romskiej.
Problem polegał na tym, że do takiej współpracy chętni byli Romo-
wie ze szczepu Kełderaszy, których władza zwierzchnia nie była uzna-
wana nie tylko przez Romów z innych grup, ale także przez część
ich szczepu. Często nie działali oni także dla ogólnego dobra, lecz
dla dobra własnego i swoich popleczników. Najbardziej znanym
cygańskim królem był Michał Kwiek, ale i on nie był uznany przez
całą romską społeczność. Nie należy mylić tych „królów” z trady-
cyjną strukturą władzy obowiązującą do dziś w romskich grupach.

Lata 30-ste i II wojna światowa przyniosły Romom wiele cier-
pień. Ustawy norymberskie uznały Romów jako niepożądany ele-
ment społeczeństwa. Rozpoczęły się  prześladowania. Wywożono
Romów do obozów pracy i koncentracyjnych. Na terenie Polski
najwięcej Romów zginęło w obozie koncentracyjnym utworzonym
na terenie getta łódzkiego oraz w Auschwitz-Birkenau. W czasie
wojny, w obozach i podczas masowych egzekucji, zginęła połowa
europejskich Romów. Dla upamiętnienia tej tragedii 29 VII 2011 r.
Sejm RP uchwalił 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów
i Sinti. Uroczyste obchody tego dnia odbywają się co roku, organi-
zowane są w społecznościach lokalnych, a czasem także centralnie,
np. na terenie obozu Auschwitz-Birkenau.
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Po II wojnie światowej państwo polskie prowadziło działania,
których celem była asymilacja Romów ze społeczeństwem większo-
ściowym. W tych działaniach nie brano pod uwagę potencjału ani
potrzeb społeczności romskiej. Nastąpiło przymusowe osiedlenie,
zakazano życia taborowego. Romowie byli kierowani do miast,
do pracy w powstających zakładach przemysłowych, np. w Nowej
Hucie w Krakowie, lub do państwowych gospodarstw rolnych. Ofe-
rowane zajęcia wymagały ciężkiej fizycznej pracy, nie miały żadne-
go związku z zawodami wykonywanymi do tej pory, nie były ele-
mentem kultury romskiej. Romowie stanowili niewykwalifikowaną
siłę roboczą, a władzom nie zależało na tym, żeby ten status zmie-
niać. W czasach komunizmu Romowie traktowani byli jak margines
społeczny, który powinien poddać się produktywizacji. Mieli oni od-
ciąć się od własnej tradycji, żeby wtopić się w otoczenie, włączyć w
jednolite społeczeństwo polskie. Choć w projektowanych oddziały-
waniach zwracano uwagę na objęcie dzieci romskich obowiązkiem
szkolnym, to w praktyce poziom jego realizacji był dość niski.
W działaniach władz Romowie widzieli chęć ingerencji w ich tożsa-
mość, tradycję i kulturę. Odczuwali je jako utratę wolności. Relacje z
sąsiadami w nowych miejscach zamieszkania były trudne. Polska
większość postrzegała działania władz jako nadmiernie opiekuńcze,
stawiające Romów w uprzywilejowanej pozycji. To budziło niechęć
i potęgowało uprzedzenia. Władze Polski Ludowej ze zmienną uwagą
zajmowały się „kwestią romską”. Kiedy problemy gospodarcze lub
polityczne odwracały zainteresowanie od produktywizacji, wówczas
Romowie, choćby częściowo, powracali do tradycyjnego sposobu
życia – zwiększała się mobilność, podróżowano po kraju i zagrani-
cę, zajmowano się handlem.

W konsekwencji przemian polityczno-ekonomicznych lat 90-
tych część Romów znalazła się w skrajnej biedzie: na bezrobociu,
bez perspektyw znalezienia pracy, na marginesie życia społeczne-
go. To ci, których skutecznie zmuszono do całkowitego porzucenia
stylu życia wcześniejszych pokoleń. Niewykwalifikowani robotnicy,
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zwalniani jako pierwsi, którym nie zaoferowano żadnej alternaty-
wy. To oni funkcjonują w świadomości społecznej – biedni, pozo-
stający na garnuszku pomocy społecznej, to ich portretują media.

