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POVZETEK 

 

Doktorska naloga se ukvarja z vprašanjem, kako se v diskurzu in skozi diskurz konstruira in 

reprezentira podoba o učencih Romih in njihovih (vzgojno)izobraževalnih potrebah. 

Teoretična izhodišča zajemajo spoznanja o realnem in imaginarnem položaju Romov, ki  

skozi različne diskurze ustvarja negativno podobo te skupine. Položaj in specifike romske 

skupnosti pri nas neobhodno vplivajo tudi na izobraževanje teh učencev. V teoretičnem delu 

so predstavljeni dejavniki in ovire, ki vplivajo na njihovo izobraževanje.  

V empiričnem delu naloga podrobneje osvetli enega temeljnih dejavnikov, ki vpliva na 

vključevanje in uspehe romskih učencev v izobraževanju – učitelja. Zanimale so me 

reprezentacije, ki se o romskih učencih in njihovih izobraževalnih potrebah konstruirajo med 

učitelji in ki do sedaj še niso bile predmet raziskav na področju socialne pedagogike. Namen 

naloge je bil ugotoviti, kako se v izbranem obdobju od leta 1991 do 2014 v diskurzu in skozi 

diskurz reprezentira podoba o učencih Romih in njihovih izobraževalnih potrebah v 

strokovnih revijah, katerih avtorji so pretežno učitelji. Kot orodje analize je bila uporabljena 

kritična diskurzivna analiza. Med učitelji sem s pomočjo intervjujev reprezentacije o romskih 

učencih odstirala tudi v praksi in jih primerjala z rešitvami uradnega dokumenta, ki ureja 

področje vzgoje in izobraževanja Romov pri nas. 

Ugotovitve raziskave kažejo, da se učitelji čutijo za (ne)uspeh romskih učencev osebno 

odgovorni. Učitelji pa sodelujejo tudi pri oblikovanju in vzdrževanju nekaterih reprezentacij, 

ki so o Romih prisotne v medijih in širši javnosti. Diskurz o Romih se v prispevkih ustvarja 

skozi teme (nižjega) socialno-ekonomskega položaja, (ne)znanja jezika, organizacijskih oblik 

dela, staršev romskih otrok in posebnosti romskih učencev. V vseh analiziranih letih je v 

prispevkih ključno poudarjanje in prepričanost v drugačnost Romov in hkrati odsotno 

kakršnokoli navajanje ali iskanje podobnosti med (njihovo) romsko in (našo) večinsko 

kulturo. Reprezentacije, ki se ustvarjajo o romskih učencih, pa kažejo tudi na pripisovanje 

nekaterih vzgojno-izobraževalnih potreb ali specifik tem učencem, ki jih ne moremo 

neposredno vezati le na jezikovno znanje.  

 

 

Ključne besede: Romi, reprezentacije, kritična diskurzivna analiza, šolanje romskih učencev. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation deals with the issue of how the image of Roma students and their educational 

needs are being formed represented in and through discourse. Theoretical premises include 

findings on the real and imaginary situation of Roma people that through different discourses 

creates negative images on this group. The situation and specifics of the Romany community 

in Slovenia unavoidably affect also the education of Roma students. In the theoretical part of 

the dissertation I have presented factors and obstacles that form the framework for education 

of Roma students. 

 

In the empirical part the dissertation presents in detail one of the fundamental factors that 

influences the integration of Roma students and their success in the educational process - the 

teacher. I was interested in the teachers’ perceptions of Roma students and their educational 

needs, as these perceptions were not yet researched in the field of social pedagogy. The aim of 

the dissertation was to find out how in the period between 1991 and 2014 the image of Roma 

students and their educational needs was being presented in and through discourse in 

academic magazines, whose authors are mainly teachers. The analysis was carried out with 

the help of critical discourse analysis. I interviewed teachers-practitioners and through their 

answers I uncovered the perceptions of Roma students. I compared those perceptions to the 

solutions of the formal document that regulates the field of education of Roma students in 

Slovenia.  

 

The findings show that teachers feel personally responsible for the failures and successes of 

Roma students. Teachers also have an important role in forming and maintaining some 

perceptions of Roma people that are present also in mass media and in the public. The 

discourse on Roma people in articles is being formed through subjects of (lower) economic 

status, language knowledge or lack of knowledge, organizational forms of work, parents of 

Roma students and characteristics of Roma students. Throughout the analysed period the 

articles emphasize and express the belief in the differentness of Roma people; however, they 

do not mention or search for similarities between (their) Romany and (our) majority culture. 

Perceptions of Roma students also show that these students are being attributed educational 

needs or specifics that cannot be directly linked only to language knowledge. 

 

Keywords: Roma people, perceptions, critical discourse analysis, Roma students schooling. 
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1 UVODNE BESEDE 

 

Hemelsoet (2013) pravi, da se večina diskurzov o Romih začne s predpostavko o 

problematični naravi te skupine, vendar pa socialni problemi, kot opozarja v nadaljevanju, 

niso nevtralna dejstva. Skupina je definirana in obravnavana kot problem, kljub temu da se 

kot taka pojavlja le v okviru določenih diskurzivnih konfiguracij in je zato družbeni  

konstrukt. Na etnične predsodke o Romih v slovenskem prostoru opozarja Urh (2012), ki 

meni, da so ti postali del kulturnega znanja in dokaj predvidljivo vplivajo na medskupinske 

odnose. »V simbolnem pomenu je beseda Rom v vsakdanjem jeziku v rabi za opis oseb, ki 

odstopajo od splošno sprejetih družbenih norm, kot oznaka za deviantne situacije. Je 

negativna oznaka za nekoga, ki je umazan, reven, neurejen, nemiren in nagajiv« (prav tam, 

str. 18). Ker se realni in imaginarni položaj Romov v družbi neizogibno reflektira tudi v šoli, 

sem v prvem delu naloge nekaj pozornosti namenila orisu položaja in specifikam romske 

skupnosti pri nas, ki neobhodno vplivajo tudi na izobraževanje teh učencev. 

 

Izobraževanje romskih učencev sloni na predpostavki, da gre za specifičen del populacije, ki 

se od večinske razlikuje po jeziku, kulturi in identiteti. Raziskave (glej npr. Lesar, Peček in 

Čuk, 2006; Jazbec, Čagran in Lipavic Oštir 2013; Krek in Vogrinc, 2005) in dosedanja praksa 

pri nas kažejo, da je učni uspeh romskih učencev bistveno slabši od uspehov, ki jih dosegajo 

neromski učenci, da je med njimi velik osip (posebej v višjih razredih osnovne šole), romski 

učenci dosegajo nižje ocene kot neromski učenci, do nedavnega pa so bili tudi nenavadno 

pogosto usmerjeni v šole s prilagojenim programom. Drugi del naloge sem tako namenila 

pregledu nekaterih dejavnikov in ovir, s katerimi se romski učenci srečujejo v procesu šolanja.  

 

Izobraževanje romskih učencev bi zaradi kompleksnosti tega področja lahko obravnavala z 

več vidikov. Vendar je osnovni namen naloge podrobneje osvetliti enega od dejavnikov, ki 

vpliva na vključevanje in uspehe, ki jih romski učenci dosegajo pri izobraževanju. Tako 

domače kot tuje raziskave (glej npr. Bačlija, 2012; Javornik Krečič in Lebar 2010; Baucal 

2006; Novotná, 2013) govorijo o tem, da imajo učitelji do romskih učencev pogosto drugačen 

odnos kot do večinskih učencev, do njih gojijo nižja pričakovanja, pri svojem delu pa se 

srečujejo tudi s pomanjkanjem vednosti o primernih metodah in tehnikah poučevanja teh 

učencev, zato sem v izhodišče raziskovalnega problema postavila učitelja. Ker je vidik stališč 

in pričakovanj učiteljev do romskih učencev pri nas dokaj dobro raziskan, me je zanimalo, kaj 
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se skriva v ozadju takšnih rezultatov raziskav. Odgovore sem zato iskala skozi diskurzivno 

analizo reprezentacij, ki se o romskih učencih in njihovih izobraževalnih potrebah 

konstruirajo med učitelji. Jorgensen in Phillips (2002) pravita, da lahko diskurz najbolj 

enostavno razumemo kot specifični govor o svetu okoli nas ali enem od vidikov sveta. »Prvič, 

jezik reprezentira socialne realnosti, in drugič, prispeva k produkciji in reprodukciji socialnih 

realnosti ali socialnega življenja« (Richardson, 2007, str. 10). Jezik in govor torej nista le 

orodje nevtralnega opisovanja stvarnosti, pač pa o svetu okoli nas ustvarjata različne pomene. 

Vendar pa, kot pravita Duveen in Lloyd (1990), socialne reprezentacije niso zavezane 

zakonom logičnega diskurza niti niso urejene s postopki empiričnih verifikacij in ponaredb. 

Socialne reprezentacije so razumljene kot zbir dveh komplementarnih funkcij sidranja (s 

katerim se neznano ali oddaljeno ublaži v znane kategorije vsakdanje kognicije) in 

objektivizacije (s čimer so reprezentacije projicirane v svet tako, da abstraktno postane 

konkretno) (prav tam, str. 2). 

 

Doktorska naloga temelji na dveh temeljnih raziskovalnih vprašanjih. Najprej me bo 

zanimalo, kakšne reprezentacije se o romskih učencih (in Romih nasploh) konstruirajo in 

reproducirajo v strokovnih revijah, katerih avtorji prispevkov so prvenstveno učitelji praktiki. 

Zanimalo me bo, kako se v diskurzu in skozi diskurz reprezentira podoba o učencih Romih in 

njihovih vzgojno-izobraževalnih potrebah. Kot orodje analize bom uporabila kritično 

diskurzivno analizo, katere glavni namen je proučevanje načinov, na katere se v tekstih in 

govoru uveljavljajo in reproducirajo ter vztrajajo zlorabe družbene moči, dominantnosti in 

neenakosti v družbenem in političnem kontekstu (Van Dyke, 2001, str. 352). Reprezentiranje 

podobe učencev Romov v strokovnih revijah bom primerjala skozi določeno časovno 

omejeno obdobje, od leta 1991 do 2014. Omenjeno obdobje sem vzela pod drobnogled, ker 

obdobje osamosvojitve slovenske države sovpada tudi z urejanjem politične in pravne 

emancipacije Romov, s čimer bom dobila vpogled v to, kako se je diskurz o Romih v šolskem 

prostoru spreminjal do današnjih dni. V drugem delu bom ugotovitve kritične diskurzivne 

analize prispevkov, ki jo bom uporabila kot orodje analize, soočila med učitelji, ki poučujejo 

učence Rome. Zanimalo me bo, kakšne so njihove reprezentacije o učencih Romih in kakšne 

vzgojno-izobraževalne potrebe jim pripisujejo. V ta namen bom uporabila kvalitativno 

metodo polstrukturiranega intervjuja. Rezultate analize strokovnih prispevkov in intervjujev 

bom primerjala tudi z uradnim dokumentom, ki ureja področje izobraževanja romskih 

učencev pri nas.  
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Schanz (2006) opozarja na ključni pomen procesa kritične refleksije, da v šoli vedno znova 

razmišljamo o tem, kako smo lahko pravični do vseh otrok, ne glede na to, kako različni so. 

Pri tem je treba posebej ščititi pravice otrok iz manjšin. Zaradi homogenizacijskega pritiska  

večinske družbe in ustreznih izobraževalnopolitičnih odločitev vedno obstaja nevarnost, da 

bomo zdrsnili v stare kulturalistične vzorce (prav tam, str. 36) Poznavanje in zavedanje  

reprezentacij o romskih učencih lahko prispeva k refleksiji socialne kategorizacije, ki poteka v 

šolskem prostoru. Podobe, ki jih o Romih, o njihovem načinu življenja, o njihovi kulturi 

ustvarja tako medijski, laični in ne nazadnje tudi znanstveni svet zagotovo ne zaobidejo niti 

učitelja, čeprav je del njihovega poslanstva tudi v sprejemanju in promoviranju drugačnosti in 

različnosti v šolah. 

  

Disertacija zajema spoznanja o družbenem položaju Romov, dejavnikih in ovirah, s katerimi 

se ti srečujejo v izobraževanju, ter diskurzih in reprezentacijah, ki se o Romih ustvarjajo med 

učitelji, zaradi česar predstavlja prispevek k raziskovanju reprezentacij učiteljev in ne 

nazadnje tudi razjasnjevanju položaja romskih učencev v šolskem prostoru. Aplikativni 

prispevek k socialnopedagoškemu delu z romskimi učenci bodo predstavljali primeri dobre 

prakse dela z romskimi učenci, ki jih bodo nakazovali učitelji. 
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2 DISKUZI O ROMIH 

 

2.1  POLOŽAJ ROMOV V SLOVENIJI  

 

Začetki urejanja pravnega položaja Romov v Sloveniji segajo v leto 1989, ko je bila z 

ustavnimi amandmaji sprejeta določba, naj se pravni položaj Romov uredi z zakonom. Pravna 

podlaga za urejanje romske skupnosti v Republiki Sloveniji je 65. člen ustave, ki določa, da 

položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja Zakon o romski 

skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) (Urad Vlade RS za narodnosti). 

Leta 2007 sprejeti Zakon o romski skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRomS-1) ureja položaj 

in opredeljuje področja posebnih pravic romske skupnosti v Republiki Sloveniji, pristojnost 

državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti za njihovo izvajanje ter 

sodelovanje predstavnikov oziroma predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) romske 

skupnosti pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti, določenih z zakonom (ZRomS-1, 1. 

člen). Romska skupnost je s tem zakonom dobila pravnoformalni status, ki bo urejal različna 

področja in bo hkrati pomenil tudi zapolnitev mednarodnih konvencij, ki jih je podpisala 

Slovenija. Slovenija pa je s tem zakonom postala tudi prva država v Evropski uniji, ki ima 

zakon o romski skupnosti (http://www.inv.si/romsvet/zakonodaja25757.html?p=11). 

  

Romska skupnost v Republiki Sloveniji tako nima položaja narodne manjšine kot na primer 

italijanska ali madžarska, ampak je tretirana kot posebna etnična skupnost, ali skupina s 

posebnimi etničnimi značilnostmi (lasten jezik, kultura, druge etnične posebnosti) (glej 

Bačlija 2012) za katero velja tudi posebno pravno varstvo. »Določba 65. člena ustave vsebuje 

pooblastilo zakonodajalcu, da romski skupnosti, ki živi v Sloveniji, kot posebni etnični 

skupnosti z zakonom zagotovi, poleg splošnih pravic, ki gredo vsakomur, še posebne pravice. 

Gre za zagotovitev posebnega (dodatnega) varstva, ki je v teoriji prava znano kot t. i. 

'pozitivna diskriminacija' ali pozitivno varstvo, in pomeni, da pri urejanju posebnega položaja 

in posebnih pravic romske skupnosti zakonodajalec ni omejen z načelom enakosti, ki mu pri 

urejanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin prepoveduje vsako diskriminacijo, ki bi 

temeljila na narodnosti, rasi ali drugih okoliščinah, določenih v 1. odstavku 14. člena ustave« 

(Obreza, 2003, str. 50). Kot takšna je t. i. pozitivna diskriminacija namenjena uresničevanju 

ideala dejanske (stvarne, vsebinske) enakopravnosti, tj. preprečevanju manj ugodnega 

dejanskega položaja nekaterih kategorij oseb in spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih 

možnosti vseh oseb pri uresničevanju formalno priznanih enakih  pravic. K zmanjševanju 
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družbenih neenakosti se tudi na podlagi teh teženj vse pogosteje pristopa z uveljavljanjem 

političnih, zakonodajnih in drugih ukrepov za spodbujanje oziroma ustvarjanje enakih 

možnosti socialno, politično in ekonomsko deprivilegiranih posameznikov in družbenih 

skupin. Ti ukrepi so v sferi pravnega (zakonodajnega) urejanja družbenih odnosov 

operacionalizirani in bolj ali manj učinkovito uresničeni v kontekstu uresničevanja ustavnega 

načela enakopravnosti. V ta okvir lahko, kot rečeno, umestimo tudi uveljavljanje t. i. 

pozitivne diskriminacije, s katero naj bi posameznikom in družbenim skupinam v manj 

ugodnem družbenem položaju zagotavljali višjo raven dejanske enakopravnosti v družbenih 

odnosih in posledično učinkovitejšo udeležbo v političnem, gospodarskem in kulturnem 

družbenem življenju (Flander, 2004, str. 61). 

 

»Na področju mednarodnopravne obravnave varstva romske skupnosti so bili še nedolgo tega 

vodilni motivi varstva usmerjeni predvsem k izboljšanju socialnega položaja. Šele novejši čas 

je prinesel spoznanje o nujnosti ustvarjanja pogojev za uresničevanje različnih oblik 

partnerstva, ki naj omogoči participacijo pripadnikov romske skupnosti na mednarodni, 

državni in lokalni ravni. Ker pa so Romi v Evropi edini, ki so samo Evropejci (nimajo 

matične države) ter so polno vpeti v procese transformacije obstoječih evropskih ustanov, 

imajo mednarodne organizacije (vladne in nevladne) dolžnost, da poleg normativne dejavnosti 

opravljajo tudi vlogo, ki jo pri drugih manjšinah opravljajo države matičnega naroda: 

- preverjajo izvajanje mednarodnopravnih določil na notranji ravni držav, 

- sodelujejo pri izpolnjevanju standardov za varstvo in zaščito interesov romske 

skupnosti v notranji zakonodaji posameznih držav, 

- sooblikujejo dejavnosti mednarodnih organizacij, ki so usmerjene v 

razvoj, povezovanje in sodelovanje na tem področju, 

- opozarjajo na hude kršitve temeljnih človekovih pravic v posameznih konkretnih 

primerih« (Obreza, 2003, str. 49). 

 

»V državah vzhodne in jugovzhodne Evrope živi večina stalno naseljenih Romov v Evropi. V 

vseh državah vzhodne in jugovzhodne Evrope so že sprejeli posebne programe za integracijo 

Romov in izboljšanje njihovega položaja, saj je bila to tudi ena od zahtev Evropske unije v 

postopkih preverjanja dosežene ravni uresničevanja človekovih pravic. V teh dokumentih so 

zajeti posebni programi, projekti in ukrepi za izboljšanje socialnoekonomskega položaja 

Romov, odpravo kršitev človekovih pravic, diskriminacije in rasnega nasilja. Nadzor nad 

izvajanjem teh programov (poleg mednarodnih ustanov) prevzemajo tudi nevladne  
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organizacije in romska združenja v posameznih državah« (Brezovšek, 2008, str. 9). »V 

zgodovini Romi nikoli niso imeli enakih statusnih in političnih pravic do participacije v 

političnem in družbenem življenju tako kot pripadniki večinskih narodov ali drugih 

narodnosti. Specifičnost položaja romske skupnosti v odnosu do drugih narodnih ali etničnih 

skupin se odraža tudi v urejanju njenega pravnega statusa na mednarodni in notranji ravni, saj 

so Romi obenem narodna, etnična, socialno ogrožena in kulturna manjšina. Pravni položaj 

Romov v sodobnem času opredeljujejo določbe v pravnih instrumentih za zagotavljanje 

spoštovanja človekovih pravic vsakemu posamezniku brez diskriminacije kot tudi zagotovila 

za varstvo etničnih ali narodnih manjšin kot skupin« (Klopčič, 2011, str. 48). Naravnanost 

evropskih institucij gre torej v smeri sprejemanja ukrepov za izboljšanje položaja Romov. 

Liegeois (2007) navaja tri vidike, ki govorijo o legitimnosti ukrepov, usmerjenih k izboljšanju 

položaja Romov: 

- demografska legitimnost: število Romov v Evropi je med osem in devet milijonov – 

skoraj polovica je šoloobveznih otrok, kar pomeni da številčno predstavljajo največjo 

evropsko manjšino;  

- geografska legitimnost: Romi so prebivalci Evrope par excellence, so meddržavna 

manjšina brez lastne države; 

- zgodovinska legitimnost: Romi so dolgo izpostavljeni sekularni marginalizaciji (prav 

tam, str. 13). 

  

»Navzočnost Romov kot posebne etnične skupine (skupnosti) z lastnim jezikom in svojim 

načinom življenja na ozemlju zdajšnje države Slovenije se zasledi že v 14. stoletju (tedaj so 

jih poimenovali Cigani, oznaka Rom pa je v rabi od 1. romskega kongresa leta 1971 v 

Londonu), in sicer v zapisu zagrebške škofijske sodne kronike iz leta 1387 ('Cigan iz 

Ljubljane')« (Obreza, 2003, str. 45). »Najstarejši arhivski zapisi o 'Ciganih' v Sloveniji 

datirajo v leto 1452 (darilna listina samostanu Bistra). 'Cigani' v Sloveniji, ki so bili naseljeni 

v naših krajih do 1. svetovne vojne, niso prišli samo z ene strani in naenkrat, največji dotok je 

bil s severozahodne strani. Družine teh rodbin so se pogosto naseljevale v obmejnih krajih. 

Drugi močnejši val je prihajal z jugovzhoda (to so bili nomadi in so po naših krajih samo 

potovali). Po krajih, kjer so se Romi naselili v Sloveniji, ločimo: dolenjske Rome (prišli so iz 

Hrvaške); prekmurske Rome (priselili so se iz Madžarske); gorenjske Rome (priselili so se iz 

Nemčije, Avstrije in se imenujejo Sinti). Romi v Prekmurju so se mnogo bolj integrirali v 

obstoječo družbo kot Romi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer sta socialna in  

etnična distanca do večinskega prebivalstva še precejšnji. Ti Romi so na tleh države Slovenije 
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tradicionalno, trajno zgodovinsko poseljeni (v nekaterih pravnih predpisih se uporablja zanje 

oznaka, da so avtohtoni) in jih Republika Slovenija posebej obravnava v Ustavi Republike 

Slovenije (65. člen) in v številnih področnih zakonih. V novejšem času pa so se določene 

skupine Romov iz ekonomskih, političnih in vojnih razlogov na ozemlje Slovenije, zlasti v 

večja mesta (Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Jesenice) priselili iz republik nekdanje 

skupne države Jugoslavije. Za te velja, da so v Sloveniji netradicionalno poseljeni. Zanje se, 

tako kot za druge etnične skupine, priseljene s področja nekdanje skupne države, uporabljajo 

določila 61., 62. in 63. člena ustave in nekatera druga določila iz II. poglavja ustave 

(Človekove pravice in temeljne svoboščine)« (Obreza, 2003, str. 46).  

 

Delitev na avtohtone oziroma neavtohtone Rome je bila s strani evropskih institucij in tudi 

nekaterih avtorjev deležna kritike, ker postavlja umetno delitev med člani romske skupnosti. 

V poročilu Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti v Sloveniji (ECRI 2014) je 

zapisano, da so avtohtoni Romi tisti, ki naj bi tradicionalno oziroma zgodovinsko že stoletja 

živeli v Sloveniji, neavtohtoni Romi pa so tisti, ki so se v zadnjem času priselili iz drugih 

delov Balkana in so pogosto imenovani 'balkanski Romi'. Številni neavtohtoni Romi živijo v 

Sloveniji že več desetletij in predstavljajo približno polovico vseh Romov v državi. Merilo 

avtohtonosti naj bi po navedbah oblasti veljajo zgolj za urejanje političnega predstavništva in 

ne v drugih primerih. Kljub temu v skladu z različnimi ugotovitvami različno obravnavanje 

vodi v razlikovanje. Avtohtoni Romi s pravico do izbire predstavnika lahko vplivajo na 

sprejemanje odločitev na lokalni ravni in predvsem na porabo sredstev za projekte, namenjene 

izboljšanju njihovega položaja. V večini občin, ki imajo romskega svetnika, je imelo njihovo 

delo v lokalnih svetih zares pozitiven vpliv na upoštevanje težav romske populacije. Po drugi 

strani neavtohtoni Romi nimajo te možnosti in tako nimajo vpliva in možnosti za zaščito 

svojih interesov. Zaviršek (2010) pravi, da poleg »zunanjih tujcev« obstajajo tujci, ki to v 

tradicionalnem pomenu besede niso, a se jih kljub temu predstavlja kot tujce, t. i. »notranji 

tujci«, in da je takšen  primer slovensko ločevanje med avtohtonimi in neavtohtonimi Romi 

ali tistimi, ki niso živeli na območju današnje Slovenije pred 20. stoletjem. Poimenovanje 

nezaželeno etnično skupino še notranje razdeli na bolj ali manj tuje »tujce«. Ima pa tudi 

neposreden učinek na vsakdanje pravice Romov in romskih skupnosti, saj v tistih delih 

Slovenije, kjer živijo »neavtohtoni Romi«, ti ne glede na to, koliko jih je, ne morejo imeti 

romskega predstavnika v občinskih svetih in zastopstva v svetu romske skupnosti (prav tam, 

str. 87). Sardelić (2010), zato romsko manjšino imenuje kar »manjšina par excellence, ker je v 

vsaki nacionalni državi v vlogi manjšine (čeprav so Romi državljani tako rekoč vseh 
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evropskih držav, svoje nacionalne države nimajo). Z malce subverzije bi lahko rekli, da so 

Romi največja evropska 'avtohtona' manjšina, ki živi na celotnem ozemlju Slovenije« (prav 

tam, str. 112–113). 

 

Brizani (2000) pravi, da sta bila izvor in naselitev Romov v Evropo dolgo zavita v temo. Kot 

njihovo matično pradomovino navaja Indijo, iz katere naj bi se po mnenju mnogih 

raziskovalcev začeli izseljevati zaradi osvajalnih vojn na Indijo v devetem stoletju. Vzrok 

njihovega stalnega preseljevanja z vzhoda proti zahodu je bil nomadski način življenja, k 

temu pa je poleg socialno-kulturnih značilnosti dodatno pripomoglo tudi nenehno preganjanje, 

zaradi katerega se, četudi bi to hoteli, nikjer niso mogli ustaliti. Zato pravi: »Romi vse do 

danes živijo v dvojni socialno-kulturni stvarnosti – ohranjajo svoj tradicionalni način 

življenja, hkrati pa se prilagajajo razmeram v območjih, v katerih se naseljujejo« (prav tam, 

str. 6). »Indijski izvor Romov so strokovnjaki dokazali s pomočjo jezikovnih raziskav, 

umanjkale pa so arheološke in zgodovinske potrditve jezikovnih podatkov o migracijskih 

poteh. Dokaze o indijskem izvoru Romov so v zadnjem obdobju potrdili tudi izsledki raziskav 

na področju človeške genetike oz. DNA-analize« (Bakker, 2012, str. 91).  

 

Vzroke za težavnost zgodovinsko-časovne umestitve pojavnosti Romov je po mnenju 

nekaterih avtorjev moč iskati tudi v dolgoletnem neobstoju romologije – torej znanstvenega 

raziskovanja o življenju Romov v našem prostoru. Djurič (2009) opozarja, da so Romi 

družbena skupnost, ki ima specifičen položaj in v kateri se prepletajo številni neusklajeni in 

nasprotujoči si družbeni odnosi in interesi. Po drugi strani je to skupnost, v kateri se zaradi 

omenjenega položaja in odnosov manifestirajo različni pojavi. Romologija lahko znanstveno 

opiše in razloži te odnose in pojave v sodelovanju z družboslovno znanostjo, zlasti s 

sociologijo. Poleg tega je naloga romologije, da razloži razne pojave in dogodke iz zgodovine 

in kulturnega življenja Romov (prav tam, str. 8). Prav kriterij znanstvenosti, ki ga Djurić 

omenja v zvezi z romologijo kot védo, pa umanjka slovenski romološki tradiciji, kot je 

dokazala Janko Spreizer (2001). V slovenski romologiji prevladujejo že presežena in v 

antropoloških krogih kritizirana razsvetljenska pojmovanja o univerzalnem razvoju 

civilizacije. V romologiji so prezentne konceptualizacije »kulture« in »etničnosti«, ki so do 

današnjih dni interpretirane »rasno«. V slovensko romologijo niso bili prevedeni izsledki 

sodobnih romoloških študij, z izjemo nekaterih zgolj bibliografskih navedb, zlasti pa je 

slovenska romologija obšla socialno in kulturno antropologijo Ciganov. Manjkajo torej 

izsledki, ki so prevladujoči zlasti v zahodnem anglofonem in frankofonem svetu. V slovenski 
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romologiji kljub epistemološkim prebojem v etničnih študijah in študijih nacionalizma ter 

kljub na novo reflektirani problematiki znotraj romoloških študij in romskega nacionalizma 

praktično ni prišlo do pomembnejših vsebinskih ali konceptualnih sprememb v obsegu 

romoloških problematik. Konsekvenca takšnega stanja je reproduciranje arhetipskih in 

mitologiziranih podob o Romih, ki jih je izoblikovala že tradicionalna romologija 18. in 19. 

stoletja in je v veliki meri utemeljena na rasnih teoretizacijah in verovanju v rasne tipologije. 

Posledica odsotnosti sodobne znanstvene refleksije je generiranje rasizmov, ki veljajo za 

naravno dejstvo, namesto da bi prikazali npr. mehanizme izključevanja, jih reflektirali in 

nanje kritično opozarjali. Očitek o neznanstvenosti slovenske produkcije vednosti o Romih je 

podala tudi Podvršič (2013), ki opozarja na to, da so raziskovalci oblikovali »ekskluzivno 

intelektualno ozemlje«, rezultati katerega drug drugega podpirajo, njihovo početje pa se 

navzven kaže kot samostojna znanost, kot – logija. Najboljša potrditev tega, pravi, je nemara 

dejstvo, da v slovenskem prostoru skoraj vsakdo, ki se je kdaj koli ukvarjal z Romi, v očeh 

javnosti že velja za »poznavalca romskega vprašanja« oziroma »romologa« (prav tam, str. 

74). 

 

Premiki na tem področju so bili pri nas narejeni februarja leta 2012 z ustanovitvijo Inštituta za 

romološke študije, izobraževanje in kulturo. Glavne dejavnosti inštituta so raziskovanje in 

izobraževanje o romski kulturi, višje in visoko strokovno izobraževanje in druga 

usposabljanja kakor tudi knjižnična, arhivska in muzejska dejavnost. Inštitut v skladu s svojim 

programom dela raziskuje položaj romske skupnosti v Sloveniji, Evropi in svetu 

(http://www.zvezaromov.si/Slovenski_Romi_ustanovili_Institut_za_Romoloske_studije_izob

razevanje_in_kulturo,634,218,0.html). 

 

»Študije o Romih so ujete v opisovanje enkratnega in nenavadnega zgodovinskega položaja 

Romov v Evropi. Raziskovanje Romov je bilo v preteklosti v akademski javnosti marginalno, 

saj je bila večina raziskovalcev ljubiteljskih etnografov, ki so jih Romi zanimali zgolj kot 

ideal izgubljenega sveta in ne kot državljani modernih nacionalnih držav. Danes to polje 

prevevata dve nasprotujoči si silnici: čustveno razumljiva, čeprav intelektualno izčrpavajoča 

skrb obrniti položaj Romov v vprašanje človekovih pravic, in težave raziskovalcev 

akademikov, kako se ukvarjati z državljani, ki to niso v pomenu, ki ga nacionalne države 

pripisujejo svojim državljanom« (Stewart, 2010, str. 4).   

 

http://www.zvezaromov.si/Slovenski_Romi_ustanovili_Institut_za_Romoloske_studije_izobrazevanje_in_kulturo,634,218,0.html
http://www.zvezaromov.si/Slovenski_Romi_ustanovili_Institut_za_Romoloske_studije_izobrazevanje_in_kulturo,634,218,0.html
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Poleg pomanjkljivosti v raziskovanju življenja Romov v literaturi pogosto zaznamo tudi 

očitek, da Romi zaradi svojega izvora in očitanega nomadstva nimajo lastne zgodovine. »Za  

zgodovino Romov pogosto velja, da je pomanjkljiva, izgubljena ali pozabljena. Ideja, da 

Romi skoraj nimajo zgodovine, je zelo vplivna, skozi njo pa Romom jemljemo 

verodostojnost. V nasprotju z drugimi zgodovinami, ki jih sestavljajo manjkajoči predmeti 

raziskovanja in jim pomen dajejo fragmentirani sledovi, ki jih organizirajo zgodovinarji, 

arheologi, arhivarji, knjižničarji in znanstveniki, so pomanjkljivosti v zgodovini Romov 

izgovor, da lahko Neromi ignorirajo Rome z različnih zgodovinskih aspektov družbe« 

(Marsh, 2007). V kolektivnem zavedanju o Romih se tako še vedno ohranja nepoznavanje in 

nepriznavanje romske zgodovine in kulture kot dela naše skupne zgodovine sobivanja. Djurić 

in Horvat Muc (2010) recimo pravita: »Zelo začudujoče pa je porazno dejstvo, da niti v 

literarnih leksikonih niti v literarnih zgodovinah evropskih držav in narodov ni omenjen niti 

en romski pisec!« (prav tam, str. 116). Drakulič (2009) pa recimo opozarja na nevidnost 

Romov kot etnične skupine v slovenskem izobraževalnem sistemu in na diskriminacijo  

romske kulture v učbenikih. »V 8. razredu učenci spoznajo Rome le kot etnično skupnost s 

specifičnim načinom življenja, o nestrpnosti skozi zgodovino, o borbah za slovensko 

državljanstvo, o težkih situacijah oz. razmerah, v katerih živijo brez vode, kanalizacije in 

elektrike, o diskriminaciji in o tem, koliko bolj se morajo potruditi, da dosežejo uspeh, v 

učbenikih ni omenjeno« (prav tam, str. 102). 

 

Izziv pa raziskovalcem, kot je opozorila Janko Spreizer (2002), predstavlja tudi opredelitev 

Romov kot eno ljudstvo, ki jih odlikuje ena kultura (etničnost Romov se pogosto kaže kot 

pripisana lastnost, ne kot prirojena kulturna posebnost). Po logiki »kulturnega nacionalizma« 

večina tradicionalno orientiranih raziskovalcev jezika, kulture, zgodovine, politike in 

podobnih tematik tako soglaša, da so Romi eno ljudstvo z eno kulturo in predstavljajo eno 

največjih etničnih manjšin v Evropi. Med raziskovalci tako prevladujeta dve tendenci, ki jih 

lahko shematsko uvrstimo v dve liniji. V prvi liniji lahko zasledimo prizadevanje za 

oblikovanje primordialistične teorije o prisotnosti Romov na geografskem ozemlju današnje 

Evrope. Tovrstne teorije se ukvarjajo predvsem z izvorom Romov na evropskem ozemlju: 

večinoma predstavljajo Rome kot potomce indijskega porekla, ki naj bi se začeli iz bolj ali 

manj neznanih razlogov izseljevati z ozemlja, ki ga nekateri pisci imenujejo »pradomovina« – 

njena lokacija je različna. Ti raziskovalci tudi dodajajo, da Romi praviloma govorijo romsko, 

iz razlag nekaterih pa lahko še razberemo njihovo prepričanje, da je bil pri konstruiranju 

etnične različnosti med »domačini« in »tujci« somatotip tista vidna lastnost, ki se je 
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izoblikovala v eno od bistvenih razločevalnih potez med »nami« in »njimi« (prim Fraser, 

1992). V to linijo sodi npr. tudi t. i. slovenska romologija. Druga linija, sem sodijo tudi 

nizozemski socialni zgodovinarji (Lucassen, Willems, Cottaar, 1998) in nekateri britanski 

antropologi (Okely, 1983), se bolj nagiba k tezi, da Romi (nekateri jih raje imenujejo Cigani) 

predstavljajo domorodno, torej evropsko skupino ljudi. Nekateri izmed njih si prizadevajo za 

bolj partikularen pristop in bolj ali manj eksplicitno zavračajo klasične romološke teze o 

izvoru romskih ljudi. Tovrstne raziskave so navadno osredinjene na posamično skupino ljudi 

in tako lahko pokažejo, da je klasična primordialna teza o enem, iz Indije izhajajočem 

ljudstvu, eni indijski kulturi in enotnem romskem somatotipu zelo daleč od dejanske 

etnografske evidence na terenu. Če bi hoteli odgovoriti na vprašanje, kdo so potemtakem 

romski ljudje, s pomočjo teorij, uvrščenih v drugo linijo, bi se vedno morali vprašati še po 

političnem kontekstu. Teze, da so si kulturno in jezikovno podobni ter da je podoben tudi 

njihov videz, se s pomočjo druge linije teorij, po katerih so vse etnične in kulturne razlike 

posledica procesov socialne konstrukcije, dopolnijo z analizo konkretnih družbenih in 

političnih procesov, ki potekajo v našem primeru med romskimi in neromskimi ljudmi. 

»Antropologi se strinjajo, da na Rome ne smemo gledati kot na prenašalce 'skupnih kulturnih 

vsebin', ampak raje kot na udeležence v odnosu. Biti Rom ni vrojena vez, ki determinira 

vedenje, pač pa se izoblikuje v kontekstu medčloveških odnosov. So Romi in smo Neromi, 

dve realnosti in naša imaginacija te realnosti, njihov obstoj in naše vedenje do njih (Durst, 

2010, str. 18). 

 

Kljub temu da so Romi na našem ozemlju prisotni že stoletja, pa je med ljudmi še vedno 

razširjena stereotipna percepcija o homogenem ljudstvu, ki mu lahko enovito opredelimo 

tipične lastnosti. »Romov se pogosto drži podoba popotnikov ali potepuhov, ki naj bi pred 

stoletji zapustili svojo domovino in se še zdaj brez pravega obstanka klatijo po svetu. Toda 

Romi ne živijo v izgnanstvu in nimajo lastne 'obljubljene dežele'; čeprav jih okoliški 

prebivalci pogosto obravnavajo kot marginalizirane skupine ali celo tujce, je njihov dom prav 

tam, kjer živijo. Od okoliške družbe so ločeni, kajti interakcije med Romi in okoliško družbo 

zaznamujejo utrjene stereotipne podobe. Te interakcije so pogosto konfliktne, kar pa dodatno 

podpihujejo posamezni rasistični ali šovinistični izbruhi nestrpnosti, ki spodbujajo 

poustvarjanje trdnih konceptualnih meja« (Repič, 2006, str. 198).  

 

Žunič Fabjančič (2012) pravi, da so v folklori in ljudski literaturi Romi pogosto prikazani kot 

manjvredni v odnosu do večinske družbe, od koder izvirajo stereotipi, njihova eksotična in 
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pogosto homogena podoba Romov v Evropi. V nadaljevanju pa izpostavi nekaj najbolj 

tipičnih stereotipnih predstav o Romih: 

- stereotip tujcev. V konstrukciji drugega sta imela najpomembnejšo vlogo videz in 

barva polti, ki naj bi bila temna. Čeprav so Romi na območju sedanje Slovenije 

prisotni že vsaj od 14. stoletja naprej, jih danes kot državljane Republike Slovenije 

večinsko prebivalstvo še vedno doživlja kot tujce; 

- stereotip nomadov. Vse do danes je podoba Roma metafora za brezskrbno življenje 

brez omejitev in prepovedi stalno naseljenih prebivalcev, čeprav so mnoge romske 

skupine stalno naseljene že od 19. stoletja in je nomadstvo vse bolj redko. Danes živi 

nomadsko življenje le 20 % vseh Romov in še ti izključno v vzhodni Evropi.  

- stereotip glasbenikov. Romantične predstave o Romih so še vedno močno prisotne pri 

prezentaciji romske glasbe in plesa. Romska glasba prej kot romsko naturo predstavlja 

poklic, obrt za preživetje; 

- stereotip lenuhov. Romi so se včasih opravljali poklice, ki jih nihče drug ni želel 

opravljati. Tako so iskali tržne niše s potujočimi poklici. Danes velja, da imajo Romi 

možnost zaposlitve v vseh sektorjih trga dela, vendar so zanje velika ovira nizka 

stopnja izobrazbe, težke bivalne razmere in različne oblike diskriminacije;  

- stereotip čistoče. Po romski tradiciji sta bili snažnost in čistoča med 

najpomembnejšimi vrednotami. Za obredne namene so veljala posebna pravila. 

Težavo v življenju Romov predstavlja omejen dostop do vode, stranišč in kopalnic;  

- stereotip otrok. Višja rodnost Romov glede na ostalo prebivalstvo prinaša strah, da 

bodo po številu prehiteli večinsko prebivalstvo. Za romske otroke velja prepričanje, da 

so zanemarjeni in da starši ne skrbijo dobro za njih (prav tam, str. 160–162). 

 

Rome zato zaznamuje in opredeljuje predvsem odnos družbe, v kateri živijo, torej odnos med 

njimi in neromskim prebivalstvom ali kot pravi Di Giovani (2007): »Romi so manjšinska 

skupnost, ki je stoletja živela v stiku z drugimi skupnostmi. Označuje jih odnos do družbe 

gadžev, s katero sobivajo, koliko so sposobni asimilirati kulturne elemente družbe gostujoče 

družbe ter jih preoblikovati v tolikšni meri, kolikor jim to omogoča kulturno preživetje. Prav 

zaradi te nenehne osmoze med Romi in večinsko družbo je njihovo vedenje rezultat 

prilagajanja na nepogrešljivo sobivanje. Zato se vsaka skupina Romov razlikuje ne samo od 

gadžev*, ampak tudi od drugih romskih skupin, ki imajo drugačne stike. Kar pa kljub vsemu  

______________ 

*Z izrazom »gadžo« Romi poimenujejo Nerome.  
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druži vse Rome, je zavedanje, da pripadajo prezirani in neskončno izobčeni manjšini« (prav 

tam, str. 245). »Romska kultura biva in ustvarja svojo medsebojno povezanost v istem 

geografskem in političnem prostoru poleg ali v opoziciji z ostalimi dominantnimi kulturami« 

(Okely, 2010, str. 40). V nadaljevanju pa pravi: »Trdim, da so Romi že stoletja pionirski vzor 

kulturne povezanosti, ki jo ves čas prilagajajo in dopolnjujejo. Spremembe nato prilagodijo 

svojim potrebam. Toda tovrstna preoblikovanja ljudje označujejo zgolj za hibride in pasivno 

posnemanje. Romi nenehno ustvarjajo in poustvarjajo svojo kulturno neodvisnost s pridihom 

pristnosti sredi drugih/tujih ozemelj in kultur. Neodvisnosti ne najdemo v namišljenem 

mirujočem kraju, temveč v zgodovinski iznajdljivosti in izvirnosti Romov, ki ju ohranjajo, 

kljub temu da so v senci vedno prevladujočih drugih« (prav tam, str. 40).  

 

Položaj Romov v družbi pa v temelju zaznamuje tudi dejstvo, da nimajo lastne države in s tem 

pomembnega instrumenta politične moči. Hancock (1987) poudarja, da Romom prav zaradi 

narave njihovega vstopa v Evropo – kot razpršeno ljudstvo, ki ga družijo jezik, kultura in 

izvor – umanjka načinov, s katerimi druga ljudstva uveljavljajo in branijo svojo identiteto. 

Romi nimajo politične ali vojaške moči ter geografskega območja, s katerim bi se lahko 

poistovetili. Da je za razrešitev položaja romske skupnosti ključna politična participacija, 

opozarja tudi Komac (2012) in pravi, da bo brez razrešitve tega področja ta skupnost še 

nadalje obravnavana kot skupnost v fazi večne (politične) adolescence, kot skupnost, ki zaradi 

obilnih razvojnih zaostankov in statusa deviantnosti potrebuje ustrezen nabor tutorjev in 

paznikov. Če želimo povečati njihovo odgovornost za lasten razvoj, če jih želimo pretvoriti v 

subjekt lastnega razvoja, ki ne bo večno prisesan na državne socialne jasli, potem jim je treba 

zagotoviti ustrezen nivo samouprave, ki ji načelujejo odgovorni, legitimno izvoljeni romski 

predstavniki. Le tako bi se sklenil trikotnik vsakega političnega delovanja, ki je sestavljen iz 

pravic, dolžnosti in odgovornosti. »Očitno je, da Romi zaradi svoje nevključenosti v 

ekonomske in politične institucije ne razpolagajo z družbeno močjo, to pa pomeni, da nimajo 

skoraj nikakršne pogajalske moči na trgu dela in pluralnega političnega tekmovanja« 

(Mandelc, 2011, str. 151).   

 

Skozi zgodovino so bili Romi/Cigani žrtve različnih oblik diskriminacije, odklanjanja in 

grdega ravnanja, ki je kulminiralo z uničevanjem med nacističnim genocidom. Kljub 

velikemu napredku, ki je bil v Evropi dosežen z razvojnimi strategijami za izboljšanje 

njihovih življenjskih pogojev, se je v temelju le malo spremenilo. Negativna stališča do njih 

ostajajo globoko ukoreninjena in življenjski pogoji Romov/Ciganov med vsemi evropskimi 
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manjšinami ostajajo med najslabšimi. Biti Rom/Cigan še vedno pomeni ne imeti enakega 

dostopa do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva ter do ustreznih in primernih 

bivalnih razmer (Guet, 2003, str. 27).  

 

V nadaljevanju bomo namenili nekaj pozornosti nekaterim specifikam položaja romske 

skupnosti, saj te temeljno vplivajo tudi na šolanje in izobraževalne uspehe romskih otrok. 