Warto jednak pamiętać, że wśród Romów jest wiele osób przed-
siębiorczych, które mają ważny wkład w rozwój swojej społeczności
lokalnej, romskiej i nie-romskiej. To osoby, które doskonale sobie
radzą, korzystając z potencjału kultury romskiej: umiejętności
i zasobów wypracowanych w poprzednich pokoleniach. Trudniej
ich zauważyć, bo nie są bohaterami reportaży, ale to oni tworzą
miejsca pracy i działają w organizacjach społecznych wspierając tych
bardziej potrzebujących.

Konsekwencją budowanych przez wieki relacji mniejszości rom-
skiej z europejskimi społeczeństwami większościowymi jest brak
zaufania i niechęć do władz państwowych oraz pozostawanie do
dziś na marginesie społeczeństw. Warto zdać sobie sprawę z tego,
że obecna sytuacja Romów nie wynika z postawy samych Romów,
a jest konsekwencją wielowiekowego postawienia tej grupy poza
prawem i poza społeczeństwem.

Informacje o indyjskim pochodzeniu Romów zweryfikowano
porównując język romski (romani) z językami Indii wywodzącymi się
z Sanskrytu. Odkryto bliskość romskiego i języków funkcjonujących
w Indiach: radżasthańskiego i pendżabskiego. Język romani jest
znacznie odmienny od języka polskiego. Nie ma między nimi
domniemywanej przez wielu bliskości, jak między polskim i innymi
językami słowiańskimi. Ma to konsekwencje dla komunikacji między
Romami a społeczeństwem większościowym, a przede wszystkim
dla nauki szkolnej dzieci romskich.

Romowie są bardzo przywiązani do własnego języka. Mimo,
iż dopiero od niedawna trwają prace nad jego spisaniem i ustanda-
ryzowaniem, to język ten przetrwał i rozwijał się w tradycji mówio-
nej przez stulecia. Ale nie tylko język tworzy unikalną kulturę romską.
Kultura ta wykształciła sposoby zachowań, zasady komunikacji mię-
dzyludzkiej, symbole i tożsamość narodową. Romowie mają własny
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hymn i flagę oraz międzynarodowe organizacje zrzeszające Romów
na całym świecie, np. European Roma and Travellers Forum afilio-
wane przy Radzie Europy, czy International Romani Union – organi-
zacja posiadająca status konsultanta przy Organizacji Narodów Zjed-
noczonych.

Często uważa się, że kultura romska to zbiór elementów takich
jak taniec, muzyka, kolorowe stroje. Trzeba jednak zrozumieć, że
kultura ta posiada głębsze warstwy, które kształtują sposób życia i
światopogląd osób wychowanych w jej kręgu. Wzrastając w rom-
skiej rodzinie dziecko uczy się rozumieć i budować relacje między-
ludzkie z uwzględnieniem norm i wartości istotnych dla romskiej
kultury.
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Najważniejsze za-
sady zachowania, które
obowiązują każdego
członka społeczności
romskiej, to kodeks Ro-
manipen. Jego zasady
powinny być przestrze-
gane przez każdego, kto
chce być uznawany za
Roma (odejście od nich
skutkuje wykluczeniem z
romskiej społeczności).
Zasady te przekazywane
są z pokolenia na poko-
lenie, uczy się ich od star-
szych członków rodziny,
ważnym miejscem wy-
chowania są uroczysto-
ści rodzinne. Na straży
Romanipen stoi społecz-
ność oraz starszyzna,
która rozstrzyga spory, każe za nieprzestrzeganie zasad oraz inter-
pretuje zmieniającą się rzeczywistość w ich świetle. Kodeks ten, choć
posiada wielowiekową tradycją, jest dostosowywany do wyzwań
współczesnego świata. Osoby z zewnątrz nie są zapoznawane ze
szczegółami Romanipen. Romowie uważają, że ponieważ służy on
regulowaniu relacji pomiędzy Romami, nie musi, a wręcz nie powi-
nien być przekazywany osobom z zewnątrz.
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GRUPY ROMSKIE

Społeczność romska w Polsce dzieli się na cztery główne gru-
py, które różnią się między sobą trybem życia, strojami, obyczajami,
dialektem oraz strukturą organizacji wewnętrznej. Są to Romowie
Karpaccy, Polscy Romowie, Kełderasze i Lowarzy.

Romowie Karpaccy
W górskich rejonach Polski, w województwie małopolskim

i na Dolnym Śląsku mieszkają   Romowie Karpaccy (Bergitka Roma)
zwani też Cyganami Wyżynnymi. Z dawna osiadli, po wojnie
częściowo dostosowali się do procesów produktywizacji, zatrudnia-
ni byli w dużych zakładach przemysłowych i państwowych gospo-
darstwach rolnych. Część z nich zamieszkała w związku z tym
w miastach, na przykład w Nowej Hucie w Krakowie, część mieszka
na obrzeżach wsi. Jest to grupa w dużym stopniu zubożała i najbar-
dziej widoczna społeczność romska w Polsce. To właśnie ich życie
najczęściej portretują dziennikarze w reportażach o fatalnej sytuacji
mniejszości romskiej, wzmacniając stereotypowe myślenie społeczeń-
stwa większościowego o grupy romskiej. W grupie tej podejście do
zasad Romanipen jest najmniej ortodoksyjne, traktuje się je jako
wskazówki najlepszego zachowania, a nie jako jedyny możliwy spo-
sób. Romowie z tej grupy są traktowani lekceważąco przez pozo-
stałe, bardziej tradycyjne społeczności.

Polska Roma
Polscy Romowie, czyli Cygannie Nizinni to Romowie, którzy do

lat sześćdziesiątych XX wieku prowadzili wędrowny tryb życia, ale
poruszali się po terytorium Polski. Do grupy Polska Roma zaliczani
są również Sasytka Roma (Niemieccy Romowie) oraz Cheładytka Roma
(Rosyjscy Romowie), najprawdopodobniej stanowili kiedyś jedność
z Polska Roma, ich zwyczaje i dialekty są zbliżone do siebie. Romo-
wie z Polska Roma są tradycyjni, ściśle przestrzegają zasad Romani-
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pen. Pracują najczęściej w handlu samochodami, odzieżą, muzy-
kują. Zakładają też stowarzyszenia i stosunkowo chętnie współpra-
cują ze społeczeństwem większościowym, zachowując jednak swoją
tożsamość.

Kelderasze i Lowarzy
Kelderasze i Lowarzy to grupy, które przybyły do Polski z połu-

dnia Europy w XIX wieku.  Wzbudzili wśród polskich Romów zainte-
resowanie ostentacyjnym bogactwem i egzotyką swoich ubiorów,
mistrzostwem wykonywanych rzemiosł oraz przedsiębiorczością. Kal-
derara, czyli Kotlarze zajmowali się wykonywaniem i pobielaniem
naczyń miedzianych.  Lowarzy zajmowali się hodowlą i handlem
końmi, i to właśnie od słowa „koń” (po węgiersku „ló”) wskazuje się
pochodzenie nazwy ich grupy (niektórzy znawcy poddają w wątpli-
wość to tłumaczenie gdyż sądzą, że może ono pochodzić od słowa
„lov”, które oznacza „pieniądze”). Różnią się od grup Polska Roma i
Bergitka Roma obyczajowością, w swoim dialekcie mają wiele nale-
ciałości rumuńskich i węgierskich, są uważani za cudzoziemców
przez Romów Nizinnych, ale jednocześnie między grupami Kełdera-
szy, Lowarów i Polskiej Romy dochodzi do małżeństw. Faktycznymi
cudzoziemcami są natomiast imigranci z końca XX i z XXI w.