Eden iz med vidnih predstavnikov romske skupnosti Horvat Muc (2006) pravi: »Pa vendarle 

je problematika Romov na področju izobraževanja in zaposlovanja na splošno v Sloveniji 

enaka. Izobraževanje je temeljna iztočnica za izboljšanje položaja Romov v Sloveniji, zato 

predvsem staršem romskih otrok, romskim predstavnikom kakor tudi drugim vplivnim 

inštitucijam in odgovornim ne bi smelo biti vseeno za izobraževanje Romov. Predsodki enih 

in drugih nas zlahka privedejo k slabim  možnostim. Priložnosti so nam dane ali pa ne, le-te 

vodijo k izboljšanju izobrazbene stopnje romske skupnosti, ta pa k večjemu zaposlovanju 

Romov pri nas« (prav tam,  str. 15). 

 

2.2  SPECIFIKE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI 

 

2.2.1 BIVALNI POGOJI 

  

V Posebnem poročilu Varuha za človekove pravice Republike Slovenije (2012) je zapisano: 

»Varuh ugotavlja, da razmere v romskih naseljih in njihovi okolici ogrožajo uresničevanje 

človekovih in posebnih pravic romske skupnosti na eni strani ter uresničevanje pravic 

prebivalcev iz okolice romskih naselij na drugi. Tako eni kot drugi so prizadeti v svojem 

dostojanstvu, osebnostnih pravicah, lastninski pravici, enakosti pred zakonom in navsezadnje 

v zaupanju v pravno državo« (prav tam, str. 3). 

  

Največ Romov, ki so tradicionalno naseljeni v Sloveniji, živi v Prekmurju, na Dolenjskem, v 

Posavju in v Beli krajini. Ostali netradicionalno naseljeni Romi pa prebivajo v večjih 

slovenskih mestih: v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju in na Jesenicah. Na Gorenjskem 

živijo Sinti, ki so prav tako tradicionalno naseljeni v Sloveniji (Horvat Muc, 2003). Po 

podatkih Sveta romske skupnosti Republike Slovenije večina Romov še vedno živi v naseljih, 

ki so izolirana od ostalega prebivalstva ali na robu naseljenih območij v razmerah pod 

minimalnimi bivalnimi standardi. Podatki kažejo, da 39 odstotkov Romov živi v zidanih 
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stanovanjskih hišah, od katerih jih je polovica zgrajenih brez potrebnih dovoljenj, samo 12 

odstotkov jih živi v stanovanjih. Preostali živijo v zasilnih bivališčih – v barakah, 

kontejnerjih, prikolicah in podobno. Le manjši del Romov, ki so dosegli zadovoljivo stopnjo 

socializacije in se vključili v okolje in družbo, živi skupaj z večinskim prebivalstvom 

(večinoma v Prekmurju) (http://www.romskisvet.si/sl-si/romi-v-sloveniji/bivanjske 

%razmere). Velik problem v romskih naseljih predstavljajo zlasti komunalni in drugi odpadki, 

saj obremenjujejo lokalno okolje in predstavljajo zdravstveno-sanitarno grožnjo stanovalcem. 

Neurejene bivalne razmere predstavljajo izhodišče za marsikatero drugo problematiko, s 

katero se sooča romska skupnost, še posebej pri izobraževanju, doseganju poklicnih 

kvalifikacij, informiranosti, dostopu do zdravstvenih in socialnih storitev, uspešnosti na trgu 

dela in sodelovanju v javnem življenju na različnih področjih (http://zik.tpsola.com/gradivo-

szr/ivljenje_romov_danes.html). 

 

Na področju bivalnih razmer Romov v Sloveniji sta največja problema parcelizacija in 

urbanistični ureditveni načrt romskih naselij. Kakor v Prekmurju tako tudi na Dolenjskem se v 

nekaterih romskih zaselkih pojavlja problem lastništva, saj so si Romi uredili stanovanjska 

poslopja na ozemlju drugih lastnikov, predvsem kmetov. Tako lahko Rome v Sloveniji glede 

bivalnih razmer razvrstimo v tri skupine. V prvo skupino bi lahko šteli Rome, ki dosegajo 

visoko stopnjo kulture bivanja. To so Romi, ki živijo bodisi v urbanem središču, v 

stanovanjskih blokih ali v najemnih stanovanjih. Sem prištevamo tudi tiste, ki živijo v lastnih 

zidanih hišah izven romskih naselij ali v razvitih romskih naseljih. V drugo skupino štejemo 

Rome z nižjo stopnjo kulture bivanja. To so Romi, ki živijo v strnjenih romskih naseljih. Ti 

predstavljajo komplekse zidanih eno- ali dvoprostorskih zidanih in lesenih hiš. V tretjo 

skupino lahko štejemo Rome z nižjo stopnjo kulture bivanja. Ti živijo v izoliranih naseljih, ki 

so locirani na periferijah vaških skupnosti. Njihovi bivalni prostori so temni, vlažni, higiensko 

zanemarjeni, brez urejenih sanitarij (Horvat Muc, 2003, str. 61).  

 

Kljub temu da Romom tipično pripisujemo nomadski življenjski slog, pa Zupančič (2011) 

opozarja, da je ovira pri urejanju bivalnega položaja slovenskih Romov prav njihova 

nenomadskost ali že kar lokalpatriotizem. »Slovenski Romi imajo drugačen položaj. Po 

stoletjih nomadskega in polnomadskega življenjskega stila imamo stalno naselitev, a na 

območjih ter na način, ki ne dopušča enakovrednega standarda in primerljivih izhodiščnih 

možnosti za vstop njihovih pripadnikov na trg dela, izobraževanja, oskrbe in družabnega 

življenja. S težavami si to ustvarjajo sami, ponekod z veliko, drugod z zelo skromno mero 

http://www.romskisvet.si/sl-si/romi-v-sloveniji/bivanjske
http://zik.tpsola.com/gradivo-szr/ivljenje_romov_danes.html
http://zik.tpsola.com/gradivo-szr/ivljenje_romov_danes.html
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razumevanja in podpore. In tu so dobre prakse: početje, kako iz nelegalnega preiti v legalno, 

kako iz zasilnega v stalno, iz tveganega v zanesljivo, iz specifičnega v tipično ... bivanje, delo, 

oskrbo in izobrazbo. Slovenski Romi so lokalizirani, tesno, tudi emotivno navezani na prostor 

bivanja (romska naselja), pravi 'lokalpatrioti'. Toda pridobljena prednost je medtem že postala 

razvojna slabost, saj so romska naselja večinoma precej zaprta. Socialnogeografska analiza 

nekaterih izbranih primerov v zadnjih letih (Smrekec, Kerinov Grm, Dobravice, Hudeje in 

druga) jasno potrjuje, da so organizirana nekoliko 'obrambno' in s samo lokacijo ter različnimi 

strukturnimi elementi dokazujejo, da je življenje obrnjeno navznoter, želje pa gredo navzven, 

v svet. Obilica konfliktov in konfrontacij, s katerimi se srečujejo okolja z romskim 

prebivalstvom, so rezultat in odraz teh naglih sprememb in neusklajenih prostorskih ravnanj. 

Romska naselja potrebujejo torej zlasti odprtost. To je mogoče storiti le z dobršno mero 

vzajemnosti, torej oblikovanja partnerstva in sodelovanja« (prav tam, str. 54). 

 

Pirc (2013) ugotavlja, da je eden pomembnejših dejavnikov, ki je vplival na razvoj bivalno-

socialnega položaja Romov v različnih slovenskih regijah gotovo tudi, da je tam, kjer je prej 

prišlo do njihovega stalnega naseljevanja, načeloma tudi prej prišlo do formalnega urejanja 

statusa lastništva posesti (prav tam, str. 82). 

 

Kljub posameznim prizadevanjem države je ureditev dostojnih življenjskih pogojev za 

bivanje za Rome še vedno eno izmed temeljnih vprašanj, kadar gre za urejanje in izboljšanje 

njihovega položaja v družbi. Komac (2013) recimo vidi prav legalizacijo romskih naselij kot 

razvojno možnost v luči pridobivanja statusa klasične narodne manjšine in pogoj za nastanek 

(avtohtone) narodne skupnosti. Podobno kot imajo to urejeno Madžari in Italijani. Ta 

evolucijska možnost je izjemno relevantna zato, ker Romi nimajo nobenih kapitalov. Če želijo 

pridobiti beneficije iz naslova manjšinskosti, nujno potrebujejo ozemlje bivanja (prav tam, str. 

3). 

 

2.2.2 NEZAPOSLENOST IN REVŠČINA 

 

Poleg neurejenih bivalnih pogojev je za Rome pri nas značilna tudi precejšna stopnja 

brezposelnosti. »Med temeljnimi vprašanji celotne družbene integracije Romov je vprašanje 

njihove zaposlenosti, ki ni le nujen pogoj za zagotavljanje osnovnih eksistenčnih možnosti, 

temveč tudi eden od osnovnih pogojev za izboljšanje njihovega celotnega družbeno-

ekonomskega položaja. Problemi na področju zaposlovanja Romov oziroma njihova vloga na 
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trgu delovne sile ima v Sloveniji nekatere specifičnosti. Natančne evidence, kolikšno število 

brezposelnih pripada romski skupnosti ni, ker se Romi ne vnašajo v evidenco brezposelnih 

kot pripadniki romske skupnosti, ampak se lahko tak podatek pridobi le s pomočjo tipičnih 

romskih priimkov in osebnega poznavanja strank, kar izkrivlja točnost podatka« (Horvat Muc, 

2011, str. 111). Nezaposlenost Romov pa je tesno povezana z nizkimi izobraževalnimi 

dosežki njihovih otrok, kar dokazujejo tudi raziskave (glej npr. Krek Vogrinc, 2005). 

 

Razlogi za razširjenost visoke stopnje brezposelnosti med Romi v Evropi
1
 so, kot je v 

raziskavi ugotovila Messing (2014), naslednji: 

- najočitnejši razlog nizke zaposljivosti Romov je njihova nizka stopnja izobrazbe 

v primerjavi z večinskim prebivalstvom. Nizka kvalificiranost pa ima v državah 

članicah zaradi strukture nacionalnih gospodarstev oz. bolje zaradi prisotnosti 

gospodarskih panog, ki lahko zaposlijo nizko izobraženo romsko delovno silo, za 

Rome različne posledice; 

- cena formalno zaposlenih delavcev. Med državami obstajajo občutne razlike v 

predpisih glede davkov, socialnih prispevkov, minimalne plače in cene dela, ki igrajo 

pomembno vlogo pri tem, kakšna je zastopanost Romov na trgu dela. Visoki stroški 

dela igrajo pomembno vlogo pri formalnem zaposlovanju nizko izobražene populacije;  

- posledica visokih stroškov zaposlovanja nizko kvalificirane delovne sile je 

izključenost Romov iz uradnega zaposlovanja v neuradne segmente trga dela (delo na 

črno). Zaposlitve Romov so tako pretežno nestalne, vključujejo dejavnosti, ki jih 

tipično ne štejemo kot zaposlitev (zbiranje in menjava dobrin (surovin), recikliranje 

odpadkov), neredne in izven dosega formalnega in včasih tudi legalnega trga dela; 

- gospodarska kriza je najglobje prizadela prav sektorje, ki so prej zaposlovali nizko 

kvalificirano delovno silo (gradbena industrija, turizem in kmetijstvo). Raziskava je 

pokazala, da je ekonomska kriza Rome prizadela nesorazmerno zaradi dejstva, da je 

najbolj prizadela prav podjetja, ki so zaposlovala nizko kvalificirano delovno silo;  

- razlog za nizko zaposlenost med Romi pa je tudi razširjenost rasne diskriminacije, s 

katero se soočajo Romi, ko vstopajo na trg dela, med zaposlitvenimi razgovori in 

izbirnim procesom  kandidatov za delovno mesto.  

 

                                                           
1
 Raziskava je bila opravljena med petimi evropskimi državami (Bolgarija, Madžarska, Romunija, Slovaška, Španija). Njene ugotovitve pa 

so po mojem mnenju relevantne tudi za naše okolje. 
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Bivanjske razmere romskih družin še vedno ostajajo pod povprečnim življenjskim 

standardom, kar je deloma razlog, da romski otroci teže obiskujejo šole in imajo bistveno 

slabše pogoje za učenje doma. Deloma zaradi nizke izobrazbe, deloma zaradi drugih, 

objektivnih in manj objektivnih razlogov velika večina Romov ni bila nikoli ali trenutno ni 

zaposlena. Med objektivne je mogoče prištevati nizko stopnjo izobrazbe, strokovno 

nekonkurenčnost Romov na trgu delovne sile in nizko stopnjo pripravljenosti delodajalcev za 

zaposlovanje romske populacije. V kategoriji subjektivnih razlogov pa predvsem izstopa 

sorazmerno visoka socialna varnost, ki jo zagotavlja država, in nepripravljenost številnih 

Romov za aktivno iskanje zaposlitve (Prebilič, 2006, str. 23). 

 

Visoka stopnja brezposelnosti Romov se odraža v njihovem materialnem položaju. »Rome 

uvrščamo med pripadnike najnižjih socialnih slojev, ki jih prizadeva revščina. Socialni status 

Romov je izrazito nižji od socialnega statusa večinskega prebivalstva, se pa po regijah 

pomembno razlikuje. Pri tem nimamo v mislih le njihovega materialnega položaja, ampak 

tudi izobrazbeno raven, poklic in zaposlitvene možnosti. Zato Romi ne razpolagajo z 

družbeno močjo. So zunaj dogajanja, trajno marginalizirani in odvisni od socialnih pomoči« 

(Strategija ..., 2004).  

 

Kahanec (2014) opozarja, da se stanovanjska segregacija odraža v doseganju stopnje 

izobrazbe, ki je ključni razlog razlik na trgu dela. Socialno-ekonomske razlike se nadaljujejo  

skozi povezavo med izobrazbo staršev, gospodinjskimi viri in izobraževalnimi dosežki otrok. 

Pristopi, usmerjeni k odpravljanju nezaposlenosti Romov, morajo zato naslavjati tako 

revščino kot tudi izobraževalne primanjkljaje ne le otrok, temveč tudi njihovih staršev. 

Predpogoj enakovrednega vključevanja na trg dela pa je vzpostavljanje zaupanja med Romi in 

Neromi. 

 

2.2.3 ZDRAVSTVENO STANJE 

 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer poroča, da je življenjski 

standard Romov precej nižji od standarda preostale populacije. Njihova domovanja so slaba in 

stojijo na ločenih in izoliranih območjih, na katerih ni dostopa do osnovnih storitev. Življenje 

v slabih stanovanjih slabo vpliva tudi na zdravje Romov, saj so izpostavljeni večjemu 

tveganju za invalidnost, kronične bolezni in prekomerno telesno težo. Prenaseljenost se 

povezuje z zdravstvenimi in psihološkimi težavami, s tuberkulozo, z okužbami dihalnega 
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trakta, večjim požarnim tveganjem in tveganjem za nezgode na domu 

(www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/021/sl/1/EF12021SL.pdf). Janhar (2012) opozarja, 

da imata pomanjkanje ekonomskih dobrin in nizka izobrazbena raven pogosto za posledico 

nezdrav življenjski slog, za katerega so značilni nepravilna prehrana, pomanjkanje telesne 

aktivnosti, beg v alkoholizem, kajenje in druge socialne bolezni (prav tam, str. 103). 

  

Poročilo o človekovih pravicah Romov navaja, da »zdravstvene službe pogosto diskriminirajo 

Rome tudi pri zagotavljanju nujnih zdravstvenih storitev. Zelo malo Romov je tudi zaposlenih 

na področju zdravstvene oskrbe. V mnogih državah pa so Romi izključeni iz sistema 

zdravstvenega zavarovanja, saj ne zmorejo plačevati prispevkov, ker niso redno zaposleni ali 

pa niso registrirani kot iskalci zaposlitve (Human Rights of Roma and Travellers in Europe, 

2012, str. 22). 

  

Gašperšič in Pavšelj (2013) pravita, da imajo zdravstveni strokovnjaki o Romih različne 

predstave, da so drugačni, imajo več težav, so problem. Te predstave, čeprav so na videz 

objektivne, pa nosijo videnja, spreminjajo odnose in izzivajo odzive v vedenju teh 

strokovnjakov. Vplivajo na njihovo delo, pričakovanja ali pa način ravnanja z ljudmi. Te ideje 

in čustva določajo mnoga stališča, ki si jih ustvarijo tako skupnost in zdravstveni strokovnjaki 

kot tudi preostali del družbe. V nadaljevanju pa definirata tri različne klasične učinke, ki so 

rezultat distance do drugih pri vsakdanjem delu strokovnjakov:  

- težava identificiranja. Če imamo občutek, da so ostali drugačni, imamo več težav, da 

se z njimi identificiramo, da se postavimo na njihovo mesto ter da ustvarimo 

priložnosti za komunikacijo. Skupni vidiki izginejo in osredotočimo se na razlike. 

Naša pričakovanja se znižajo in postavimo se v obrambni položaj do Romov;  

- trmasta obramba lastne kulture. To pomanjkanje identificiranja razdre potreben pakt s 

pacientom in onemogoča kritičen pogled na lastne vrednote. Videti je, kot da imajo 

samo drugi kulturo. Toda zdravstveni sistem kot močan predstavnik javnosti, ki ji 

pripadamo, ima vrednote, kulturo, diskurz in moč, da jih uveljavlja; 

- frustracije. Ko definiramo kulturo ali skupino kot nerazvito ali kot skupino z velikimi 

težavami, onemogočimo postopne spremembe in izboljšave. Postavimo jih v situacijo 

»vse ali nič«. Pri mnogih strokovnjakih, ki niso Romi, toda z njimi delajo, obstajata 

naslednja dva različna pogleda: radikalne spremembe romske kulture in življenja 

(nekatere razprave pravijo, da je edini način za rešitev težav znatna sprememba 

življenjskih pogojev Romov in sprememba kulturnih vzorcev, ki onemogočajo 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/021/sl/1/EF12021SL.pdf
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popolno integracijo) in branjenje njihove identitete (drug vidik razprav je pretirano 

zagovarjanje potrebe po močni romski identiteti – politični ali družbeni in segregaciji; 

sami bi morali upravljati s svojimi življenji, imeti svoje pisarne, živeti v svojih 

soseskah, ohranjati svoj jezik, vrednote itn.). Obe stališči sta ustrezni. V preteklosti sta 

spreminjali odnose in določali državne ukrepe in vladne odločitve, ki so imele velik 

vpliv na Rome. Njihov problem je poenostavljanje in nespoštovanje možnosti 

sprememb. 

 

Videmšek (2012) navaja, da so Romi tudi ena od bolj ranljivih etničnih skupin v Sloveniji na  

področju duševnega zdravja. Pogostejše uporabe zdravil tako ne moremo pripisati 

zgodovinskim navedbam, da ljudje drugih etničnih skupin čutijo manj, da imajo manj skrbi in 

da potrebujejo manj podpore, temveč predvsem temu, da se službe neustrezno odzivajo na 

njihove potrebe. Prav zato, ker so tako izolirani, ker imajo tako šibko socialno mrežo in ker 

imajo nizek ekonomski status, so njihove težave še večje in so v brezizhodnem položaju (prav 

tam, str. 134).  

  

Plafker (2002) vidi razloge za razlike med zdravstvenim statusom Romov in večinsko 

populacijo, ki so odraz uradne diskriminacije in marginalizacije Romov, predvsem v: 

- poljudnih zmotnih predstavah o dejavnikih, ki vplivajo na zdravje (zdravstvenega 

stanja Romov ni moč razlagati le z neprimernim življenjskim slogom Romov, pač pa 

je nujno treba priznati tudi neločljivo povezanost političnih in ekonomskih struktur, ki 

z nepravično razdelitvijo dobrin ta slog ustvarjajo); 

- nezadostnih zagovorniških spretnostih civilne družbe (zdravstvene pravice in 

pojmovni okvir, ki razume zdravje kot socialni proizvod in ne samo kot bolezen in 

zdravila, še zdaleč nista dovolj razširjena); 

- težavah z državljanstvom in s strahom pred zatiranjem (zaradi težav z državljanstvom 

mnogim Romom še vedno umanjka ključen element politične participacije in možnost 

dostopa do zdravstvenih storitev ter zdravstvenega zavarovanja); 

- nezadostnem odzivu javnosti na manjšinska zdravstvena vprašanja (pomanjkanju 

politične volje in javne podpore za spremembo zakonodaje, infrastrukture in 

konkretnih sprememb v praksi). 

 

Zdravje Romov je zaradi specifičnosti romske populacije manj kot pri ostalih skupinah 

prebivalstva, odvisno le od javnega zdravstvenega varstva. Ob posebnostih romske kulture in 
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tradicicje, ki je ponekod zavezana starodavnim običajem naravnega in magičnega zdravljenja, 

je njihovo zdravje odvisno tudi od izboljšanja stanovanjskih in bivalnih razmer, higienskih 

razmer, zaposlovanja in večje socialne varnosti pa tudi od vzgoje in izobraževanja 

(http://zik.tpsola.com/gradivo-szr/ivljenje_romov_danes.html). Elementi romske kulture in 

tradicije tako lahko tudi nasprotujejo normativnemu konstruktu zdravja, ki ga vsiljujejo 

medicinske vede s svojo čezmerno, že kar svečeniško/karizmatično avtoriteto (Kecmanović jo 

je poimenoval po grškem bogu zdravilstva Eskulapova avtoriteta). Zdravje namreč ni 

objektivno stanje človeškega organizma v biološkem, psihičnem in socialnem ravnovesju, 

ampak ga opredeljujejo zahteva po specifičnem slogu življenja, slogu prehranjevanja, fizični 

aktivnosti in psihosocialnem ravnosvesju, kar lahko dosežemo, če sledimo natančnim 

navodilom medicinskih strok o pravilni prehrani, aerobnih vajah, izogibanjem stresnim 

medosebnim odnosom in dejavnostim. Tem navodilom pa sta pridružena še strah pred 

»civilizacijskimi boleznimi« in ekscesna potrošnja farmacevtskih izdelkov (glej Kroflič, 

2012). 

 

2.2.4 DRUŽBENE PERCEPCIJE ROMOV 

 

2.2.4.1  REPREZENTACIJE O ROMIH V DRUŽBI 

 

Percepcija Romov v družbi je dvojna in nasprotujoča si. Po eni strani se jih drži podoba 

svobodnih posameznikov, ki imajo radi glasbo, ples in zabavo, po drugi strani pa veljajo za 

nekakšne družbene parazite, ki so leni, kradejo in izkoriščajo socialno pomoč. Percepcije, ki o 

Romih nastajajo in bivajo v družbi, lahko globlje razumemo tudi skozi koncept reprezentacij. 

Eden od utemeljiteljev teorij reprezentacij, Hall (1997), pravi: »Reprezentacija povezuje 

pomene in jezik s kulturo« (prav tam, str. 15). Je produkcija pomenov konceptov skozi jezik. 