Romowie z Rumunii
Na terenie Polski przebywa też spora grupa Romów – imigran-

tów, których należy odróżnić od grup przebywających na terenie
Polski do pokoleń. Są to osoby, które po upadku ustrojów komuni-
stycznych w państwach Europy Środkowej, szczególnie z Rumunii,
przywędrowały szukając lepszego życia. Wielu z nich para się żebrac-
twem przyczyniając się znowu do negatywnych stereotypów o Cy-
ganach w Polsce. Polscy Romowie, niezależnie od grupy, z której
pochodzą, bardzo negatywnie oceniają taki tryb życia i zazwyczaj
nie akceptują nowoprzybyłych.
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Wyżej wymienione grupy różnią się poziomem zamożności.
Według Romów rozróżnianie na „lepszych” lub „gorszych” nie opiera
się tylko na kryterium ekonomicznym. Większe znaczenie ma tu „god-
ność”, „szlachetność”, Romanipen, a także przestrzeganie solidar-
ności wewnątrzgrupowej i lojalności.

Na ile istotny jest przytoczony podział, kiedy chcemy pracować
z Romami? Musimy zaakceptować, że nawiązując kontakt z jednym
szczepem / rodem / grupą możemy mieć ograniczony wpływ czy
dostęp do pozostałych Romów z danego terenu. Nasze naciski,
by dwie niewspółpracujące grupy nawiązały kontakt, mogą przy-
nieść negatywne skutki dla powodzenia projektu: przedstawiciele
jednej i drugiej grupy będą zniechęceni, a zaufanie do nas zostanie
nadszarpnięte. Należy tak planować działania by móc realistycznie
określić beneficjentów uwzględniając podział na grupy.
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CO TRZEBA WIEDZIEĆ O KULTURZE ROMSKIEJ

Nie musimy znać szczegółów Romanipen, aby zachowywać
się tak, żeby Romów nie urazić ani nie zniechęcić do siebie. Poniżej
opisane są podstawowe cechy kultury romskiej, które powinniśmy
uwzględnić podczas kontaktu z przedstawicielami tej grupy.

Hierarchiczność – kultura romska jest kulturą znacznie bardziej
hierarchiczną niż kultura polska. Oznacza to, że dużą wagę przykła-
da się do pozycji człowieka w hierarchii społecznej. Najważniejszym
wyznacznikiem hierarchii jest wiek. Osobom starszym (z najstarsze-
go pokolenia) okazuje się wiele szacunku, uwzględnia się ich rady
i opinie, często mają ostateczny głos przy podejmowaniu decyzji.
Osoby młodsze poddają się wyborom starszych. Szacunek dla star-
szych wyrażany jest przez takie zachowania jak np. ustąpienie pierw-
szeństwa, niezabieranie głosu bez wyraźnego sygnału, że można,
pocałunek w rękę na powitanie (niezależenie od płci całującego
i całowanego).
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Kolejnym wyznacznikiem hierarchii jest status rodzinny. Osoby
będące rodzicami są plasowane wyżej w hierarchii niż osoby bez-
dzietne. Osoby w związku małżeńskim są wyżej w hierarchii niż osoby
stanu wolnego, choć to dotyczy raczej młodzieży, a bycie w związ-
ku oznacza przejście z dzieciństwa do dorosłości.

W dalszej kolejności o hierarchii świadczy status materialny.
Osoby majętne darzone są szacunkiem, okazywanie zasobności (np.
poprzez strój, gadżety czy wystawny styl życia) jest w dobrym tonie.
Bycie zamożnym oznacza, że jest się człowiekiem inteligentnym,
sprawnym, umiejącym poradzić sobie w różnych sytuacjach, a przede
wszystkim potrafiącym zadbać o swoją rodzinę. Towarzysząca za-
możności hojność i gotowość do wspierania innych członków danej
grupy romskiej powodują, że takie osoby cieszą się dużym poważa-
niem w swojej społeczności.

Rozdział świata kobiecego i męskiego – w kulturze romskiej
obowiązuje jednoznaczny podział na świat kobiecy i męski. Światy
te w przenikają się w znacznie mniejszym stopniu niż w większo-
ściowej kulturze polskiej. Relacje damsko-męskie należą do sfery in-
tymnej i powinny rozwijać się w małżeństwie a nie poza nim. Pu-
bliczne okazywanie sobie uczuć, np. trzymanie za rękę czy pocału-
nek, dopuszczalne w społeczeństwie większościowym, są nie ak-
ceptowane w społeczności romskiej. Zarówno kobiety, jak i męż-
czyzn obowiązuje w tym zakresie powściągliwość i skromność, któ-
rych wyrazem jest m.in. strój, ogólnie rzecz biorąc luźno okrywający
ciało. Nie należy odsłaniać nóg czy ramion.