Je povezava med koncepti in pomenom, ki omogoča, da se nanašamo na »resnični« svet 

predmetov, ljudi ali dogodkov ali njihove imaginarne svetove (prav tam, str. 17). Hall (1997) 

opredeljuje tudi dva procesa oziroma sistema reprezentacij. Prvi sistem predmete, ljudi in 

dogodke povezuje z nizom pojmov ali mentalnih reprezentacij, ki jih nosimo s seboj v naših 

glavah. Brez teh konceptualnih zemljevidov si sveta ne bi mogli smiselno razlagati. In čeprav 

se konceptualni zemljevidi v naših glavah med seboj razlikujejo in si svet in smiselnost stvari 

v njem interpretiramo na popolnoma različne načine, med seboj lahko komuniciramo, ker si v 

osnovi delimo iste konceptualne zemljevide in posledično interpretiramo in pripisujemo 

http://zik.tpsola.com/gradivo-szr/ivljenje_romov_danes.html
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smisel na podobne načine. Ker svet interpretiramo na podobne načine, lahko tudi gradimo 

skupno kulturo pomenov in konstrukcijo socialnega sveta, zaradi česar tudi kulturo pogosto 

imenujemo in definiramo kot »skupinski socialni zemljevid«. Ker si moramo pomene in 

koncepte med seboj reprezentirati in izmenjevati v procesu konstruiranja pomenov, pri tem 

sodeluje tudi jezik kot drugi sistem reprezentacij (prav tam, str. 17–18). Richardson (2007) 

pravi, da jezik obstaja v nekakšnem dialogu z družbo: prvič, ko reprezentira socialne 

realnosti, in drugič, ko prispeva k produkciji in reprodukciji socialne realnosti. Socialnost ali 

družbenost jezika se razkriva na različne načine – na primer določen način komunikacije je 

vedno delno produkt socialnega konteksta (ljudje se v zasebni družbi pogovarjamo drugače 

kot pa na primer na sodišču). Jezik pa poleg fizičnega in institucionalnega okolja, v katerem 

komunikacija poteka, vedno odraža tudi posameznikovo identiteto ter pričakovanje, kaj želi 

posameznik s komunikacijo doseči.  

 

Hall (1997) v nadaljevanju predstavi tri pristope, s katerimi pojasni delovanje reprezentacij 

pomenov skozi jezik. Imenuje jih reflektivni, namerni in konstruktivistični pristop, s katerimi 

poskušamo odgovoriti na vprašanja, od kod prihajajo pomeni in kako lahko dojamemo pravi 

pomen besed ali podob. 

 

Po reflektivnem pristopu je pomen vsebovan že v samem predmetu, ideji ali dogodku iz 

resničnega sveta. Jezik naj bi zgolj reflektiral pomen, ki v svetu že obstaja. Tako imenovane 

mimetične teorije reprezentacij vsebujejo nekaj resnice, saj povezava med vizualnimi znaki, 

obliko in teksturo predmetov, ki jih reprezentirajo, obstaja. Pri tem se moramo zavedati, da se 

jezikovni kodi med kulturami razlikujejo. 

 

Naslednji namerni pristop zagovarja nasprotno stališče in trdi, da je govorec oz. avtor tisti, ki 

s pomočjo jezika v svetu ustvarja svoj enkratni pomen. Besede so torej tisto, kar njihov avtor 

želi, da pomenijo. Vsi namreč uporabljamo jezik, da komuniciramo o stvareh, ki so za nas 

pomembne. Z njim izražamo svoj pogled na svet. Vendar pa ne moremo biti edini vir 

pomenov, saj če hočemo, da bodo drugi z nami delili in razumeli te pomene, jih moramo 

podrediti jezikovnim pravilom, kodom in konvencijam. 

 

Tretji, konstruktivistični pristop prepoznava socialni značaj jezika in pravi, da posamezni 

uporabniki jezika ne morejo utrditi pomena v jeziku. Stvari nimajo pomena, pomen 

konstruiramo z uporabo reprezentativnih sistemov – konceptov in znakov. V skladu s tem 
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pristopom ne smemo zamenjevati materialnega sveta, v katerem obstajajo stvari in ljudje, s 

simbolnimi praksami in procesi, skozi katere delujejo reprezentacija, pomen in jezik. 

Konstruktivisti ne zanikajo obstoja materialnega sveta, vendar materialni svet ne ustvarja 

pomenov, pač pa jezikovni ali katerikoli drug sistem, ki ga uporabljamo za reprezentacijo 

naših konceptov. Socialni akterji uporabljajo konceptualne sisteme svojih kultur ter jezikovne 

in druge reprezentativne sisteme, s katerimi konstruirajo pomen in z drugimi smiselno 

komunicirajo o svetu (prav tam, str. 24–25). 

 

S pomenom reprezentacij in jezika, ki sodeluje pri ustvarjanju pomenov, se ukvarja tudi 

kritična diskurzivna analiza, ki jo bomo podrobneje predstavili v empiričnem delu. »Kritična 

diskurzivna analiza smatra jezik za vsenavzoč družbeni pojav in za ustrezno razlago diskurza 

ni dovolj, da ga opazujemo v okviru diskurzivnih praks znotraj posameznih institucij, pač pa 

ga moramo videti tudi kot del širšega družbenega konteksta. Diskurz je vpet v družbo na več 

ravneh: kot del konkretne govorne situacije (besedilo), kot del diskurzivnih praks znotraj neke 

institucije ali organizacije (procesi tvorjenja, posredovanja in sprejemanja besedila) in kot del 

širših družbenih praks (socio-kulturne prakse)« (Verdonik, 2004, str. 2). 

 

McGarry (2014) pravi, da so reprezentacije Romov le redko v njihovi domeni, prevladujoče 

so podobe, ki jih v Rome projicira večina. In tudi moč za spreminjanje teh reprezentacij je še 

vedno v rokah večine, ker Romom umanjka politične moči, da bi nasprotovali formalni 

podobi, ki se ustvarja o njih. Nevarnost reprezentacij, ki se ustvarjajo o stigmatiziranih 

skupinah pa je tudi, da te reprezentacije, ki jih vanje projicira večina, sprejmejo, kar ima za 

posledico samouresničujočo prerokbo. Glavna naloga reprezentacij je, da se o Romih začne 

posredovati koncept identitete Romov, ki bo zajemal heterogenost te skupine namesto 

napačnih reprezentacij o problematični naravi te skupine. Prav problematičnost romskega 

življenja je, kot opozarja Urh (2007), pogosto vodilna misel javnega diskurza pri nas in 

zajema več ravni življenja. Romom so pripisane drugačne lastnosti, včasih kar nasprotne 

tistim, ki naj bi veljale za večino. Niso le ljudje s problemi, ki jih je treba reševati, temveč 

veljajo za družbeno skupino, ki je že sama po sebi problem (prav tam, str. 234). 

 

Tako na primer novinarsko poročanje o Romih po ugotovitvah Erjavec, Hrvatin in Kelbl 

(2000) izhaja iz predpostavke, da so Romi drugačni od »nas«. Njihova drugačnost je tako 

samoumevna in dokončna, da je ni treba posebej pojasnjevati. S posebnimi tehnikami 

stereotipizacije in posploševanja se mediji v poročanju osredotočajo na posamezne 'negativne 



31 
 

značilnosti' Romov, kakršne so kulturna različnost, deviantnost in ogrožanje večinskega 

prebivalstva. »Najpogostejša fraza, ki jo je moč zaslediti v medijskih tekstih o Romih, je 

'romska problematika'. Romi so zato v medijskih reprezentacijah najpogosteje predstavljeni 

kot pasivni objekt (ne subjekt!), ki pomeni problem« (Kuhar, 2006, str. 148). Na to, da 

predsodkovno mišljenje lahko prihaja do izraza tudi na nekaterih novih ali hitro razvijajočih 

se področjih družbenega življenja, opozarja tudi Mikolič (2008). »Najprej je tu seveda 

potrebno omeniti svetovni splet, ki s svojo anonimnostjo spodbuja odkrito izražanje 

predsodkov, ki bi sicer ostali prikriti. Prav tako je danes vse bolj prisotna diskurzivna narava 

različnih družbenih pojavov, ki se oblikujejo šele skozi diskurz, največkrat medijski. V 

takšnih razmerah imajo tudi stereotipi in predsodki lahko zelo pomembno vlogo. Podobno 

velja tudi za področje oglaševanja, kjer je proces stereotipizacije neobhoden. Sporočevalci 

oziroma oblikovalci oglasnih sporočil namenoma posplošujejo, ko izpostavijo zgolj tisto/-e 

lastnost/-i, ki postavlja/-jo oglaševani objekt v konkurenčno prednost« (prav tam, str. 72–73). 

 

Stereotipne predstave in reprezentacije o Romih pa niso prisotne le v medijih ali v laični 

javnosti, ampak tudi med strokovnjaki. Tako sta npr. Dobernik Štepec in Tercelj Otorepec 

(2006) ugotovila, da je pri strokovnjakih globoko zakoreninjena stereotipna predstava o 

Romih kot nomadih brez materialne kulturne dediščine. »V njihovih predstavah o Romih sva 

prepoznala tudi vzvišen odnos do njihove materialne kulture, ki naj ne bi bila nič posebnega 

oziroma estetsko lepega in samosvojega, temveč naj bi šlo na primer v stavbarstvu le za bolj 

ali manj ponesrečeno prevzemanje značilnosti stavbarstva večinskega prebivalstva in je zaradi 

tega za stroko nezanimiva« (prav tam, str.  211–212). Urh (2009) pa opozarja, da se v praksi 

socialnega dela z Romi kaže več značilnosti tradicionalnega socialnega dela, kar v veliki meri 

zaznamujejo predsodki in osebne vrednote, ki jih imajo socialne delavke, in vplivajo na 

njihovo prakso. To se odraža predvsem v treh tipih rutinske prakse v odnosu do Romov, ki so 

prisotne na institucionalni ravni, tj. marginalizirana institucionalna obravnava Romov, 

omejevanje in pogojevanje pravice do DSP Romom in prisoten rasistični diskurz socialnih 

delavk in socialnih delavcev o Romih. Ob odsotnosti pozitivnih ukrepov, ki bi prispevali k 

večji socialni vključenosti Romov, in ob ozki osredotočenosti le na zakonodajo, socialno delo 

vzdržuje obstoječe stanje socialne izključenosti Romov (prav tam, str. 249–250).  

 

Janko Spreizer (2013) pa govori celo o obremenjenosti slovenske romologije s teritorialnim 

nacionalizmom, saj je ustvarjala podobo Romov kot »nemirnih nomadov«, ki jo je država 

uporabila za ozadje vsiljenega režima »prostorskega urejanja Romov«. Avtorica pravi, da je 
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romologija temeljila na idejah sedentarizma in je skladno s političnim režimom – ki je imel 

podobna asimilativna prizadevanja kot prejšnje države – predlagala zagotavljanje stalnih 

naselij za domnevno potujoče Rome. Romologi so se posvečali konstrukciji nove manjšine 

slovenskih Romov in s tem na teritoriju novoustanovljene države priskrbeli esencializiran opis 

razločevalne romske kulture v izginjanju. »Romološka vednost je bila podlaga za oblikovanje 

etničnih politik, kar je bilo izjemnega pomena v procesih pridruževanja Evropski uniji. Od 

leta 1991 naprej so bili Romi v zakonodaji opredeljeni kot »avtohtona etnična skupnost«. V 

več dokumentih, kjer je opredeljen pravni status Romov kot etnične skupnosti, je bilo med 

prioritetami našteto »urejanje življenjskih razmer« in »reševanje bivalnih pogojev Romov«. 

Romologija je slovenske Rome pripeljala na teritorij sodobne slovenske države (prim. 

Štrukelj, 2004) in se nato posvetila oblikovanju svoje topografije« (prav tam, str. 21). 

 

Marsh (2007) opozarja, da se identiteta Romov kreira tudi skozi raziskovanje. Romi se 

konstruirajo skozi imaginacijo opazovalcev s ponavljanjem različnih atributov, ki naj bi bili 

etnično ali kulturno pogojeni in značilni prav zanje. Romi so objektivizirani z namenom 

prikaza in razumevanja njihovega življenja. Zaključki, do katerih prihajajo raziskovalci, pa so 

namenjeni opravičevanju nujnosti poseganja in urejanja njihovega življenja. Drugi vidik pa so 

raziskave, ki predstavljajo Rome kot socialni problem ali izziv v smislu integracije. Nanašajo 

se na to, kako dobro ali slabo so Romi vključeni v neromske družbe. Te raziskave pogosto 

sovpadajo s skrbjo po nadzoru nad njihovo migracijo in vprašanjem kriminalitete Romov. 

Pazljivost je potrebna predvsem zato, ker reprezentacije, ki jih ustvarjajo mednarodni in 

nacionalni pisci zakonodaj, zagovorniki in aktivisti dojemajo kot realnost in ne kot 

interpretacijo posameznih raziskovalcev.  

 

McGarry (2014) pravi, da današnji pogled na Rome – tako družbene kot politično pravne 

reprezentacije izvirajo iz znanstvenega raziskovanja o Romih, ki se je začelo v 18. stoletju in 

opozarja, da bi na Rome morali začeti gledati predvsem kot na politično identiteto namesto 

odkrivati avtentičnega ali pravega Roma. Osredotočanje na politično identiteto pomeni, da 

lahko proučimo različne reprezentacije o Romih in poudarimo fluidnost pripadnosti 

posameznikov (prav tam, str. 758). 
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2.2.4.2 USTVARJANJE REPREZENTACIJ SKOZI DUALIZEM MI – DRUGI  

Podobno kot pri drugih marginaliziranih skupinah se tudi reprezentacije o Romih ustvarjajo 

skozi dualizem mi in drugi. »Oblikovanje identitete stalno naseljenih družb na zahodu Evrope 

je gradilo na regulatorni naraciji, ki je ustvarjala in izključevala druge. Te naracije so 

ustvarjale in ohranjale Evropo kot zaprt ideološki prostor, iz katerega so bili Cigani hkrati 

izključeni in v njem nujno prisotni. V svetu, kjer so se menjavale vladajoče dinastije in se na 

zemljevidu ves čas pojavljale in izginjale nove države, kjer so se navade in način življenja 

nenehno spreminjali, je bila narativna podoba Cigana, kot je opazil že Grellman, tako rekoč 

edina stalnica« (Jezernik, 2006, str. 30). Naloga Romov v družbi je, kot jo opredeli Kearney 

(2005), vloga »grešnega kozla«, s katero se ljudje umaknemo odgovornosti, ki bi jo morali 

sprejeti, ko nas drugost vznemiri. V druge namreč projiciramo nezavedne strahove, ki jih ne 

želimo sprejeti pri sebi – drugosti v nas.   

 

Razvrščanje ljudi v skupine mi in drugi ima, kot sta ugotovili Škerjanc in Zaviršek (2000), 

naslednje posledice: (1) vzpostavi družbeno distanco med skupino »mi« in skupino »drugi« 

(biti drugi pomeni biti nekaj manj); (2) skupina postane predmet obravnave, v kateri se 

izgubijo subjektivne izkušnje posameznikov in posameznic; (3) skupino vidimo kot simbol za 

nekaj drugega, pogosto za kaj, kar ljudje zavračajo in česar jih je strah (vzpostavi se možnost 

atribucij); (4) skupina postane projekcijsko platno za vse tiste lastnosti, ki veljajo v družbi kot 

negativne (neuspešnost, odvisnost, nesposobnost); (5) pri označevanju osebe kot pripadnika 

določene skupine praviloma poudarjamo njegove ali njene negativne lastnosti, pozabljamo pa 

individualne sposobnosti, talente in pravice posameznika in posameznice (prav tam, str. 391). 

Dualizem med nami – Slovenci in njimi, Romi – nastaja skozi proces kategorizacije. Proces 

kategorizacije se nanaša na to, kako dražljaje grupiramo kot člane ene kategorije – glede na 

podobnosti z ostalimi v tej kategoriji in glede na razlike s člani ostalih kategorij. 

Kategorizacijo lahko vidimo kot temelj zaznave, mišljenja, jezika in aktivnosti. Večinoma  

uporabljamo kategorije avtomatično, z malo zavestnega truda. Kadarkoli prepoznamo ali 

izenačujemo nek objekt kot nekaj (knjigo, drevo, žival), pravzaprav že kategoriziramo. 

Kategorije naj bi nam omogočale vzpostavljanje reda v kompleksnosti dražljajskega sveta in 

hkrati s tem uspešno in učinkovito komuniciranje o in v svetu. Ena temeljnih kategorizacij je  

razlika med seboj in drugimi, oziroma če gledamo bolj socialno, med nami in njimi. 

Najpomembnejši del celotne teorije socialne identitete je prav v trditvi, da je socialni svet 

zaznavan v kategorijah, ki so socialno konstruirane (Vec, 2007, str. 78–79). Brubaker, 
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Loveman in Stamatov (2004) pravijo, da kategorije gradijo in urejajo svet za nas. Z njimi 

razlikujemo in interpretiramo objekte, lastnosti in dogodke. Omogočajo nam kognitivno in 

socialno poenostavljanje. Ker sledijo principu kognitivne ekonomije, zagotavljajo 

maksimalno število informacij z minimalnim kognitivnim naporom. Omogočajo nam, da 

različne stvari obravnavamo enako. Socialne svetove tako dojemamo kot razumne, 

interpretativne in obvladljive (prav tam, str. 38). V nadaljevanju pa avtorji opozarjajo na to, 

da kategorizacija ni edini kognitivni proces, s katerim urejamo svet okrog nas. Pri tem nam 

pomagajo tudi sheme. Sheme so mentalne strukture, v katerih je znanje predstavljeno. Lahko 

so splošne ali posebne. Večina shem pa so kljub vsemu kulturno deljeni mentalni konstrukti, s 

katerimi nezavedno procesiramo informacije. Vodijo naše zaznave in prikličejo naše izkušnje 

in pričakovanja ter organizirajo naš odziv. Niso torej le predstave v naših glavah, pač pa že ob 

minimalnem vnosu informacij nudijo zapleteno interpretacijo. 

 

S procesi kategorizacije in shematizacije pojavov okoli nas si ljudje poenostavimo 

vsakodnevno življenje. Svet in pojavi v njem so torej odvisni od naše interpretacije. »Kaj nam 

je znano (domače) in kaj ne, sta vidika dveh različnih sfer, napolnjenih z idejami in 

pričakovanji ter konsenzualnim univerzumom (tj. prostorom, v katerem se posamezniki želijo 

počutiti kot doma, varni pred nevarnostjo in konflikti). Socialne predstave, predmete, ljudi in 

dogodke spreminjajo v skladu z določenim procesom kategorizacije, vendar ne samo to, 

predani so nam kot rezultat cele vrste posploševanj in sprememb v določenem obdobju in 

skozi celotne generacije. Vsi sistemi klasifikacij, vse podobe in opisi, ki krožijo v družbi, 

govorijo v prid stratifikaciji v kolektivnem spominu in reprodukciji v jeziku. Z mehanizmi 

sidranja, to je reduciranja nenavadnih idej v navadne kategorije in podobe ter objektiviziranja, 

to je prevajanja abstraktnih podob v fizično realnost, generiramo socialne podobe in s tem 

ustvarjamo pozitiven ali negativen odnos do paradigem, shranjenih v našem spominu. 

Vprašanja socialnih opisov in kolizij o tem, »kaj drugi je« v skupnosti, poudarjajo težave v 

pristopu in interakcijah med člani skupnosti. Romi zato niso to, kar pravzaprav so v 

svojiedinstveni pojavnosti, pač pa to, kakršno vlogo igrajo v pripadnosti navidezni homogeni 

skupini z vsemi svojstvenimi in socialno pomembnimi lastnostmi, zaradi katerih so 

diskriminirani (Di Giovani, 2007, str. 246).  

 

Haid (2013) pravi, da pogosto pozabljamo, da doktrina stereotipne miselnosti večine o 

socialnih problemih ni ekskluzivna pravica večine nad manjšino. Tudi manjšina ima lahko 

predsodke o večini. Predsodke, ki so del naše tradicije, lahko zato spreminjajo le izrazito 
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individualne izkušnje, ki nasprotujejo večinskemu mnenju. Rome imamo za vir mnogih 

družbenih problemov, težave s socialno integracijo pa kot del njihovega nespremenljivega 

značaja in vedenja (prav tam, str. 50). »Simbolična izločitev Romov kot kulturnih drugih iz 

prevladujoče družbene realnosti mora biti trajen in nedokončan proces, če naj zadosti 

moralnemu samopotrjevanju okoliških prebivalcev. Večinska družba stereotipe stalno 

reproducira, kajti le če se v vseh novih kontekstih najde in potrdi svoja prepričanja o Romih, 

je možno tudi ohranjanje posebnih medkulturnih odnosov, ki so obojestransko sprejete 

strategije sobivanja. Prav tako pa tudi Romi pogosto prevzamejo prevladujoče stereotipne 

podobe in ravnajo v skladu z njimi, kajti to jim omogoča vzdrževanje različnih strategij 

preživetja v neromski družbi in omejeno komunikacijo s tako imenovanimi civili« (Repič, 

2006, str. 198). 

 

Romi so v neenakem položaju z večinskim prebivalstvom pri pogojih za bivanje, zdravstveni 

oskrbi, zaposlovanju ter tudi pri percepciji večinske družbe nad manjšino, ki ji ta status 

pravzaprav niti ni formalno priznan. Zaradi realnega in imaginarnega položaja, ki ga Romi 

zasedajo v današnji družbi, jih po navadi uvrščamo med najbolj diskriminirane skupine v 

Evropi. Tako recimo Amnesty International v svoji Kampanji proti diskriminaciji Romov v 

Evropi  zapiše: »Romi, ena največjih evropskih manjšin, ostajajo med najbolj sistematično 

diskriminiranimi in izključenimi skupinami na kontinentu. V Evropi živi več kot 10 milijonov 

Romov, med njimi pa skoraj dve tretjini prebivata v državah Evropske unije. So ena izmed 

najbolj številčnih manjšin v regiji – a tudi najbolj diskriminiranih. Diskriminacija, ki jo Romi 

doživljajo že stoletja, je večino potisnila na skrajni rob družbe« 

(http://www.amnesty.si/kampanja-proti-diskriminaciji-romov-v-evropi.html). Bastos (2009) 

pa meni, da bi položaj Romov v Evropi lahko primerjali kar s položajem temnopoltega 

prebivalstva v Združenih državah Amerike, pri čemer je ključna razlika v tem, da je konflikt 

med temnopoltimi in belimi razkrit ter se ga politično in etično osmišlja, medtem ko 

medetični konflikt med (belimi) Evropejci in Romi ostaja bolj ali manj nerešen (prav tam, str. 