Godność Roma i Romni – godność jest niezwykle cenioną war-
tością w kulturze romskiej. Należy o nią dbać w każdej chwili, co
oznacza angażowanie się w takie sytuacje, które godności przydają
i unikanie tych, które dla godności mogą być zagrażające.

Zachowania przydające godności to przede wszystkim prze-
strzeganie Romanipen, ale także np. hojność i wspieranie potrzebu-



45

jących Romów. To ponadto umiejętność takiej współpracy ze świa-
tem zewnętrznym (światem gadziów, czyli nie-Romów), która przy-
nosi korzyści społeczności romskiej.

Natomiast sytuacje zagrażające godności to takie, w których
jest się włączonym w sytuację przekroczenia tabu kultury romskiej.
Ryzyko naruszenia tabu podczas kontaktów z przedstawicielami spo-
łeczeństwa większościowego dotyczy przede wszystkim dwóch kwe-
stii:

- współpracy ze światem zewnętrznym na szkodę innego Roma
– z tego powodu Romowie są ostrożni w przekazywaniu
informacji na temat swojej grupy nie tylko organom takim jak
policja czy sądy, ale także innym osobom postrzeganym jako
przedstawiciele państwa, np. w szkole, w ośrodku pomocy
społecznej czy w urzędzie pracy.

- relacji damsko-męskich – w relacji ze światem zewnętrznym
normy dotyczące zachowań przynależnych kobietom i męż-
czyznom mogą być łatwo naruszone. Nawet sytuacje takie jak
podawanie ręki czy rozmowa sam na sam między kobietą
i mężczyzną mogą być postrzegane przez Romów jako poten-
cjalnie zagrażające godności. Także normy dotyczące stroju
w kulturze większościowej, np. pozwalające na odsłanianie
ciała u kobiet (spódnica przed kolano, dekolt), stanowią
zagrożenie dla romskiej godności.

Waga rodziny – dla Romów rodzina jest najważniejszym
punktem odniesienia i oparcia. Jest to szeroka rodzina, obejmująca
bliższych i dalszych krewnych. Przynależność rodzinna niesie ze sobą
zobowiązanie udzielenia pomocy, materialnej i niematerialnej,
osobom potrzebującym, ale także możliwość otrzymania wsparcia.
Uczestnictwo w wydarzeniach rodzinnych jest najważniejszym
obowiązkiem, wobec którego inne zobowiązania schodzą na dalszy
plan. Wesele, pogrzeb czy narodziny dziecka oznaczają konieczność
oderwania się od codziennych obowiązków (także pracy i szkoły)
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i całkowitego poświęcenia czasu i uwagi danemu wydarzeniu,
którego czas trwania jest znacznie dłuższy niż w większościowej
kulturze polskiej. Także choroba członka rodziny jest sytuacją,
w której należy porzucić codzienne czynności, odwiedzić chorego
i jego rodzinę, być dla nich wsparciem.

Wysokokontekstowy styl komunikacji – komunikacja wysoko-
kontekstowa to taki styl komunikacji w którym aby w pełni zrozu-
mieć przekazywaną informację należy nie tylko zwrócić uwagę na
wypowiadane przez rozmówcę słowa, ale także przeanalizować
kontekst sytuacji i poszukać znaczeń przekazywanych w tzw.
drugim dnie. Należy zwrócić uwagę na to kto i co powiedział,
w czyjej obecności, a także na to, co nie zostało wypowiedziane,
co przemilczano. Komunikacja taka służy zachowaniu harmonii
i dobrych relacji z rozmówcą,  także jest wyrazem poszanowania
hierarchii. Trudne kwestie są omawiane nie wprost, tak, żeby
nieostrożnym słowem nie urazić partnera. Prośby są formułowane
pośrednio, aby nie narazić się na bezpośrednią odmowę.  To nie
oznacza, że Romowie nie potrafią mówić wprost – potrafią, ale ko-
munikacja wprost świadczy jednocześnie o tym, że nasza relacja nie
jest na tyle mocna, żeby komuś zależało na jej ochronie. Jest
to sygnał, że nie jesteśmy traktowani jako partner. Podobnie inter-
pretowane są nasze zachowania – jeśli wysuwamy wprost i obceso-
wo nasze oczekiwania odnośnie zachowania i zobowiązań Romów,
to tym samym (często nieświadomie) dajemy do zrozumienia,
że tak naprawdę nie zależy nam na dobrej relacji i współpracy, trak-
tujemy Romów instrumentalnie.
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WZAJEMNE STEREOTYPY I RELACJE MIĘDZY
ROMSKĄ MNIEJSZOŚCIĄ I SPOŁECZEŃSTWEM