23). »Romi so sicer notranje razslojeni, vendar za veliko večino velja, da so na dnu socialne 

stratifikacijske strukture in po načinu življenja predstavljajo tipično marginalno kategorijo, ki 

je ne moremo uvrstiti med pojavne oblike deprivilegiranega podrazreda. Mobilne zmožnosti 

Romov, da se izvlečejo iz podrazreda ali marginalne stratifikacijske strukture, so izredno 

omejene zaradi kongruence vseh njihovih posebnosti, najnižje razvrščenih socialnih statusov 

kakor tudi zaradi skladnosti stratifikacijskega in etničnega statusa, dopolnjenega z rasno 

http://www.amnesty.si/kampanja-proti-diskriminaciji-romov-v-evropi.html
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diskriminacijo in obsežno razširjenostjo negativnih predsodkov in stereotipov, ki jih 

prizadevajo« (Mandelc, 2011, str. 153). 

 

Položaj diskriminiranih družbenih skupin zaznamuje tri vrste diskriminiranosti in 

izključenosti:  

- ekonomska. Ker je v današnjih zahodnih družbah obča vrednota subjekt, sposoben 

ustvarjati dobiček, ki se na zunaj zdi povsem avtonomen in neodvisen, je ekonomska 

prikrajšanost temelj za številne druge diskriminacije;  

- socialna. Subjekti nimajo družbenega vpliva in ne zasedajo tistih delovnih mest ter 

tistih družbeno pozitivno vrednotenih družbenih vlog, ki bi jim prinesle socialno 

pozitivno vrednoteno identiteto in določeno količino vpliva in moči v procesih 

odločanja;  

- kulturna. Ker so družbene norme povezane z večinsko normo, kulturna diskriminacija 

temelji na poniževanju ljudi, ki jim pripisujemo negativne lastnosti, in na 

povzdigovanju tistih, ki jim pripisujemo pozitivne lastnosti in ki potrjujejo obstoječe 

ideale telesne lepote, kreposti, inteligence itn., kar so lastnosti pripadnikov večinske 

kulture (Škerjanc in Zaviršek, 2000, str. 387).  

 

Podobno je Šučur (2000) opredelil tri osnovne dimenzije marginaliziranosti Romov. Te so: 

- ekonomska marginaliziranost. Marginalizirani so do dominantne oblike dela, kar 

pomeni, da niso vključeni v formalne oblike zaposlovanja. Za zadovoljevanje 

osnovnih potreb so tako odvisni od socialne mreže in javne pomoči ter skrivne 

ekonomije. Glede na svoj ekonomski status so Romi ne samo marginalizirani, ampak 

kar izključeni iz delov socialne stratifikacije; 

- prostorska marginaliziranost. Za razliko od drugih marginaliziranih skupin živijo v t. i. 

marginaliziranih skupnostih (etnični geto). Pripadniki drugih marginaliziranih 

skupnosti so prostorsko razpršeni, prav tako pa so njihovi bivanjski pogoji daleč pod 

običajnim standardom; 

- kulturna marginaliziranost. Njihov specifični način življenja se razlikuje od 

evropskega. Njihovi običaji, vedenje in stališča se pojavljajo kot prepreka intenzivni 

participaciji Romov v dominantni kulturi družbe. Ti vzorci se imajo pogosto za 

deviantne ali manjvredne v odnosu do večinske družbe. V sklopu te je tudi politična 

dimenzija. Zaradi pogostih problemov z državljanstvom imajo manj pravic in 
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minimalno zaščito v primerjavi z večinskim prebivalstvom. V političnem življenju so 

tudi premalo zastopani (prav tam, str. 214–223). 

 

Medica (2006) opozarja, da moramo razlikovati med diskriminativno in dikriminatorno 

družbo. Prakse posameznih evropskih držav kažejo, da mora družba vedeti, kako biti 

diskriminativna, ne da bi bila diskriminatorna. Diskriminativna družba družbene in kulturne 

razlike sprejema in jih razvija. S prakso priznavanja družbene diferencialnosti, legitimnih in 

relevantnih družbenih razlik že v samem izhodišču ustvarja možnosti za razvoj strpnosti. 

Različnost v družbi percipira kot večsmerno, povezovalno in relacijsko. Diskriminatorna 

družba pa družbene in kulturne razlike marginalizira in ignorira. Zgovoren primer je klasičen 

evropocentrični koncept »mi – oni«, ob katerem bomo kmalu ugotovili, da ne gre za 

relacijsko pojmovanje razlike, temveč zgolj za enosmerne, diskriminatorne oziroma 

diskriminacijske odnose. Če se na kratko ozremo v zaledje izražanja predsodkov in negativnih 

čustev, hitro ugotovimo, da se diskriminatornost danes sploh ne kaže v odkritem nasilju do 

drugih skupin. Namesto odkritega izražanja čustev danes bolj prevladuje izogibanje stikom, 

vzdrževanje od vseh pozitivnih čustev, distanca, ignoriranje, cinizem. Način dominantnih in 

hegemonističnih družbenih skupin je, da svoje sovraštvo nadzirajo in skrivajo, skrbno pazijo, 

da ga v javnosti ne manifestirajo. Stigmatizacija in diskriminacija etničnih ali drugih skupin 

se kaže, ko se pripadnost določeni manjšini izenači z nekim »problemom«. Takoj sledi samo 

korak od »imigranta« k »roparju«. Glavni absurd je, da so pripadniki manjšin praktično 

vnaprej obsojeni, pa ne za nekaj, kar so storili, ampak za nekaj, kar bi lahko v prihodnosti 

storili drugi (prav tam, str. 119). »Romi so pogosto v neenakem položaju že zaradi same 

pripadnosti, kjer se kaže fenomen negativne distribucije. Pripadnost romski kulturi se pogosto 

kaže kot prevladujoči razlog socialne izključenosti. V korelaciji z ostalimi osebnimi 

značilnostmi (spol, starost idr.) je stanje socialne izključenosti še bolj izrazito. Več kot je 

področij, kjer se kaže prikrajšanost, bolj je socialna izključenost kompleksna. Pripadnost ali 

določeno stanje osebe, skupine ali skupnosti pa v družbi ustvarja stanje binarnosti, ki razvršča 

ljudi (večina/manjšina, Romi/Neromi) in ima za posledico socialno izključevanje. Večje kot 

so neenakosti v razmerjih med dvema binarnima skupinama, bolj je skupina tuja, izključena« 

(Urh, Žnidarec Demšar, 2005, str. 49). 

 

Pojave, kot so diskriminacija, izključenost, razvrščanje ljudi z vzpostavljanjem dualizma mi – 

drugi ter posledice vzpostavljanja neenakovrednih razmerij med posamezniki, katerih osnova 

je drugačnost teh posameznikov, lahko pojasnimo tudi s konceptom pripoznanja oz. bolje s 
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problemom nepripoznanja. Temelj koncepta pripoznanja je verjetje, da pripoznanje pripada 

vsem posameznikom ali skupini, saj si vsi identitetni položaji zaslužijo, da jih sprejmemo, 

ravno tako pa si zaslužijo spoštljiv odnos. Za pripoznanje pa ni dovolj, da drugačnost drugih 

le toleriramo. »V tem kontekstu pa se izkaže, da je pripoznanje več kot spoznanje drugega kot 

drugačnega, toleranca njegovih stališč, ki jih glede na lastno prepričanje označujemo kot 

zmotna oziroma 'pasivna empatija', ko namesto da bi zavzeli kritično politično stališče do 

praks neupoštevanja drugega kot drugačnega, postanemo samozadovoljni že s tem, da 

prepoznamo drugačno logiko, se 'domišljisko postavimo v kožo drugega' in ga toleriramo« 

(Kroflič, 2010, str. 7) Fraser v Bingham (2006) postavi ločnico med pravičnostjo pripoznanja 

in ekonomsko pravičnostjo. Pripoznanje ima za stvar diskurza. Pravičnost pripoznanja bo 

zagotovljena, ko bodo ljudje bolje reprezentirani – v tisku, vizualnih podobah in govoru. 

Pozitivno pripoznanje je mogoče, kadar bolje govorimo o drugih in z drugimi, o njih bolje 

pišemo ter skozi boljše reprezentativne prakse. Pravičnost pripoznanja se nanaša na 

diskurzivne poti, ki so jih ljudje deležni, in ne na ekonomske dobrine, ki so jim podarjene. 

Podobno je Bauman (2001) izpostavil razliko med negativnim in pozitivnim pripoznanjem. 

Negativno pripoznanje se lahko sprevrže v tolerantnost drugosti – držo indiferentnosti in 

odtujenosti namesto stališča razumevajoče človečnosti in pripravljenosti pomagati: pustimo 

jih pri miru in naj zato trpijo posledice. Če pripoznanje definiramo kot pravico do 

enakovredne participacije v socialnih interakcijah in če si to pravico zamišljamo kot stvar 

socialne pravičnosti, potem to ne pomeni, da imajo vsi pravico do enakega družbenega 

spoštovanja (da so torej vse vrednote enakovredne in da je vsaka razlika vredna že zato, ker je 

drugačna), pač pa da imajo vsi enako pravico slediti družbenemu spoštovanju pod pravičnimi 

pogoji enakih možnosti.  

 

»Našo identiteto oblikuje pripoznanje ali odsotnost le-tega, pogosto pa z napačnim 

pripoznanjem drugih, in tako posameznik ali skupina lahko utrpi resne posledice izkrivljenja, 

kadar jim posamezniki ali družba odsevajo omejeno in zaničevano podobo samih sebe« 

(Taylor, 1994 v Bingham 2006, str. 325). Pogled v reprezentacije, ki se o Romih ustvarjajo v 

družbi skozi laični, medijski in tudi znanstveni diskurz, kaže na to, da so Romi deležni 

predvsem negativnega pripoznanja. Izpostavlja se torej nuja po zavedanju, da znotraj romske 

skupnosti obstajajo velike razlike ne le zaradi različnih socialnih razmer, zdravstvenega 

stanja, vključenosti v politiko zaposlovanja, pač pa (ali predvsem) zaradi reprezentacij in 

stereotipov, ki jih o romski skupnosti ustvarja večinska družba.  
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3 ROMSKI OTROCI IN ŠOLA 

 

Položaj, ki ga Romi zasedajo v družbi, se nedvomno zrcali tudi v šoli. Na izobraževanje 

romskih učencev vplivajo tako okoliščine (pogosto novega) institucionalnega okolja kot tiste, 

v katerih se znajdejo učenci sami ali njihove družine. Po drugi strani pa se prav od 

izobraževanja in šole največkrat pričakuje, da bo odločujoče prispevalo k izboljšanju položaja 

romske skupnosti in jim zagotovilo »svetlejšo prihodnost«. Toda, ali šola res tako odločujoče 

prispeva k dvigu materialnega, socialnega in kulturnega položaja Romov? Raziskave o 

uspehu romskih otrok v šoli namreč govorijo prej o nasprotnem.  

 

Romskim učencem je pri nas priznan status kulturne in socialne manjšine. Ta status jim tudi 

omogoča pravico do posebnih oblik pomoči v okviru izobraževalnega sistema. Vendar pa 

dosedanja praksa pri nas kaže, da je njihov učni uspeh bistveno slabši od ostalih otrok, med 

njimi je velik osip (posebej v višjih razredih osnovne šole), romski učenci pa so tudi 

nenavadno pogosto usmerjeni v šole s posebnim programom (Lesar, Čuk, Peček, 2006a). 

Krek in Vogrinc (2005) ugotavljata, da so romski učenci pri šolskem delu v izkazanih 

dosežkih v primerjavi z drugimi učenci v povprečju izrazito manj uspešni. To morda 

najočitneje in celo grobo dokazuje dejstvo, da tudi tisti, ki obiskujejo osnovno šolo do konca 

osnovnošolske obveznosti, tj. do petnajstega leta starosti, le izjemoma uspešno končajo 

osnovno šolo. V celotni obravnavani populaciji so velika izjema tisti, ki dosežejo stopnjo 

osnovnošolske izobrazbe. Največkrat napredujejo le do petega ali šestega razreda osnovne 

šole in prisotnost romskih učencev v sedmem in osmem razredu (osemletke) je prej izjema 

kot pravilo. Redki romski učenci, ki so opravili osnovno šolo in pridobili osnovnošolsko 

izobrazbo, pa po pravilu prihajajo iz družinskega okolja skupine integriranih Romov. Jazbec, 

Čagran in Lipavic Oštir (2013) pa so, recimo, ugotovile, da romski učenci dosegajo 

pomembno nižje ocene v primerjavi z neromskimi učenci pri predmetih (tujega) jezika 

(slovenščina, angleščina, nemščina) (prav tam, str. 672). 

 

Klopčič (2013) ugotavlja, da je skupno sporočilo raziskav, teorije in političnih strategij, da je 

potrebno strniti ukrepe in zagotoviti nadaljevanje dela za vključevanje romskih otrok v 

predšolske ustanove, zmanjšati osip romskih učencev, zagotoviti redno obiskovanje pouka ter 

spodbuditi motivacijo romskih otrok za nadaljnje izobraževanje, redno sodelovanje s starši in 

načrtovanje individualnega dela z romskimi učenci. Dejstvo, da ne obstaja zadovoljiva
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medkulturna komunikacija med Romi in Neromi, močno vpliva tudi na uspešno vključevanje 

pripadnikov romske skupnosti v vzgojno-izobraževalni proces (prav tam, str. 21). 

 

3.1  ROMI ZNOTRAJ ŠOLSKEGA SISTEMA 

 

Če pogledamo pravni vidik šolanja romskih otrok, lahko ugotovimo, da je njihova umestitev v 

zakonodajo precej skromna. Zakon o osnovni šoli predvideva, da se osnovnošolsko 

izobraževanje pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji izvaja v skladu s tem 

zakonom in drugimi predpisi (9. člen Zakona o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 81/06). 

Zakonodaja tudi predvideva zmanjšanje normativov, kadar so v razredu prisotni romski 

učenci. Normativ za oblikovanje oddelka, v katerem so najmanj trije romski učenci, je 21 

učencev  (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uradni 

list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10 in 51/14), ter dodatni strokovni sodelavec za delo z Romi. 

Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za učence Rome so ure dodatne strokovne 

pomoči, namenjene učencem Romom (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 

programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim 

jezikom, Uradni list RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11 in 51/14). Ministrstvo za učence 

Rome zagotavlja sredstva za brezplačne obroke, učbenike in prevoz. »Država posebej 

obravnava in šolam priznava ugodnosti za vzgojo in izobraževanje romskih učencev. Za 

individualno ali skupinsko delo z romskimi učenci ministrstvo za šolstvo in šport v šolskem 

procesu namenja dodatna finančna sredstva, ima ugodnejše normative za oddelke z Romi, 

posebej financira prehrano, učbenike, ekskurzije ipd. Ministrstvo je financiralo razvojno-

raziskovalne naloge, povezane s problematiko uspešnejšega vključevanja učencev Romov, ter 

standardizacijo romskega jezika kot podlago za poučevanje romskega jezika. Ministrstvo za 

šolstvo in šport mesečno nakazuje šolam sredstva za učence Rome za nakup učnih 

pripomočkov in za nekatere stroške v zvezi z dnevi dejavnosti in ekskurzijami. Učbenike za 

romske učence zagotavljajo šole s pomočjo učbeniških skladov. Ministrstvo za šolstvo in 

šport zagotavlja dodatna sredstva za regresiranje šolskih malic za vse učence ter vsem šolam, 

ki vključujejo učence Rome, poviša regres za šolske malice za polovično število vpisanih 

romskih učencev. Ministrstvo osnovnim šolam z učenci Romi zagotavlja dodatne pedagoške 

ure za izvedbo pouka v majhnih skupinah« (Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS 

za obdobje 2010–2015, 2010, str. 12–13). Zakonodaja torej za romske učence predvideva 

predvsem nekatere ugodnosti, ki naj bi jim zaradi njihovega šibkega socialno-ekonomskega 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142173
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053354
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083216
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142174
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položaja omogočale lažje šolanje, podrobneje pa šolanje romskih učencev zakonsko ni 

opredeljeno in jih (zakonsko) enači z ostalimi, neromskimi učenci. 

 

Tancer (2003) v svojem prispevku šolanje romskih otrok razčlenjuje na tri specifična obdobja: 

a) V prvem obdobju – do leta 1970 – ni bilo nikakršnega spremljanja oziroma evidence o tem, 

koliko romskih otrok je bilo vključenih v osnovno šolo in kako (ne)uspešni so bili. Tudi 

šolska zakonodaja jih ni zavezovala k šolski obveznosti. (Za to obdobje so bili podatki za 

Prekmurje zbrani in predstavljeni šele leta 1970, in sicer v knjigi Vaneka Šiftarja z naslovom 

Cigani, minulost v sedanjosti, medtem ko za avtohtone Rome na Dolenjskem, v Beli krajini, 

na Kočevskem in drugod takih podatkov za to obdobje ni.) 

b) Za drugo obdobje (1970–1990) je značilno, da so takratne samoupravne skupnosti na 

področju vzgoje in izobraževanja (republiška in temeljne izobraževalne skupnosti) sprotno 

spremljale vključevanje in napredovanje romskih otrok v osnovni šoli in tudi skrbele za 

finančno pokrivanje posebnih namenskih sredstev, ki so jih bile v desetih občinah z romsko 

populacijo deležne osnovne šole. Na Zavodu RS za šolstvo je bila imenovana posebna 

komisija, ki je spremljala in analizirala vključevanje romskih otrok v osnovno šolo. Leta 1987 

je bila predstavljena študija Vzgojni in učni dosežki učencev Romov v slovenskih osnovnih 

šolah v šolskem letu 1986/87. Bila je prvi celostni analitično-sintetični prikaz 

osnovnošolskega izobraževanja otrok Romov v Sloveniji.  

c) Za tretje obdobje od leta 1990 naprej je značilen bistveno drugačen in izpopolnjen pristop. 

Zavod RS za šolstvo je leta 1991 predpisal Navodila za prilagajanje programa osnovne šole za 

romske učence in jih leta 2000 modificiral za devetletno osnovno šolo. Leta 1992 je Zavod 

RS za šolstvo sprejel razvojno-raziskovalni projekt Vzgoja in izobraževanje romskih učencev 

v osnovni šoli. Z njim so v časovnem intervalu 1992–1994 v neposredni šolski praksi 

preverjali ustreznost in učinkovitost nekaterih organizacijskih oblik združevanja in 

didaktičnih postopkov ter tako pridobili temeljne vsebinske, organizacijske, didaktične in 

metodične izkušnje za delo z romskimi učenci. Z novelirano šolsko zakonodajo in novimi 

izvršilnimi predpisi na področju osnovnega šolstva so bila leta 1993 sprejeta Navodila za 

prilagajanje programa osnovne šole za romske učence (prav tam, str. 66–67). 

 

Temeljni dokument, v katerem so danes opredeljeni načela, izhodišča, cilji ter predlogi 

izvedbene ravni izobraževanja Romov je Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta leta 2004. Njena dopolnjena verzija pa je bila sprejeta 

leta 2011. V Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004) so 



42 
 

navedeni ključni problemi in vprašanja, ki so ostali nerešeni v dotedanjih konceptih za 

izboljšanje izobraževanja Romov (integracija/segregacija; vprašanje jezika, kulture in 

identitete, organizacije vzgojno-izobraževalnega dela, kurikuluma, ustreznost uporabljenih 

pristopov, neupoštevanje socialnih in drugih okoliščin, razvrščanje otrok s posebnimi 

potrebami, odnos Romov do izobraževanja). »Strategija 2011 posebno pozornost posveča 

področjem, ki jih Strategija 2004 ni podrobneje obravnavala, tj. predšolska vzgoja in 

srednješolsko izobraževanje, dotakne pa se tudi univerzitetne ravni, podiplomskega študija in 

izobraževanja odraslih« (prav tam, str. 5).  

 

Temeljne rešitve, ki jih ponudi dokument za uspešno vključevanje Romov v sistem 

osnovnošolskega izobraževanja in njegova dopolnitev (Strategija..., 2004 in 2011), so 

naslednje: 

- zgodnje vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem. Vključevanje romskih otrok v 

predšolsko vzgojo v vrtcih vsaj dve leti pred pričetkom osnovne šole, tj. najpozneje s 

štirimi leti. Namen vključevanja v vrtce je predvsem učenje jezika (tako slovenskega 

kot romskega) ter socializacija v vzgojno-izobraževalni instituciji, ki posreduje 

izkušnje in vzorce, ki otroku omogočajo lažji vstop in vključevanje v osnovno šolo; 

- romski pomočnik. Neznanje slovenskega jezika ter neuspešno vključevanje otrok 

lahko odpravljamo oziroma ublažimo tudi z uvedbo romskega pomočnika, ki bo 

otrokom pomagal prebroditi čustveno in jezikovno bariero in bo predstavljal neke 

vrste most med vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo; 

- vsebinsko prilagajanje programov: v osnovni šoli uvedba pouka romskega jezika na 

fakultativni ravni, učenje slovenskega jezika, identifikacija ciljev (npr. 

multikulturalnosti) oziroma standardov znanja v učnih načrtih, ki se dosežejo z 

vsebinami romske kulture, zgodovine in identitete; 

- stalno strokovno spopolnjevanje in doizobraževalni programi za strokovne delavce; 

- posebne oblike organizacije in materialni pogoji: vsaj ohranitev zdaj veljavnih 

normativov, še naprej finančna podpora oziroma pomoč Ministrstva RS za šolstvo, 

znanost in šport; 

- ne segregacija, praviloma nehomogeni oddelki: uporabiti zakonsko že predpisane 

oblike individualizacije, notranje in fleksibilne diferenciacije, nivojskega pouka; 

- različne oblike učne pomoči;  

- vzpostavljanje zaupanja v šolo in odpravljanje predsodkov (poseben načrt šole, s 

katerim določijo aktivnosti komuniciranja in sodelovanja s starši otrok Romov, in 
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načrt zaznavanja in kontinuiranega odpravljanja stereotipov in predsodkov, ki se pri 

večinski populaciji pojavljajo v razmerju do učencev Romov); 

- romski učenci kot etnična skupina niso učenci s posebnimi potrebami (učenčeva 

šolska neuspešnost, ki izvira iz neznanja jezika ali specifičnosti romske kulture, ne 

more biti osnova za usmerjanje otrok v programe z nižjim izobrazbenim standardom) 

- pomen izobraževanja (izobrazbe) v luči dviga socialnega, človeškega in kulturnega 

kapitala; 

- pomen romskega naselja in izgradnje večnamenskih prostorov v romskih naseljih, v 

katerih bi se lahko izvajali celoletni in krajši izobraževalni programi.  

 

Strategija prinaša precej rešitev, ki poskušajo olajšati vstop in šolanje romskih otok. Očitamo 

ji lahko le, da prinaša tudi precej rešitev, ki še niso uvedene v šolsko prakso ali pa je njihovo 

izvajanje prepuščeno posamezni šoli. Tako je na primer pomoč romskega pomočnika odvisna 

od tega, ali ima šola na razpolago sredstva za romskega pomočnika ali ne ter ali ga vidi kot 

institut, ki bo v pomoč romskim učencem. Podobno je vključevanje romskih otrok v 

predšolsko vzgojo neobvezno in odvisno od iniciativnosti posameznega lokalnega okolja. 

Romski jezik v šole (še) ni bil uveden, saj standardizacija romskega jezika še poteka. Do sedaj 

še neizvedene ukrepe države na področju šolanja romskih učencev pa na nek način 

izravnavajo precej številčni projekti, namenjeni romskim učencem ali strokovnim delavcem, 

ki poučujejo te učence, npr. Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje ali Dvig 

socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti.   

 

3.2 DEJAVNIKI (NE)USPEŠNOSTI ROMSKIH UČENCEV 

 

Osnovnošolsko vzgojno in učno uspešnost romskih otrok pogojuje vrsta dejavnikov, ki 

bistveno in odločujoče prispevajo k njihovi šolski (ne)uspešnosti. »Specifični problemi pri 

izobraževanju romskih otrok kažejo na fizični, izobraževalni in socialni vidik izključenosti 

romskih otrok iz izobraževanja. Ti problemi obsegajo popolno izključenost romskih otrok iz 

šole, neredno obiskovanje pouka, nezadostne izobraževalne uspehe in zapuščanje šole, 

segregacijo ter negativno identiteto romskih otrok v šoli« (Macura Milovanović, 2006, str. 

19). Bačlija (2012) pravi, da različne ovire Romom onemogočajo enak dostop do 

izobraževanja, kar se kaže v razlikah med povprečno doseženo stopnjo izobrazbe med romsko 

in večinsko populacijo in njunem položaju na trgu dela. Težave deloma izvirajo iz 

neprilagojenih izobraževalnih politik in strategij, deloma pa so rezultat prevladujočih 
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stereotipov in predsodkov (prav tam, str. 102). Avtorji navajajo različne razloge za neuspeh 

romskih učencev. Poglejmo nekatere. 

 

Macura Milovanović (2006) loči specifične probleme pri izobraževanju romskih otrok in 

ovire za vključevanje in uspešno šolanje romskih otrok. Kot specifične probleme pri   

izobraževanju romskih otrok navaja: 

- izključenost romskih otrok iz izobraževalnega sistema je problem ogromnih 

razsežnosti, ki obstaja v vseh državah, kjer živi romsko prebivalstvo;  

- neredno obiskovanje pouka, slab šolski uspeh in prenehanje šolanja je eden glavnih 

vzrokov za slabe izobraževalne uspehe, socialno-emotivno nepovezanost z okoljem in 

izpostavljenost romskih otrok predsodkom; 

- segregacija. V izobraževalnih sistemih v vsej Evropi je več oblik segregacije romskih 

otrok, ki obsegajo: pridobivanje izobrazbe v posebnih šolah, pridobivanje izobrazbe v 

okviru rednih šol in pridobivanje izobrazbe v »geto« šolah; 

- negativna identiteta romskih otrok. Poleg pridobljene manj kakovostne izobrazbe in 

nezmožnosti za nadaljnje šolanje na višjih ravneh izobraževanja se posledice 

segregacije na širšem socialno-psihološkem področju kažejo tudi v razvijanju 

negativnega pojmovanja sebe (prav tam, str. 20–26). 

 

Med ovire za vključevanje in šolanje romskih otrok pa sodijo: 

- izobraževalna politika za Rome, za katero je značilna neusklajenost teoretičnega 

modela, uveljavljenega v izobraževalnih predpisih, z njegovo praktično uporabo. V 

praksi ni refleksij na izobraževalno politiko, ni strateškega načrtovanja, instrumentov 

za evalvacijo, ni koordinacije med različnimi vladnimi oddelki, kar so vse skupaj 

glavni vzroki za splošen neugoden položaj pri obravnavanju romskih otrok. Praktična 

uporaba izobraževalne politike vodi v uradne in neuradne procese segregacije romskih 

otrok; 

- revščina Romov, nizek družbeni položaj in nizek družbeni ugled Romov kot etnične 

skupine sta posledica njihove kronične revščine; 

- predsodki, rasizem in diskriminacija Romov. Socialna predstava o romskih otrocih je 

izrazito negativna in vključuje rasistične predstave, stereotipe in negativne predstave. 

Modeli rasizma v družbi se pod različnimi izgovori reproducirajo tudi v šoli; 

- pomanjkljivosti v izobraževanju učiteljev. Navzočnost romskih otrok v oddelkih 

rednih šol je najpogosteje veliko breme za njihove učitelje. Učitelji med rednim 
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izobraževanjem niso pridobili potrebnega znanja, ki bi jim omogočilo, da uspešno 

delajo z vsemi učenci v oddelku. Neuspeh romskih otrok se pogosto razlaga kot 

posledica njihove kulturne identitete;  

- posamezni obrazci romske kulture: zgodnje ustvarjanje družine, pomeni in vrednote, 

ki jih Romi povezujejo s formalnim izobraževanjem, sodelovanje pri pridobivanju 

sredstev in varovanje mlajših družinskih članov (prav tam, str. 26–33).  

 

Foster in Norton (2012) kot razloge za neuspešnost romskih učencev navajata naslednje: 

- večkrat prekinjena izkušnja šolanja,  

- drugačne izobraževalne izkušnje, 

- pomanjkljiva izobrazba staršev, 

- socialni in ekonomski razlogi, 

- zdravstveni razlogi, 

- kulturni razlogi, 

- zahteve razširjene družine, 

- pomanjkanje kulturne občutljivosti znotraj šolskega sistema, 

- rasizem na področju zaposlovanja, 

- otroci nimajo pravih vzornikov, 

- težave z jezikom, ki ni materni, 

- težave z nastanitvijo in bivanjem (prav tam, str. 93).  

 

Učitelji osnovnih in srednjih šol pa kot ovire, zaradi katerih romske otroke bolj kot šola 

privlačita življenje znotraj svoje kulture in skupnosti, navajajo še naslednje:  

- pričakovanja zgodnje finančne neodvisnosti, poroke in materinstva; 

- skrb, da bodo vrednote skupnosti spodkopali formalni ali neformalni vidiki 

izobraževanja; 

- poudarek na učenju v krogu družine in samozaposlovanje; 

- zaznavanje formalnega učnega načrta in kvalifikacij kot nepomembnih;  

- obiskovanje srednje šole kot znak nelojalnosti skupini;  

- otroci so zgodaj izpostavljeni rasizmu in nasilništvu; 

- socialna in kulturna izolacija; 

- konflikti z učitelji in vrstniki; 

- nezadostna podpora pri usvajanju znanja;  
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- nizka pričakovanja učiteljev v zvezi z obiskovanjem pouka in šolskim uspehom (prav 

tam, str. 94).      

 

Ovire v izobraževanju romskih učencev sta proučevala tudi Kirilova in Repaire (2003). Te so:  

- revščina, zgodnje poroke, izolacija romskih skupnosti in njihova premajhna 

zastopanost  v izobraževalnih ustanovah; 

- kulturni in jezikovni dejavniki; 

- negativni stereotipi o šolanju, ki jih imajo romske družine o šolanju svojih otrok, in 

stereotipi neromskih staršev in učiteljev o negativnem vplivu njihove kulture na 

izobraževanje romskih otrok; 

- poznavanje uradnega jezika države, kjer so Romi naseljeni. Večina romskih otrok 

začne šolanje s šibkim poznavanjem uradnega jezika države, kjer se šolajo, zaradi 

česar ne nadaljujejo šolanja tako dolgo kot neromski otroci; 

- revščina je verjetno največja ovira dostopnosti do izobraževanja romskih otrok. 

Romske družine so pogosto zelo revne, zato si težko privoščijo osnovne potrebščine, 

ki jih otroci potrebujejo za šolanje. Nezadostni pogoji, v katerih otroci živijo, jim 

onemogočajo opravljanje domačih nalog, starši, ki so pogosto nepismeni, pa jim pri 

tem ne morejo pomagati; 

- standardi izobraževanja so za romske otroke pogosto nižji kot za večinsko populacijo. 

Učitelji niso motivirani za delo z otroki iz drugih kultur, predsodki do romskih družin 

in pomanjkanje usposobljenosti prispevajo k temu, da so Romi deležni nižjega 

standarda izobraževanja;  

- učni pripomočki niso v romskem jeziku. Učbeniki in delovni zvezki v romskem jeziku 

pomagajo ohranjati romsko dediščino, so spodbuda romskim staršem, da pošiljajo 

otroke v šolo, spodbujajo pozitivno podobo o Romih pri večinski populaciji, so 

informacija in vez med Romi in Neromi; 

- romske šole, ki Rome getoizirajo in kjer niso deležni enakih standardov kot v večinski 

šoli (prav tam, str. 13–14).  

 

Nečak Luk in Novak Lukanovič (2011) sta strnili rezultate nekaterih raziskav, ki so se 

ukvarjali z razlogi za nizke izobraževalne uspehe romskih otrok: 

- neprimerne oblike (npr. homogeni razredi) vključevanja romskih otrok v 

osnovnošolski sistem; 

- učitelji niso zadostno usposobljeni za soočanje s specifikami romskih otrok; 
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- nizka pričakovanja glede šolskega uspeha romskih otrok; 

- stigmatizacija romskih učencev od večinske populacije; 

- neupoštevanje slabega obvladovanja slovenskega jezika; 

- neobiskovanje pouka; 

- nespodbudno domače okolje: izobraževanje med nekaterimi romskimi starši ni 

cenjeno; 

- nezaupanje romskih staršev do šole in nizka udeležba v procesu šolanja (prav tam, str. 

170).  

 

Morda najobsežnejši pregled dejavnikov, ki vplivajo na šolanje romskih učencev, pa nudi 

Poročilo o izobraževanju romskih otrok v Evropi »The Education of the Gypsy Childhood in 

Europe« iz leta 2003, ki poudarja, da je izobraževanje teh učencev odvisno od političnih, 

družbenogospodarskih, institucionalnih in ideoloških dejavnikov. Ideološki dejavniki se 

nanašajo predvsem na dinamiko, s katero izobraževalni sistem ohranja ideološki model in 

zagotavlja nadaljevanje, reprodukcijo in ohranitev socialnega in kulturnega sistema večine 

in/ali najmočnejših skupin. Med političnimi dejavniki pa sta pomembna zlasti dva: vprašanje, 

kako inkluziven je izobraževalni sistem, v katerega so vključeni romski otroci, ter usklajenost 

lokalnih in državnih akcij, ki se nanašajo na romske otroke.  

 

3.3 PRAVIČNOST ŠOLSKEGA SISTEMA IN ROMI 

 

Z vprašanjem dejavnikov uspešnosti romskih otrok v šoli je tesno povezano tudi širše 

vprašanje pravičnosti šolskega sistema oziroma vprašanje, v kolikšni meri šolski sistem sam 

ovira ali prispeva k uspehu romskih učencev. Medveš (2006) pravi, da »načelo pravične 

šolske ureditve terja, da jo na vseh ravneh – od programske do izvedbene – razvijamo tako, da 

bo na eni strani v korist sposobnejšim in učno uspešnejšim, na drugi strani pa v korist 

skupinam iz socialno in kulturno manj spodbudnih okolij oz. kako drugače deprivilegiranim« 

(prav tam, str. 11). V nadaljevanju pravi, da v novoveški šolski zgodovini obstajata dva 

enakovredna in nasprotujoča si odgovora na vprašanje o izobrazbi kot javni dobrini in zlasti o 

tem, kako zagotoviti izobraževanje kot državljansko pravico ter jo vzpostaviti kot javno dobro 

– meritokracija in egalitarizem. Oba koncepta poskušata zagotoviti državljanu možnosti za 

optimalen razvoj ne glede na spol, kulturni in socialni izvor, veroizpoved, narodno pripadnost, 

telesno in duševno konstitucijo. Kot prvi odgovor navaja meritokratsko ureditev, kjer je bistvo 

izobraževalnega sistema kratka enotna elementarna šola, ki je namenjena vsem otrokom in 
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torej pomeni prvi preizkus njihove sposobnosti. Zamišljena je kot nekakšna pravična uvertura; 

pravična zato, ker naj bi formalno vsem ponujala enake možnosti za preizkus njihovih 

sposobnosti. Meritokracija je odkrito gradila in gradi na konceptu šole kot institucije družbene 

reprodukcije in to tudi javno priznava. Drugi odgovor pa je egalitarizem, kjer gre za 

predpostavko, da je izobrazbo in izobraževanje kot javno dobro treba definirati v absolutnem 

smislu. Egalitaristični koncept je načelo »zagotavljanja enakih možnosti« premaknil k načelu 

»ustvarjanja poštenih možnosti za doseganje enakih rezultatov«. »Meritokratom je torej bistvo 

enotnosti šole in celotne šolske ureditve v tem, da ustvarja videz enakosti možnosti, 

egalitaristom pa vizija enotnosti pričara pravično šolo kot šolo enakih rezultatov« (prav tam, 

str.14). »Sklep o prednosti meritokratskega ali egalitarističnega principa se nekako sam po 

sebi nagiblje v smeri, da tudi v modernih iskanjih šolske pravičnosti ponujajo meritokrati več 

kot egalitaristi. To več naj bi bilo v tem, da je skupna šola z odprtimi možnostmi prehajanja 

med programskimi zahtevami in možnostmi boljša rešitev kot enotna šola, ki se pravzaprav 

težko dvigne nad uniformiranost in prilagajanje povprečju« (prav tam, str. 14). 

 

Ugotovitve raziskave o uspešnosti učencev v slovenski šoli, ki so jo opravili Flere idr. (2009), 

kažejo na to, da »/.../ je slovenska šola sistematično selektivna. To se lahko oceni tudi 

pozitivno. Šola namreč inteligentne dijake, notranje kontrolirane, s kulturnimi dejavnostmi 

ukvarjajoče se, tiste z urejenim družinskim življenjem (četudi znotraj enostarševske ali 

reorganizirane družine), tiste s pozitivno samopodobo, dekleta in tudi tiste iz višjih slojev 

izvirajoče – nagrajuje in povišuje. Ta proces ima sistematičen značaj in ustreza podobi 

meritokratične šole v stratificirani družbi. Vpliv dijaških kulturnih dejavnosti je tako močan, 

da to pomeni signifikanten kanal za socialno promocijo otrok iz nižjih slojev, pomembnejši 

kot kanal za produkcijo otrok iz višjih slojev. Vendar ta šola enako sistematično odvrže tiste, 

ki tem značilnostim ne zadostijo. Lahko bi rekli, da v okviru predpostavk družbene strukture 

in družbenega sistema zlasti osnovna šola (delno se to nanaša tudi na srednjo šolo, kjer se 

nadaljujejo tendence, ugotovljene v osnovni šoli) poseduje učinkovitost« (prav tam, str. 96). 

Bartolomé (2008) pravi, da je bistvo meritokratične ideologije v tem, da odgovornost za slabši 

položaj deprivilegiranih skupin pripisuje njim samim. »Kar je implicitno v tej ideologiji, je 

prepričanje, da je socialnoekonomska hierarhija, ki je rezultat tega sistema, primerna in 

pravična in o njej v izobraževanju ne gre dvomiti. Učitelji, ki se ravnajo v skladu s to 

ideologijo, po navadi verjamejo, da je socialnoekonomska hierarhija utemeljena na talentih in 

da se morajo skupine nebelih jezikovnih manjšin le učiti uradnega jezika in se prilagoditi 

večinski kulturi« (prav tam, str. 16). Da učitelji odgovornost za uspeh romskih učencev 
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pripisujejo predvsem njim samim ter da romski učenci zaradi neznanja slovenskega jezika v 

šolah ne potrebujejo posebnih prilagoditev, so pokazale tudi nekatere raziskave, opravljene v 

slovenskem prostoru (glej npr. Lesar, Peček, Čuk, 2006a). »Slovenski podatki o dosežkih 

otrok že leta kažejo na pomembne razlike med otroki iz različnih socialnih okolij. Raziskave 

znova in znova potrjujejo, da sposobnosti niso edini, večkrat pa tudi ne odločilni pogoj za 

nadaljevanje šolanja. Žal je otrokovo socialno poreklo kljub deklariranim enakim možnostim 

v izobraževanju pogosto boljša napoved njegovega šolskega uspeha kot katerikoli drug 

podatek o njem« (Pergar Kuščer, 2003, str. 106–107).  

 

Pogled v razprave o pravičnosti šolskega sistema pokaže, da le te nihajo med dvema poloma, 

prve šolo vidijo kot pomemben dejavnik pri izravnavanju neenakih začetnih položajev, ki 

vplivajo na potek posameznikovega šolanja, druge šoli ne pripisujejo potenciala za njihovo 

korekcijo in vidijo njeno vlogo predvsem v ohranjanju obstoječih razmerij. »V vsakem 

javnem sistemu šolanja, najdemo neenake izobraževalne priložnosti. Z vidiki 

socialnoekonomskega ozadja, motivacije in političnega ozadja največkrat razlagamo razlike 

med učenci v obveznem šolanju. Kljub temu pa se prav od sistema javnega šolanja pogosto 

pričakuje, da bo izravnaval razlike med učenci z omogočanjem različnih oblik izobraževalnih 

priložnosti inkluzivnega izobraževanja« (Badescu in Pop, 2007, str. 15). Čuk, Peček in Lesar 

(2006a) pa pravijo, da »za posameznikovo biografijo prav gotovo niso nepomembni tudi 

njegovi individualni potenciali, npr. njegove sposobnosti, motivacija kot tudi njegove 

ambicije. Le-ti pa se bodo seveda lažje realizirali, če bo ne le šola, temveč družba kot celota 

delovala tako, da si bodo nižji sloji za svoje sposobne in motivirane otroke izobraževali in s 

tem možnosti za vzpon po socialni lestvici navzgor sploh lahko privoščili. To pa hkrati 

pomeni, da mora šola sprejeti del odgovornosti pri oblikovanju takšnega koncepta, ki bo 

omogočil čim boljšo realizacijo potencialov in ambicij učencev nižjih slojev. S tem tudi 

napredovanje v šolskem sistemu ni več toliko povezano s SES otroka in prispeva k 

odpravljanju prepada med bogatimi in revnimi v družbi kot celoti (prav tam, str. 17). Calvert 

(2014) po drugi strani ne verjame, da lahko šola kakorkoli »popravlja« neugodne okoliščine, 

ki vplivajo na posameznikov uspeh ali neuspeh v šoli. »Socialni in ekonomski pogoji ter 

domače okoliščine imajo na izobraževalne dosežke otroka močan vpliv. Vpliv socialnih 

okoliščin na izobraževanje je tako širok, da je nemogoče, da bi šole in učitelji sami lahko 

premagali primanjkljaj zaradi nesrečnih okoliščin, v katerih se je znašel otrok, prav tako pa 

nimajo niti posebnih zaslug, kadar so okoliščine ugodne. Kljub temu pa se vlade rade 

osredotočajo na šole in zanemarjajo socialne in ekonomske razmere, kadar želijo izboljševati 
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izobraževalne izide. Kdor se ukvarja s pravičnostjo v izobraževanju svoje pozornosti ne more 

usmerjati le na formalne institucije izobraževanja, ampak mora v razmišljanje vključiti tudi 

širše vplive na otrokovo šolanje« (prav tam, str. 82). 

 

»Nikoli ne smemo pozabiti, da so šole mikrosvetovi določene družbe in v njih se ne 

reflektirajo le družbene vrednote in norme, ampak jih tudi reproducirajo. Šole so namreč 

reproduktivni zastopniki družbenih norm, učitelji zato težko izvajajo pedagogiko, ki je 

namenjena opolnomočenju in kreativnosti, ki bi izvzela večinske vrednote in ideologije« 

(Creese in Blackledge, 2011, str. 21). Cudworth (2010) opozarja, da šolanje postaja vse bolj 

»ekonomizirano« in posledično izobrazba služi ekonomiji namesto razvijanju družbene in 

ekonomske odgovornosti. Pravi, da je od uvedbe množičnega šolanja izobraževanje vedno 

služilo gospodarstvu, vendar pa je z globalizacijo in neoliberalizmom na področju 

izobraževanja zavladala tržna ideologija, ki onemogoča uspeh le določenim skupinam otrok 

(prav tam, str. 5). »Romi so zaradi nerednega obiskovanja šol in pomanjkljive podpore v 

izobraževalnem sitemu pogosto smatrani kot neprimerni in tako politično, kulturno in 

socialno marginalizirani. Izobraževalne politike šol so usmerjene h globalni ekonomiji znanja, 

ki gradi na vrednotah gospodarstva in poslovanja na račun demokratičnih vrednot šole. Ta 

diskurz opravičuje sredstva, uporabljena za razvoj tehnološke globalne družbe, in postane 

strategija zdrave pameti za vse nas, čeprav je šola prežeta z vrednotami gospodarskega 

tekmovanja (prav tam, str. 17).  

 

Očitek o nepravičnosti šolskega sistema krepijo tudi ugotovitve, da je šola prilagojena 

povprečnemu otroku srednjega razreda. Bird (2011) pravi, da je po navadi najbolj spregledan 

predsodek družbe prav koncept privilegija belcev. Čeprav ni očitno, privilegij belcev vpliva 

na način, kako se ljudje povezujejo med seboj. Zavedanje in razumevanje tega koncepta 

pomaga premagati komunikacijske ovire in izenači razmerja moči v razredu. Učitelj, ki se 

zaveda družbene pristranskosti, bo lahko v razprave vključeval različne družbene skupine in 

spodbujal zavedanje, da besede prenašajo močna sporočila in da na pomene vplivajo tudi 

poudarki, telesna govorica, odnos do različnih vprašanj ter kontekst, v katerem so besede 

izrečene (prav tam, str. 19). Gaber in Marjanovič Umek (2009) kot enega izmed mehanizmov, 

ki bodo minimalizirali reproduktivno vlogo šole, navajata, da je »treba negovati pedagogiko 

jasnih standardov, čeprav ji novi srednji razred nasprotuje. Z jasnimi standardi, pravita, otroci 

iz družin z manj kulturnega kapitala laže razumejo, kaj šola od njih zahteva, manjši pa je tudi 

vpliv družbeno pristranskega internega ocenjevanja, sistem je preprosto bolj pošten in 
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potrebne je bistveno več skupinsko in individualno razlikovane obravnave učnih potreb. 

Utrditi je treba spoznanje, da je zniževanje standardov v nasprotju z interesi nižjih razredov. 

Tako izobraževanje je sicer na videz bolj vključujoče, v resnici pa je razredno pristransko in 

razvrednoti ravni edukacije ter zmanjša možnosti  za vertikalno mobilnost tistih z diplomami. 

Hkrati se povečajo možnosti tistih z več socialnega in drugega kapitala« (prav tam, str. 36). 