WIĘKSZOŚCIOWYM

Panujące stereotypy utrudniają Romom uzyskanie zatrudnie-
nia w instytucjach i firmach prowadzonych przez nie-Romów.
Postrzeganie Romów jako leniwych, niezmotywowanych i roszcze-
niowych oraz złodziei jest na tyle silne, że pracodawcy wahają się
czy zatrudnić osobę pochodzenia romskiego.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że obydwie grupy, większo-
ściowa i mniejszościowa, widzą tę drugą w sposób stereotypowy,
czyli schematyczny i uproszczony. Treści stereotypowe przekazywa-
ne są w rodzinie (podczas rozmów, opowieści rodzinnych), w szko-
le (np. kołysanka „Uśnijże mi uśnij”, „Zupa z gwoździa” A. Fredry)
i w mediach.

Większość stereotypów o Romach funkcjonujących w społe-
czeństwie większościowym, jest negatywna. Podobny w tonie jest
przekaz wśród Romów dotyczący grupy większościowej: Polacy
to ludzie Romom nieprzychylni, zagrażający, nietolerancyjni, lepiej
im nie ufać i trzymać się od nich z daleka. Takie spojrzenie na polską
większość ma swoje korzenie w trudnej historii wzajemnych relacji
i osobistych doświadczeniach członków społeczności romskiej.

Oczywiście, zarówno w grupie większościowej, jak i wśród rom-
skiej mniejszości istnieje także przekaz pozytywny. Jednak ten nega-
tywny jest powszechny i ma znaczący wpływ na kształtowanie
obrazu „drugiej strony” u kolejnych pokoleń. Warto zaznaczyć,
że także pozytywny przekaz może być przekazem stereotypowym
i szkodliwym, bo jest upraszczający, utrudnia spojrzenie na drugie-
go człowieka poza schematami.

Przedstawiciele większości, także ci, którzy na co dzień mają
kontakt z Romami (nauczyciele, pracownicy ośrodków pomocy spo-
łecznej) najczęściej nie zdają sobie sprawy z treści stereotypów
na ich temat panujących wśród Romów. Konfrontacja z nimi
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(na przykład podczas szkoleń) jest ogromnym zaskoczeniem. Warto
zauważyć, że częściowo te stereotypy są treściowo zbieżne ze ste-
reotypami o Romach wśród polskiej większości. Najbardziej popu-
larne stereotypy to:

- rozwiązłe kobiety – ten stereotyp wynika z mylnych interpre-
tacji obserwowanych zachowań polskich kobiet: ich sposobu ubie-
rania się oraz zachowania wobec mężczyzn w przestrzeni publicz-
nej. Zachowania wobec mężczyzn dotyczą kontaktu fizycznego
dopuszczalnego w ramach norm kultury polskiej, ale niemożliwego
z perspektywy norm kultury romskiej, np. chodzenie za rękę,
wymiana pocałunków. Kobiety z grupy większościowej chodzą też
do klubów na imprezy – wieczorem i nocą nie ma ich w domu.
Szanująca się Romni, która chce mieć poważanie dla siebie i całej
swojej rodziny nie pozwoli sobie na takie zachowania, nielicujące
z jej godnością kobiety.

- niemęscy mężczyźni – przyzwalają, żeby kobiety z ich rodziny
zachowywały się w sposób wyzywający (patrz wyżej) wobec innych
mężczyzn; mężczyźni nie są w stanie zapewnić takiego poziomu
życia rodzinie, żeby kobieta nie musiała robić kariery.