 

Zagotavljanje pravičnosti pa je pri romskih učencih neposredno povezano tudi z vprašanjem 

integracije romskih otrok v šolski sistem. Izobraževanje se namreč ne more izogniti temu, da 

romski učenci ne bi sprejeli nekaterih vzorcev mišljenja in navad, ki jih zahteva šola kot 

institucija in večinska kultura, hkrati pa je šola dolžna spoštovati tudi kulturo in jezikovno 

ozadje romskih učencev. Papadopoulou (2003) opozarja, da je pravičen dostop do 

izobraževanja manjšin v prvi vrsti odvisen od financiranja izobraževanja na državni ravni, 

različni projekti imajo pri tem le komplementarno vlogo. Če ta kriterij ni izpolnjen, je retorika 

o kopičenju socialnih in izobraževalnih neenakosti nezadostna. Poleg omenjenega pa je 

pomemben vidik priznavanja manjšinam položaj pravic, ki jim je dodeljen. Na mednarodni 

ravni še vedno ni dogovora o tem, ali je manjšinam treba zagotavljati skupne (pravice, ki 

pripadajo vsem članom manjšine) ali individualne pravice (pravice, ki pripadajo 

posameznikom znotraj manjšine). Pravica do izobraževanja manjšin zato predstavlja poseben 

problem. Sestavljata jo dva temeljna vidika: (1) enakost možnosti, kjer je izobraževanje 

videno kot možnost za maksimizacijo individualnih potencialov in talentov, s čimer lahko 

člani manjšin polno in enakopravno prispevajo k življenju države; (2) pluralizem, kjer je 

poudarek izobraževanja na ohranjanju identitete manjšin v kontekstu spoštovanja kulturne 

raznolikosti. Ko je pravica do izobraževanja obravnavana kot manjšinska, se pojavi vprašanje, 

katera naj prevlada v primeru konflikta med njima: enakost možnosti ali pluralizem. To 

dilemo je treba reševati posebno previdno, kadar gre za ustvarjanje segregiranih oblik v imenu 

ohranjanja manjšinske identitete. Še več, kadar država da prednost pluralizmu pred enakostjo 

možnosti, podari večini priročno razlago, da je manjšina za svoj neuspeh v polju šole kriva 

sama. Neuspeh se pripiše kulturi manjšinske skupine, obenem pa odsotnost institucij, ki bi 

morala zagotavljati enake možnosti, za vse ostaja prikrita. 

 

Z dilemo o primernosti oblik organizacijskih oblik pouka, ki jih omenja Papadopoulou 

(2003),  pri katerih so romski učenci delno ali v celoti ločeni od ostale populacije, se ukvarja 

tudi Strategija... (2004). »Oblikam pouka, pri katerih so romski učenci (v celoti ali delno) 

ločeni od ostale populacije, je mogoče nasprotovati z argumentom, da ohranjajo in tudi same 
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vzpostavljajo zid med romsko in ostalo populacijo in da so zato v nasprotju z integracijo kot 

osnovnim ciljem« (prav tam, str. 15). Kot pokažejo avtorji omenjene strategije, vprašanj 

asimilacije/integracije romskih učencev ne moremo vezati zgolj na organizacijsko obliko 

pouka kot tako, marveč tudi na njegovo vsebinsko zasnovanost, na vprašanje kulture in 

identitete, v zaključku pa lahko beremo: »Ostaja vprašanje, ali oziroma kakšne diferencirane 

oblike v začetnem obdobju šolanja lahko vodijo v boljše rezultate kot popolna integracija. Z 

vidika odpravljanja predsodkov in stereotipov, kar je v tem primeru morda ključni predpogoj 

uspešnosti, pa so najbolj sprejemljive rešitve, ki uveljavijo integracijo v normalno oblikovane 

oddelke na samem začetku, ko otrok vstopa v vzgojno-izobraževalno institucijo.« Ločenost 

romskih učencev od ostale populacije je torej moč zagovarjati le, kadar jim omogoča bolj 

prilagojen pouk (na primer v romskem jeziku), večjo prilagojenost manjšinski kulturi ali 

možnost za lažjo prilagoditev zahtevam šole kot institucije (glej Kovač Šebart in Krek, 2003). 

Peček, Lesar in Čuk (2006a) izpostavljajo, da na to ali nek organizacijski ukrep deluje 

vključevalno ali izključevalno deluje cela vrsta dejavnikov, med katerimi so prav gotovo 

najpomebnejši učitelji, katerih delo pelje bodisi v zagotavljanje vključenosti in napredovanja 

ali v njuno nasprotje. Osnovno vodilo takšne ali drugačne oblike dela bi torej moral biti 

premislek, ali konkretne rešitve vodijo v večjo stopnjo vključenosti romskega učenca ali ne 

(prav tam, str. 142). 

 

Normativni okvir, na katerem slonita vzgoja in izobraževanje pri nas, so človekove pravice. 

»Tako vsebina kot tudi način poučevanja morata torej biti vedno v skladu s spoštovanjem 

človeka in njegove individualnosti, upoštevajoč načela tolerantnosti, nevsiljevanja ideoloških 

prepričanj, nediskriminacije bodisi po spolu ali po socialnem vzoru ipd. Naloga vzgoje, tudi v 

šoli, tako ni v prenašanju nekih natančno določenih tradicionalnih vrednot, temveč podpora 

razvoja človekovih osebnostnih potencialov, s pomočjo katerih si bo posameznik sam zgradil 

lasten pogled na svet in lasten vrednostni sistem« (Kroflič in Peček Čuk, 2009, str. 15). 

 

Lahko bi torej rekli, da normativni okvir človekovih pravic romskim učencem pravičnost v 

slovenskem izobraževalnem sistemu zagotavlja s poudarjanjem enakosti možnosti, s tem ko je 

ta okvir veljaven za vse učence in tudi učitelje, ki vstopijo v (slovenski) šolski sistem, ne 

glede na to, iz katere kulture izhajajo. Kovač Šebart in Krek (2007) pravita, da brez 

normativnega, vrednotnega okvira človekovih pravic učitelji nimajo opore, varovala in 

korektiva, ki vsaj načeloma učitelju omogoča, da se izogne na eni strani kaprici lastne 
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partikularne vrednotne presoje in na drugi strani izključevanju oz. favoriziranju prevladujočih, 

vendar pa še vedno partikularnih vrednotnih razsojanj v ravnanjih do posameznega učenca 

(prav tam, str. 15).  

 

Kljub normativnemu okviru človekovih pravic pa Lesar (2013a) navaja izsledke raziskav, ki 

dokazujejo, da pogojev, ki bi vsem posameznikom ne glede na vpliv arbitrarnih dejavnikov 

(spol, rasa, veroizpoved, etnična pripadnost, socialno-ekonomski status) z zagotavljanjem 

poštenih enakih možnosti ter z diferencirano obravnavo, nismo uspeli zagotoviti. Zato 

predlaga razmislek o drugačni konceptualizaciji pravičnosti v šolskem sistemu oz. o tem, 

kako zasnovati pravičnost na sistemski, institucionalni in interpersonalni (medosebni) ravni, 

da bi bili akademski dosežki odvisni zlasti od zaslug posameznikov in ne v tako veliki meri 

od drugih arbitrarnih dejavnikov (prav tam, str. 92). Avtorica odgovor na zastavljeno 

vprašanje išče s pomočjo koncepta 3R (angl. Redistribution, Recogniton, Representation) 

avtorjev Linch in Lodge (2002), ki ne upošteva le distributivnega koncepta pravičnosti, pač pa 

tudi koncept pripoznanja in zastopanosti, in odkriva področja, kjer bi bil v slovenskem 

prostoru potreben razmislek na ravni tega koncepta in ki je po našem mnenju relevanten tudi 

za romske učence. V okviru distribucije bi bilo tako na primer pozornost treba posvetiti (prej 

omenjenim) dosedanjim praksam razvrščanja učencev bodisi v segregirane šole ali homogene 

učne skupine. Z vidika pripoznanja bi bilo treba analizirati kurikulume glede na načine 

predstavljanja različnih družbenih skupin, ugotavljati načine reproduciranja stereotipnih 

predstav in predsodkov, preveriti, kako se šole odzivajo na podcenjujoče (medijske) 

predstavitve določenih manjšinskih skupin, ter proučiti odzive učiteljev na učence iz 

manjšinskih skupin. Upoštevanje zastopanosti pa zahteva razmislek o sistemsko zasnovanih 

možnostih vključevanja učencev in njihovih staršev ter tudi lokalne skupnosti v 

opredeljevanje življenja v šoli.  

 

»O šolski uspešnosti velja danes govoriti z vso resnostjo, ne glede na to, ali smo mnenja, da se 

preko šole pretežno reproducirajo družbene neenakosti ali pa šola deluje na nevtralen, 

meritokratičen način, kjer je izid odvisen izključno od posameznika samega in njegovih 

prizadevanj. Ne glede na te razlike in dvome se s šolsko uspešnostjo kaže prihodnji poklicni 

uspeh ali neuspeh, gmotni uspeh ali neuspeh, odsotnost in prisotnost nagnjenosti h 

kriminaliteti, celo verjetnost trajnosti in stabilnosti zakonske zveze. /.../ Pri šolski uspešnosti 

in neuspešnosti imamo tako opraviti ne samo z interno šolsko problematiko, temveč z 

daljnosežnimi pojavi, povezanimi s prihodnostjo otrok kot odraslih oseb, in s splošnimi 
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družbenimi in gospodarskimi posledicami, ki lahko pomenijo prosperiteto finskega tipa ali pa 

so pravo nasprotje temu« (Flere, 2009, str. 15).  

 

3.4  SPECIFIKE ROMSKIH UČENCEV 

 

3.4.1  KULTURA, DRUGAČNI VZORCI MIŠLJENJA IN NAVAD, DRUGAČNO 

PREDZNANJE 

 

Peček (2006) pravi, da imajo romski učenci, ko pridejo v šolo, znanje, ki pa je pogosto močno 

drugačno od znanja otrok večinske kulture (prav tam, str. 10). V nadaljevanju doda: »Nihče, 

ki se ukvarja z vprašanji izobraževanja manjšinskih etničnih skupin, ne more mimo dileme, ali 

bi moralo biti zanje kaj drugače, da bi lahko uspešno napredovali in hkrati ohranjali svojo 

kulturo in identiteto, in kaj bi moralo biti drugače« (prav tam, str. 10).  

 

Kovač Šebart in Krek (2003) menita, da »je ključna težava romskih otrok bržčas prav v tem, 

da pomembni elementi romske identitete ne gredo v prid vključevanju v šolsko institucijo, v 

kateri veljajo družbeni vzorci in načini ravnanja, ki so značilni za širšo družbo« (prav tam, str. 

38). O tem, da naj bi romski učenci zaradi njihove kulturne drugačnosti vstopali v šolo z 

drugačnimi vzorci mišljenja in navadami kot večinska populacija, pa govori tudi Strategija o 

izobraževanju Romov v RS. »Z vidika vključevanja v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni 

program imajo romski otroci ob vstopu v šolo povsem drugačno 'predznanje', kot je potrebno 

za uspešno vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem. Imajo drugačne vzorce mišljenja in 

navad, ki jim pogosto otežkočajo vključevanje v institucionalno okolje šole« (Strategija …, 

2004, str. 13).  

 

Iz zapisanega lahko v nadaljevanju branja uradnega dokumenta razberemo, da se drugačno 

predznanje nanaša predvsem na neznanje slovenskega jezika romskih učencev ter predznanje 

romskih učencev iz predšolskega obdobja, ki je pri romskih učencih drugačno kot pri učencih 

večinske kulture. Težje pa poiščemo razlago za formulacijo drugačnosti mišljenja in navad, ki 

naj bi bila prav tako značilna za romske učence. Pri tem se nam ne zdi sporen pridevnik 

drugačnosti, pač pa predpostavka, da so za vse pripadnike te kulture značilni vzorci mišljenja 

in navad, ki jim otežkočajo vključevanje v institucionalno okolje šole. Avtorji, kot so Matras, 

Leggio, Steel (2015), McGarry (2014), Surdu in Kovats (2015) in drugi opozarjajo, da romske 

populacije zaradi njene raznolikosti ni mogoče gledati kot homogeno skupino, za katero lahko 
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v luči diskurzov »kulturnega esencializma« opredelimo določene značilnosti, ki veljajo za vse 

pripadnike te skupine, ter pri tem zanemarimo vlogo posameznikov pri nadzoru nad svojimi 

življenji. V nasprotju s teorijami esencializma konstruktivistični pogled etničnost Romov vidi 

kot socialno konstrukcijo in zavrača predpostavke o tem, da je etničnost objektivna, stabilna 

in neodvisna od socio-političnih in ekonomskih kontekstov. »Na Rome ne moremo gledati kot 

na koherentno celoto ne samo zaradi dvomov o izvoru in zgodovini, pač pa ker je pomen o 

tem, kaj je biti Rom, subjektiven in nastaja v odnosih, ki izvirajo iz socio-kulturnih izmenjav. 

Romi, tako kot »večina«, niso monolitska enota, ki razmišlja, deluje in čuti enako  

(Vermeersch, 2008 v McGarry, 2014, str. 758).  

 

Previdnost pri retoriki, ki spodbuja razmišljanje o homogenosti romske kulture, se nam zdi 

relevantna tudi zato, ker se o romski kulturi ustvarja vrsta negativnih reprezentacij (tako v 

laičnem, strokovnem in ne nazadnje znanstvenem diskurzu) in stereotipov, ki romsko kulturo 

in njene pripadnike prikazuje predvsem v negativni luči, kot smo pokazali v prejšnjem 

poglavju. Tako se, recimo, romsko kulturo v medijskem diskurzu pogosto povezuje s 

kriminaliteto, o Romih in njihovi kulturi so v javnosti razširjeni stereotipi in reprezentacije, ki 

jih prikazujejo kot lene, umazane, odlične glasbenike ipd. Nezanemarljivo pa ni niti dejstvo, 

da se življenje pripadnikov romske skupnosti pri nas bistveno razlikuje tudi glede na regijo. 

Zagotovo lahko tudi znotraj romske skupnosti najdemo posameznike ali skupine, katerih 

vzorci mišljenja in navad odstopajo od obrazcev večinske kulture ali jim nasprotujejo, vendar 

pa teh vzorcev ne moremo posploševati na vse pripadnike romske kulture. Ker se vplivu 

reprezentacij o Romih izobraževalni sistem in šola ne moreta izogniti, se nam zdi toliko bolj 

pomembno, da sodelujeta pri njihovem razjasnjevanju in ne produkciji in reprodukciji 

reprezentacij o Romih v družbi.   

 

Ena najpogostejših predpostavk, ki jih lahko zasledimo v povezavi z romskimi učenci, je, da 

romska kultura ni naklonjena izobraževanju oziroma da se obrazci romske kulture ne ujemajo 

z večinskim izobraževalnim sistemom. V uradnem dokumentu, ki ureja področje vzgoje in 

izobraževanja romskih učencev, zasledimo, da na uspešnost in vključenost romskih učencev v 

izobraževanje vpliva njihov odnos do izobraževanja oz. »nenaklonjenosti romske skupnosti 

do izobraževanja« (prav tam, str. 20).  

 

Tudi učitelji pogosto pojmujejo pomanjkanje podpore staršev za otrokovo delo v šoli kot 

kazalec »romske kulture« in znak nepripravljenosti staršev, da svojega otroka primerno 
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spodbujajo ter mu nudijo primerno pomoč (Luciak in Liegl, 2009 v Peček in Munda, 2013). 

Slednje je pokazala tudi raziskava, opravljena v našem prostoru. Rezultati Nacionalne 

evalvacijske študije o uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli (2011) so pokazali, da šole 

vzroke in razloge za odsotnost od pouka največkrat prelagajo na starše, ki naj bi bili krivi za 

izostajanje in tudi za osip v višjih razredih osnovne šole. Šole so pri reševanju težav dokaj 

pasivne, krivdo pa prelagajo na starše. 

 

Razprave o (ne)naklonjenosti romske kulture izobraževanju imajo različne poudarke, v osnovi 

pa bi lahko rekli, da nekatere izmed njih razlagajo nenaklonjenost romske kulture 

izobraževanju kot obrambni mehanizem Romov pred diskriminacijami in nerazumevanjem 

večinske kulture ter izpostavljanjem povezave s socialno-ekonomskimi dejavniki, medtem ko 

nekateri avtorji odklonilen odnos pripisujejo predvsem neprilagojenosti šolskega sistema –  

neupoštevanju romske kulture, neprilagojenosti gradiv, neurejenemu vprašanju dvojezičnosti 

romskih učencev ipd.  

 

Di Giovani (2007) je na primer v svoji raziskavi, izvedeni na skupini Romov v južnem delu 

Italije, ugotovila, da Romi šolo zaznavajo kot institucionalni instrument izobraževanja, s 

katerim »gadže« načrtujejo življenja svojih otrok v njihovem svetu. Zaradi segregiranosti, ki 

so je bili vedno deležni, Romi ne morejo načrtovati prihodnosti svojih otrok v svetu 

»gadžev«. V nadaljevanju pravi, da Romi šoli ne pripisujejo ne kulturnega ne izobraževalnega 

pomena, saj se ima vzgoja otrok za dolžnost družine in skupine. Kar pričakujejo od šole, je 

preprosto učenje spretnosti branja in pisanja, potrebno za sobivanje z njimi. Opozarja pa na 

razliko v socialno-ekonomskem statusu romskih družin. »Današnji socialno-politični položaj 

večine Romov, ki so vse bolj odvisni od birokratskih in upravnih mehanizmov Neromov, nam 

daje vedeti, da je potreba po izobraževanju vse večja, vendar do določene mere: tiste skupine, 

ki že od nekdaj živijo ločeno in na robu družbe ter imajo zato manj pričakovanj od sveta 

'drugih', so do šole precej zadržane in nezaupljive.  Po drugi stani pa imajo tiste družine, 

katerih predniki so se že šolali, drugačen odnos do šole« (prav tam, str. 248). 

 

Podobno Christianakis (2010) pravi, da je (1) javno šolanje za Rome problematično, ker ni 

neposredno povezano s socialnim ali z ekonomskim statusom znotraj romske skupnosti in je 

zato razumljeno kot boleče, neučinkovito in kot distrakcija od družinskih ekonomskih 

dejavnosti; (2) za romske starše je formalno izobraževanje invazivno, nepraktično in 

nepotrebno sredstvo, s katerim družba nadzira življenja staršev in otrok; (3) romski otroci šolo 
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dojemajo kot dolgočasno in kažejo več zanimanja za znanje, ki jim pride prav v vsakdanjem 

življenju. Romski starši zato ne pošiljajo svojih otrok v šolo, romski otroci pa se pripravljajo 

na življenje v svoji kulturi in skupnosti. In čeprav se evropske vlade trudijo povečevati 

dostopnost izobraževanja za Rome, bodo mnogi od njih raje ostajali zunaj sistema javnega 

šolanja, ker so do njega nezaupljivi, saj se njihovi otroci soočajo z diskriminacijo, kurikulum 

ne odraža njihovih kulturnih vrednot in otroci zamujajo življenjske izkušnje, ki jih lahko 

pridobijo le v skupnosti. Mnogi romski starši zato raje ne zamenjajo skupinskih praks za 

možnost večjega dostopa do trga dela. Posledično Romi kultivirajo odporniški kapital 

(strategije, s katerimi ohranjajo solidarnost in kulturno edinstvenost v nasprotju z dominacijo 

in zatiranjem) (prav tam, str. 15). 

 

V poročilu Evropske informacijske pisarne za Rome (ERIO, 2008) pa lahko zasledimo 

opozorilo, da je šolski sistem prilagojen predvsem večinski kulturi in premalo upošteva 

romsko kulturo, kljub temu pa je krivda za neuspeh romskih učencev v šoli pripisana prav 

njim samim. »Izobraževalni sistem na formalen ali neformalen način prenaša vrednote in 

svetovni nazor, ki je značilen predvsem za večinsko družbo. Romski otroci so v 

izobraževalnem sistemu segregirani, segregacija pa se po navadi razlaga prav skozi 

argumente, kot so pomanjkljivo znanje ali spretnosti (academic gap) in prilagajanje družbi ali 

izobraževanju. Ideologija o romskih otrocih je ustvarjena okrog stigme romskih otrok kot 

neprilagojenih, ki se navezuje na psihični primanjkljaj in skupaj z 'etničnim determinizmom' 

odgovornost za osip teh učencev v šolskem sistemu pripisujejo njihovi kulturni identiteti« 

(ERIO, 2008). Tudi ugotovitve poročila The Education of the Gypsy Childhood in Europe 

(2003) vsebujejo opozorila o neupoštevanju romske kulture v izobraževalnem sistemu. 

»Romska kultura se po navadi povezuje s 'eksotičnostjo', pri čemer zadostuje že kakršnakoli 

razlika z večinsko kulturo. Omenjeno pa vodi v prepričanje, da Romi potrebujejo nekaj 

posebnega, specifičnega, na primer: posebne razrede, učitelje, pomočnike. Romska kultura s 

svojim jezikom, literaturo, zgodovino in drugimi pozitivnimi in bogatimi atributi pa po navadi 

ostaja nevidna.«  

 

Odnosa pripadnikov romske kulture do izobraževanja si zaradi specifičnega položaja Romov 

v družbi ne moremo razlagati le s predpostavko (ne)naklonjenosti romske kulture do 

izobraževanja. Prav gotovo so med pripadniki romske kulture tudi posamezniki ali skupine, ki 

izobraževanja ne cenijo, vendar pa je pri razmišljanju o razlogih za takšne vzorce razmišljanja 

in navad nujno vplesti tudi dejavnike, ki poleg kulture enakovredno prispevajo k takšnemu 
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odnosu. Neupoštevanje teh dejavnikov romsko kulturo nehote slika v črno-beli luči Nas – ki 

cenimo izobraževanje in njih – Drugih, ki tega ne sprejemajo. Odgovornost ali krivda za 

nastalo situacijo (absentizem romskih učencev, nedokončanje šolanja ipd.) pa postane in 

ostane stvar romske kulture brez upoštevanja širše družbene odgovornosti (neurejenost 

naselij, naklonjenost lokalne oblasti, organizacija in vključenost v predšolsko vzgojo, šolske 

klime ...) za nastali položaj. Prelaganje odgovornosti na romsko kulturo, njene vzorce 

mišljenja in navad, tako postane tudi izgovor za brisanje neprilagojenosti šolskega sistema 

romskim učencem, kot so neurejen problem jezika ali neupoštevanje vsebin romske kulture v 

učbenikih in učnih načrtih. Muriel (2012) opozarja, da reprezentacije o Romih pogosto 

vključujejo prepričanje, da so za svojo izključenost in marginaliziranost delno odgovorni 

sami. Prezentirani so kot kolektiviteta s težavami pri učenju, ki se ne zanima za šolo, je 

nezaupljiva do Neromov in ima institucionalizirano kulturo, za katero so značilna seksistična 

prepričanja. Tako se marginalizacija v šoli pojasnjuje kot težava, ki je imanenten in neločljiv 

del njih samih. 