- nie szanują starszych – w kulturze romskiej osoby starsze
darzone są ogromnym szacunkiem, mają posłuch, często sięga się
po ich radę. Ta kultura określa wiele gestów, za pomocą których jest
okazywany szacunek osobie starszej. Romowie nie widzą podob-
nych gestów wśród polskiej większości (między innymi pocałunek w
rękę osoby starszej przez młodszą), obserwują natomiast zachowa-
nia przeczące szacunkowi i sposobom jego okazywania, na przy-
kład dyskusję i otwarcie wyrażany sprzeciw wobec osoby starszej.
W swoim otoczeniu Romowie widzą samotnych emerytów, miesz-
kających bez rodziny,  zaniedbanych przez własne dzieci. Wiele
docierających z grupy większościowej informacji wpisuje się dosko-
nale w ten stereotyp, na przykład: pozostawianie starszych ludzi
w szpitalach na czas świąt.
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- nie dbają o rodzinę – w przekonaniu wielu Romów Polacy
z łatwością pozwalają, żeby dzieci z ich rodziny znalazły się w domu
dziecka po stracie rodziców. W ramach norm kultury romskiej to nie
jest możliwe. Zawsze ktoś z szerokiej rodziny przyjmie dzieci do swo-
jego domu2. Za mało czasu Polacy spędzają z rodziną; nie dbają, tak
jak Romowie, o dobro dzieci; rozwodzą się.

- złe matki – liczy się dla nich kariera; zaniedbują dzieci,
co przejawia się tym, że matka wracając do pracy poza domem
zatrudnia obcą opiekunkę lub zostawia dziecko pod opieką instytu-
cjonalną (w żłobku i przedszkolu); w mediach pojawiają się infor-
macje o matkach pijących alkohol i zaniedbujących dzieci.

- brudni – wśród Romów panuje przekonanie, że w grupie
większościowej łamie się normy czystości (właśnie te, które dla
Romów są ważne), na przykład używa się tej samej ścierki do mycia
podłogi i do naczyń.

Należy pamiętać, że Romowie są zewnętrznymi obserwatora-
mi kultury polskiej. Większość osób ma ograniczone kontakty z jej
przedstawicielami, zamykające się w określonych ramach, szkoły,
urzędów czy ośrodka pomocy społecznej. Natomiast wszystkie
te instytucje są zanurzone w kulturze polskiej i większość norm kul-
turowych uważa za oczywiste, a nawet uniwersalne. Dzieci romskie
nie nabywają w szkole potrzebnej im wiedzy o grupie większościo-
wej. W związku z tym Romowie nie mają rzetelnych informacji ani
zrozumienia norm i wartości kultury większościowej. Ten brak wie-
dzy (podobny jak brak wiedzy o kulturze romskiej wśród większości)
jest wypełniany informacjami z mediów, które przepełnione są
problemami, patologiami i konfliktami.

 2 Ten opis nie świadczy o tym, że w żadnym domu dziecka w Polsce nie znajduje się dziecko
romskie. Mogą się tam znaleźć dzieci z rodzin, które zatraciły romską tożsamość i w kon-
sekwencji zostały odrzucone przez własną społeczność, dzieci odebrane romskim rodzi-
nom przez instytucje pomocowe w ramach źle pojętego interesu dziecka.
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JAK STOSOWAĆ WIEDZĘ O KULTURZE ROMSKIEJ
W KONTAKCIE Z ROMAMI

Można zadać sobie pytanie „dlaczego to ja mam się dostoso-
wywać do kultury romskiej?” Wśród osób pracujących w instytu-
cjach pomocowych działających na rzecz Romów pojawiają się opi-
nie, że to Romowie powinni dostosować się do społeczeństwa więk-
szościowego, bo w nim żyją i muszą w nim skutecznie funkcjono-
wać.

Ogólnie rzecz biorąc takie opinie są o tyle słuszne, że rzeczywi-
ście  korzyścią zarówno dla społeczności romskiej, jak i dla społe-
czeństwa większościowego będzie wzrost integracji społecznej
Romów. Trzeba jednak zwrócić tu uwagę na dwie kwestie: po pierw-
sze jak integracja ma wyglądać, a po drugie jak umożliwić Romom
integrację, żeby nie powtarzać błędów z historii.

Przede wszystkim należy wyraźnie odróżnić integrację od asy-
milacji. Asymilacja to proces, w wyniku którego mniejszość zostaje
włączona społeczeństwo większościowe przy jednoczesnym porzu-
ceniu własnej odrębności kulturowej. Tak więc wymaga od mniej-
szości odrzucenia dotychczasowej tożsamości: rezygnacji z własne-
go języka, sposobu życia, wartości i zwyczajów. Na to Romowie
nie chcą się zgodzić, ale wykorzenienie nie jest też korzystne
z perspektywy większości.

Integracja oznacza zaś skuteczne funkcjonowanie w społeczeń-
stwie większościowym (np. w systemie edukacji, na rynku pracy)
przy jednoczesnym zachowaniu swojej odmienności kulturowej.
Jak to osiągnąć?

Należy pamiętać, że Romowie zawsze żyli w izolacji w stosun-
ku do europejskich społeczeństw większościowych, a wzajemne kon-
takty były ograniczone do koniecznego minimum. W związku
z tym świat większości jest dla osób należących do mniejszości
romskiej zewnętrzny i obcy. Romskie dziecko we wczesnym dzieciń-
stwie ma bardzo powierzchowny kontakt z polską kulturą większo-
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ściową. W rodzinie funkcjonuje w kulturze romskiej (rozmawia po
romsku, uczone jest zachowań właściwych Romom). Dopiero roz-
poczynając naukę szkolną kontakt z kulturą większościową staje się
intensywniejszy i rozpoczyna się proces nauki norm i sposobów za-
chowań właściwych dla kultury polskiej. Nauka ta nie jest łatwa,
stanowi wyzwania, rodzi trudności, z którymi trzeba sobie poradzić.

Trudności te są natury poznawczej: dziecko musi zauważyć,
zrozumieć i nauczyć się powtarzać zachowania właściwe dla dru-
giej kultury. Ale także wywołuje trudności emocjonalne, bo czło-
wiek może odczuwać opór w akceptowaniu norm kultury polskiej,
jeśli są one sprzeczne z normami kultury romskiej (na przykład: oby-
czajowość, rola kobiety). Ważne jest także to, że człowiek może
lepiej odnajdywać się w jednych sytuacjach, ale gorzej w innych, w
pewnych okolicznościach czuje się dobrze, a w innych jest mu trud-
niej.

W związku z powyższym osoba pracująca na rzecz integracji
społecznej lub aktywizacji zawodowej Romów staje się jednocze-
śnie przewodnikiem po polskiej kulturze większościowej. Na przy-
kład musi przygotowywać i objaśniać sytuacje, które mogą spotkać
Roma w nowym miejscu pracy, musi umieć rozwiać wątpliwości i
obawy. Żeby robić to skutecznie musi najpierw nawiązać dobry kon-
takt z Romami: wzbudzić zaufanie, okazać szacunek, zachęcić do
szczerej rozmowy. W związku z tym musi zachowywać się w taki
sposób, żeby Rom czy Romni, z którymi ma do czynienia odczytali
te zachowania zgodnie z intencjami. To się uda, jeśli sięgniemy po
repertuar zachowań rozpoznawalny dla Romów.
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Główne zasady kontaktu z osobami
z mniejszości kulturowych:

1. Nie oceniaj (zazwyczaj nie mamy wszystkich informacji, by móc
właściwie ocenić sytuację).

2. Dokształcaj się: czytaj, uczestnicz w szkoleniach. Pamiętaj, że
każde spojrzenie jest obarczone stereotypami autora.

3. Nie nakłaniaj do zmiany. Jeśli jakieś zachowanie uważasz za
szkodliwe (np. dla dzieci), coś cię niepokoi, zwróć się po infor-
macje bądź pomoc do osób mediujących, asystenta społecz-
nego, asystenta edukacji romskiej, organizacji romskiej.