 

Macura Milovanović (2006) pravi, da ima romska kultura posamezne tradicionalne običaje in 

vrednote, katerih posledica je lahko nevključevanje otrok v šolo, zgodnje zapuščanje šole ali 

pogosto izostajanje od pouka. Obenem opozarja, da je večina Romov zelo revna, zaradi česar 

ni vedno jasno, ali določeno obnašanje in življenjski slog predstavljata izvirno in avtentično 

kulturno dejanje ali pa nujo, ki izvira iz revščine in bi bila kot takšna značilna za katerokoli 

etnično skupino, ki živi v bedi (prav tam, 2006, str. 31). O povezanosti socialno-ekonomskih 

dejavnikov in zaznavanja izobraževanja med romskimi starši je bila tudi v slovenskem 

prostoru opravljena raziskava (glej Munda in Peček, 2009), ki je pokazala da se večina 

romskih staršev zaveda pomena izobrazbe in tega, da je ta pogoj za zaposlitev, ki je nujna za 

kakovostno življenje. Avtorici pravita, da so rezultati v nasprotju z rezultati, ki navajajo, da 

starši romskih otrok ne spodbujajo k izobraževanju, niso pa v nasprotju z raziskavami, ki so 

bile narejene za romsko populacijo samo. Raziskava o aspiracijah in vključenosti romskih 

staršev v izobraževanje je bila opravljena na populaciji osnovnošolskih romskih učencev v 

Mariboru, kjer velja, da je socialno-ekonomski položaj romskih družin podoben povprečju 

večinske populacije.  

 

Drugačnost vzorcev mišljenja in navad romske kulture je šola vsekakor dolžna upoštevati in 

spoštovati, prav tako kot je to dolžna storiti ob srečanju z vsako drugo kulturo. Vendar pa 

romska kultura ne more biti opravičilo za neuspeh romskih učencev v šolskem sistemu. 
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Papadopoulou (2003) opozarja, da spoštovanje romske kulture, ki ustreza retoriki o 

spoštovanju različnosti in kulturnega bogastva evropskih družb, rado goji naklonjenost do 

»rasističnih predsodkov«, ki slikajo Rome kot skupino s posebnimi kulturnimi 

karakteristikami, s katerimi lahko razlagamo s šolo povezane pojave, kot so nepismenost, 

nedokončanje šolanja, absentizem in nizek učni uspeh. V diskurzu Evropske unije so Romi 

predstavljeni kot skupina s popolnoma drugačnimi, edinstvenimi značilnostmi. Njihov način 

razmišljanja, njihove potrebe in želje naj bi bile popolnoma drugačni od tistih neromske 

populacije. Potrebovali naj bi celo »drugačno filozofijo izobraževanja« in pojavlja se potreba 

po ustvarjanju »pedagogike za Rome«, ki je osnovana na študijah »romskega mišljenja«. V 

tem kontekstu so tudi izobraževalne prakse posebnih šol, posebnih razredov, posebnih učnih 

gradiv in posebnih učnih metod, namenjenih Romom, legitimne. Šolski pojavi nepismenosti, 

izostankov, nedokončanja šolanja in nizkega učnega uspeha niso značilni za Rome, ampak so 

povezani z ekonomskimi in socialnimi dejavniki in jih lahko najdemo pri manj privilegiranih 

socialnih razredih, le da se pri Romih pojavljajo na bolj dramatičen način.  

 

Še do nedavnega so bile tudi v slovenskem šolskem prostoru potrebe po prilagajanju in 

organizaciji šolskega dela za romske učence in ne nazadnje tolmačenje o neuspehu romskih 

učencev v šolskem sistemu eksplicitno pripisane prav posebnostim in obrazcem romske 

kulture. Tako lahko na primer v Navodilih za prilagajanje programa OŠ za romske učence iz 

leta 1993 beremo, da so vsebinski, organizacijski in normativni pogoji, ki zagotavljajo 

uspešno in ustrezno vključevanje teh učencev v delo in življenje osnovne šole, opredeljeni v 

skladu s posebnostjo in različnostjo romskih učencev. 

 

Preseči bi bilo torej treba razmišljanje, da je romska kultura tako bistveno drugačna od ostalih 

kultur, ki prav tako vstopajo v šolo, da moramo zaradi tega poučevanje teh učencev opreti ne 

le na njihovo predznanje, temveč tudi na njihovo kulturo. Mešanje kulture in predznanja 

romskih učencev pušča prazen prostor, v katerem se realni problemi mešajo z 

reprezentacijami o romski kulturi. Pri romskih učencih, ki v šolo vstopajo s slabše razvitimi 

spretnostmi predšolskega obdobja in šibkejšim znanjem slovenskega jezika, kot navaja tudi 

Strategija o izobraževanju Romov v RS (npr. s slabšo grafomotoriko, pomanjkljivimi 

številskimi predstavami ipd.), je lahko izhodišče za prilagajanje metod, gradiv in načinov 

poučevanja le obče pedagoško načelo, da je treba pri pouku izhajati iz prejšnjega znanja 

učencev in njihovih izkušenj, ki so socialno določene, ne pa njihova kultura. »Ker imajo 

ljudje zaradi različne socializacije različno specifično kulturno znanje, imajo različne učne 
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vsebine za različne učence različen pomen. Če je tako, potem iz tega sledi zahteva po (vsaj 

delni) individualizaciji učnih vsebin. Če je cilj doseganje enotnega standarda, tega ne moremo 

razumeti kot doseganje enakega znanja za vse, pač pa kot enakovrednega znanja za vse« 

(Skubic Ermenc, 2006, str. 161). »Če naj bi šola izhajala iz učenčeve življenjske izkušnje, kot 

pravi eno najstarejših didaktičnih načel, potem je jasno, zakaj so prej navedeni vidiki tako 

pomembni – izhajanje iz življenjske izkušnje otroka (ali odraslega) pomeni opreti se na tisto, s 

čimer ga opremi socializacija – specifika jezika, konzumiranje kulture, zaloge vednosti so 

gotovo ene izmed temeljnih 'oprem', s katerimi človek vstopa v šolo. Če se jim v šolah 

prilagodimo oz. če nanje opremo učni proces, potem bomo z večjo gotovostjo dosegli dvoje: 

učence bomo lažje naučili prehajanja med različnimi socializacijskimi vzorci, hkrati pa le-ti 

postanejo sami po sebi enakopravnejši del šolske kulture« (Skubic Ermenc, 2006, str. 160).  

 

3.4.2  PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI 

 

Srečanje s šolskim okoljem pomeni za romske učence poseben izziv. Sasili in Hoosain (2007) 

pravita, da so se »učenci, ki pripadajo drugim kulturnim ali etičnim skupinam, naučili ravnati 

in razmišljati na določen način v domačem okolju in na drugačen v okolju šole« (prav tam, 

str. 5). V nadaljevanju zapišeta: »Če hočejo biti sprejeti v večinski družbi, morajo sprejeti 

odločitev med kulturo njihovega doma in kulturo šole ali odločitev med pripadnostjo in 

uspešnostjo« (prav tam, str. 6). »Romski otroci se pogosto boleče zavedajo negativne 

identitete, ki jim jo je namenila družba. Odkritje razlike med romskim in neromskim svetom 

je v šolskem okolju za romskega otroka pogosto travmatično; spremljajo ga čustvene krize in 

želja, da ne bi bil Romi« (Macura Milovanovič, 2006, str. 25). »Ko otrok ugotovi, da znanje 

in strategije, s katerimi je v domačem okolju uspešno reševal vsakodnevne življenjske 

probleme, niso več učinkoviti, izgubi zaupanje vanje, kar ima za posledico tudi izgubo 

zaupanja vase. Otrok težko premaguje napetosti, ki nastanejo zaradi pričakovanj okolja in 

svojih zmožnosti njihovega uresničevanja. Ker otrok izgubi zaupanje v stare strategije in 

znanje, jih ne uporablja več, ne razvije pa novih za reševanje problemov v šolskem okolju. 

Otrok potrebuje na začetku šolanja ali v predšolskem obdobju nadomestni trening za razvoj 

znanja in strategij, s katerimi bo razvil potrebne temeljne možnosti za uspešno nadaljnje 

izobraževanje. Otroci imajo slabše razvite tudi sposobnosti in spretnosti za vključevanje v 

družbo. Zaradi slabših veščin, ki so lahko posledica kulture, manj spodbudnega okolja, 

osamitve družine, nezadostnega treninga nekaterih veščin (nima zgleda in spodbud), so otroci 
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pogosteje osamljeni, odklonjeni, izključeni iz družbe vrstnikov itd., kar pomembno vpliva na 

samopodobo (Barrera, 1995 v Kavkler, 2004, str. 126). 

 

Evropski projekt »Prepoznavanje in zmanjševanje predsodkov kot vir konfliktov med 

romskim in neromskim prebivalstvom« navaja, da se težave pri izobraževanju romskih otrok 

kažejo zlasti v fizični, izobraževalni in socialni izključenosti teh otrok iz sistema 

izobraževanja. Ti problemi obsegajo popolno izključenost romskih otrok iz šole, neredno 

obiskovanje pouka, nizko stopnjo dokončanja razreda, visok odstotek izstopanja iz šole, 

segregacijo in negativno identiteto romskih otrok v šoli ( www.project-redupre.eu). 

 

Posledica soočenja različnih kulturnih vzorcev učencev in nesprejetosti med neromsko 

populacijo ima za posledico tudi soočenje z različnimi oblikami rasizma in diskriminacije. O 

rasizmu na institucionalni ravni, s katerim se soočajo romski otroci, govorijo številne 

raziskave (npr. ločeno šolanje, posebni oddelki), vendar vstop v šolo pogosto pomeni tudi 

soočenje s povsem individualnimi vidiki rasizma in diskriminacije. Mansouri Jenkins (2010) 

pravi, da je rasizem kompleksen pojav, ki je posledica nakopičenih in pogosto nasprotujočih 

si predpostavk, s katerimi se ljudje soočajo in razumevajo socialne svetove, v katerih živijo. 

Kljub temu pa so lahko te predpostavke škodljive in lahko posledično sovražno vplivajo na 

posameznike in skupine, tako da zavirajo njihov optimalni razvoj in delovanje. V kulturno 

mešanem šolskem okolju lahko medkulturne težnje vodijo do neugodnih posledic za učence 

zaradi verbalnega ali psihičnega rasnega nasilja (prav tam, str. 25). V ZDA so bile na primer 

opravljene raziskave (glej npr. Turner, 2015) predvsem na populaciji temnopoltih prebivalcev 

v zvezi s tem, kako pripadniki drugih kultur doživljajo razisem in diskriminacijo (angl. race 

related stress). Rezultati so pokazali, da sta rasizem in diskriminacija še vedno med največjimi 

ovirami do boljših izobraževalnih uspehov teh učencev in njihovega uspešnega nadaljevanja 

šolanja.  

 

»Polovico od osmih milijonov Romov na evropskem prostoru predstavljajo šolski otroci, od 

katerih so v izobraževalni sistem vključeni le maloštevilni. Podatki raziskav kažejo, da se 

romska skupnost v vseh evropskih državah še vedno srečuje s problemi segregacije in 

izključevanja tudi na področju izobraževanja. Potrebno se je zavedati, da je ravno vključitev v 

sistem vzgoje in izobraževanja za mnoge romske otroke prvi stik z zunanjim svetom in jih 

zaznamuje za celo življenje. Že v tem obdobju se kot reakcija na izločenost in poniževanje 

začnejo razvijati obrambni mehanizmi, kar ni popolnoma nič nenavadnega. Primeri iz prakse 

http://www.project-redupre.eu/
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kažejo, da so na lokalni ravni večinoma prisotni hudi pritiski s strani večinskega prebivalstva 

po ločevanju romskih in neromskih otrok, kar lahko neposredno povezujemo z rasnimi 

predsodki« (www.project-redupre.eu). »O romskih otrocih so razširjene negativne 

predpostavke o njihovi intelektualni inferiornosti. Stereotipi, ki jih imajo učitelji o njih, pa 

dodatno znižujejo njihova pričakovanja in tako so deležni tudi slabšega poučevanja. Prav tako 

so deležni verbalnega in fizičnega nasilja s strani sovrstnikov, pripadnikov večinske kulture. 

Posledično imajo romski otroci nižjo samopodobo, nižje akademske dosežke, manjši vpis in 

obiskovanje šole ter slabšo možnost, da prehajajo med različnimi nivoji izobraževanja« 

(UNICEF, 2011). 

 

Elichovar in Dvorakova (2005) sta proučevali psihološke značilnosti romskih otrok in 

ugotovili, da najdemo nadpovprečne vrednosti pri naslednjih postavkah: sovražnost in 

agresija, negativna percepcija svojih sposobnosti, pesimizem, odvisnost – pri čemer se 

sovražnost in agresija povezujeta z nagnjenostjo k negativni samopodobi. Romski otroci se 

bolj zanašajo na emocionalno in dejansko podporo drugih oseb, kar je posledica določene 

nezrelosti in nezaupanja vase. Otroci v puberteti namesto samostojni ostajajo odvisni, čutijo 

se nesposobni soočati z zahtevami vsakdanjega življenja. Otroci, pri katerih je izražen 

negativen pogled na svet, ki se čutijo ogrožene in negotove, sebe tudi ocenjujejo kot slabše, so 

manj uspešni in slabše socialno integrirani. Dobljene vrednosti govorijo v prid predpostavki, 

da mnogim romskim otrokom v šolskem okolju umanjka predvsem občutek kompetentnosti.  

 

Tudi raziskava, narejena v slovenskem prostoru (Lesar, Čuk, Peček Čuk, 2012), potrjuje, da 

imajo med proučevanimi skupinami marginaliziranih skupin učencev (učenci s posebnimi 

potrebami, otroci revnih staršev, otroci priseljencev, običajni učenci, otroci bogatih staršev) za 

učitelje prav romski učenci najmanj konstruktivno storilnost in slabo samopodobo, ter ego 

moč. Prav tako pa so romski učenci med slabše socialno vključenimi v razredu. Njihovo 

vedenje je za učitelje tudi bolj moteče od vedenja običajnih učencev – izkazujejo najmanj 

zaželeno vedenje. Rezultati Nacionalne evalvacijske študije o uspešnosti Romskih učencev v 

osnovni šoli (2011) pa so pokazali, da tako učitelji kot svetovalni delavci kot največji težavi 

romskih učencev navajajo njihovo nizko učno samopodobo ter težke socialne razmere, v 

katerih živijo. Kot največje izzive pri delu z romskimi učenci zaznavajo odsotnost od pouka, 

neopravljanje domačega dela ter nižjo motivacijo za izobraževanje (prav tam, str. 117–118). 

 

http://www.project-redupre.eu/
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Sistem šole s svojimi zahtevami ni prikrojen za vse učence iz različnih kulturnih ozadij. 

McInerney (2007) govori o teoriji osebne naložbe, ki se nanaša na to, kako se posamezniki 

odločajo, da bodo vlagali svojo energijo, talent in čas v določene aktivnosti. Gradi na 

predpostavki, da posamezniki iz različnih kulturnih skupin ne vlagajo enake količine truda za 

dokazovanje v situacijah, ki od njih zahtevajo storilnost (npr. šolanje). Poudarja pomen 

socialnega in kulturnega konteksta ter pomen subjektivnega pripisovanja pomena, na katerega 

vplivajo kulturno determinirani vrednostni sistemi (prav tam, str. 172). Ali se bo posameznik 

osebno investiral na določenem področju, npr. pri šolanju, športu, delu, je odvisno od treh 

vidikov: zavedanja sebe (Kdo sem?), želenih ciljev (Kaj bi rad dosegel?) in olajševalnih 

okoliščin (V kakšnem okolju sem?). Ti trije vidiki so ogrodje, vsebina vsakega od njih pa se 

razlikuje znotraj posamične partikularne kulture (McInerney in King, 2014) 

 

 »Učenci, ki verjamejo, da jim bo v šoli uspelo, poiščejo način, da dosežejo svoj cilj in 

posledično razvijejo večje samospoštovanje. Na otroke vpliva tako izkušnja uspeha kot 

poraza. Podobno pa na njih vpliva tudi uspeh njihovih vrstnikov in verbalne spodbude, ki so 

jih deležni od vrstnikov in učiteljev. Nasprotno pa neprimerno vedenje lahko prispeva k 

šolskemu neuspehu in šibkim odnosom med vrstniki in učiteljem« (Dimakos in 

Papakonstantinopoulou, 2012, str. 97). »Otrokove razlage lastnih vsakodnevnih učnih 

uspehov in/ali neuspehov v šoli, okrepljene s preteklimi osebnimi izkušnjami ter sprotnimi 

neposrednimi in posrednimi povratnimi informacijami od 'pomembnih drugih', predvsem 

učitelja/učiteljev in sošolcev, prispevajo k znanju o sebi kot učencu, na podlagi katerega otrok 

oblikuje svojo primarno učno samopodobo (natančneje samopodobe, tj. ocene lastne učne 

kompetentnosti na različnih področjih šolskega učenja po principu »znam«, »zmorem«, 

»lahko« ipd.). Ta pa v vlogi pomembnega motivatorja za učenje določa otrokov nadaljnji učni 

razvoj« (Juriševič 1999, str. 20). Dimakos in Papakonstantinopoulou (2012) opozarjata, da pri 

učencih, ki v šolski proces niso dejavno vključeni, obstaja večja verjetnost, da bodo opustili 

šolanje. Prav takšen tipičen primer so romski učenci, katerih šolske izkušnje so omejene in 

zapostavljene. Dejavniki, ki zaščitno vplivajo na zadržanje romskih učencev v šoli, sta odnos 

učitelj–učenec, odnos s sovrstniki, odnos med šolo in starši ter akademska samopodoba in 

samoobvladovanje. Pri slednjem gre za to, da učenci, ki verjamejo, da jim bo v šoli uspelo 

najti način, da svoj cilj dosežejo in tako razvijejo boljšo samopodobo. Poleg tega pa na učence 

vpliva tako izkušnja uspeha kot neuspeha tako njihove lastne kot izkušnje njihovih vrstnikov, 

spodbude in prepričanja njihovih učiteljev (prav tam, str. 96–97).  
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3.4.3   SOCIALNOEKONOMSKE RAZMERE 

 

Baranja (2009) zapiše: »Šolska uspešnost Romov je tako v veliki meri odvisna od bivalnih 

pogojev, kar je pokazalo tudi nekaj raziskav. Romi, ki živijo v urejenih naseljih, dosegajo 

boljše rezultate v šolah. Izpostaviti pa je treba tudi, da je šolska uspešnost Romov odvisna tudi 

od šolske klime in stališč učiteljev. Obstaja kar nekaj posameznikov, ki sicer živijo v težkih 

razmerah, pa kljub temu dosegajo odlične rezultate, saj se ne obremenjujejo s predsodki in 

stereotipi s strani učiteljev« (prav tam, str. 7). Krek in Vogrinc (2005) sta v raziskavi na 

podlagi podatkov, zbranih z intervjuji po šolah, ugotovila, da bi lahko razlikovali vsaj dve 

različni skupini romskih učencev glede na dva tipa družin, iz katerih ti učenci prihajajo. 

Družinsko in siceršnje življenjsko okolje teh dveh skupin se razlikuje v stopnji integracije v 

kulturo širšega okolja in v socialnoekonomskem statusu. Manjše število družin sestavlja 

skupino, ki jo imenujeta skupina integriranih Romov: živijo v (urejenih) hišah ali v 

stanovanjskih blokih, v primerjavi z drugo skupino imajo večinoma ugodnejši 

socialnoekonomski položaj in otroci iz teh družin vsaj deloma obvladajo slovenski jezik ob 

vstopu v osnovno šolo. Druga skupina predstavlja veliko večino; ti Romi živijo v dokaj 

izoliranih homogenih romskih naseljih, v katerih govorijo romski jezik in kjer praviloma niso 

zagotovljeni temeljni bivanjski pogoji, saj so le redka med njimi komunalno urejena in z 

infrastrukturo, ki bi omogočala za slovenske razmere običajne življenjske razmere (voda, 

kanalizacija, elektrika, utrjene ceste, telefon, urejena lastninska razmerja, hišne številke itn.). 

V nekaterih primerih družine živijo tudi v šotorih. Po navedbah učiteljev nekateri otroci iz te 

skupine pri vstopu v šolo ne razumejo in ne govorijo slovenskega jezika. Avtorja jih 

imenujeta skupina neintegriranih Romov (prav tam, str. 123). 

 

Ob negodovanju, da romski otroci šol ne obiskujejo redno, je nujno treba vzeti v ozir tudi 

življenske okoliščine, v katerih živijo mnogi romski otroci. Problemi, s katerimi se srečujejo 

otroci in ki jih ovirajo pri doseganju šolskega uspeha, so lahko zelo banalni. Brazzoduro 

(2012) recimo opozarja, da nekateri romski otroci ne prihajajo v šolo preprosto zato, ker 

nimajo primernih oblačil ali obutve. Njihovi »tolerirani« tabori so ob prvem deževju polni 

blata, otroci pa so zaradi slabih bivalnih pogojev prisiljeni preživeti več časa zunaj. V 

številnih družinah zato preprosto zmanjka oblačil. Pravi, da se zaveda, da je včasih lahko 

razlog tudi preprosto izogibanje šoli, vendar pa se je pri romskih otrocih treba zavedati 

okoliščin, v katerih živijo in ki vplivajo na njihovo motivacijo za šolanje. 
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»Ekonomski položaj romskih družin je tak, da so materialni stroški – gradivo, zvezki, 

učbeniki, hrana – prevelik izdatek za številne romske starše. Otroci morajo tudi sami 

prispevati v družinski proračun, kar lahko poseže v njihovo izobraževanje; na primer 

sezonsko delo v Makedoniji, Romuniji in Srbiji (nabiranje sadja in zelenjave) poteka v 

zgodnji jeseni, v začetku šolskega leta. Za deklice je velika ovira pričakovanje družine, da 

bodo skrbele za mlajše brate in sestre« (Klopčič, 2013, str. 20–21).  

 

Kao in Thompson (2003) pravita, da sta izobrazba staršev in družinski dohodek najboljši 

napovednik končnih akademskih dosežkov mladih. Te razlike so med rasami, etničnimi in 

migrantskimi skupinami občutne in razložijo velik del (čeprav ne vseh) razlik v 

izobraževalnih dosežkih med mladimi (prav tam, str. 432). Lareau (2007) je recimo 

raziskovala povezavo med SES in vzgojnim slogom staršev ter dokazala, da družbeni sloj 

ustvarja tudi lasten vzgojni slog. Starši se med sloji razlikujejo tudi po tem, kako tolmačijo 

svojo vlogo v otrokovem življenju in naravo otroštva. Za starše srednjega razreda je značilno, 

da gojijo logiko »odgovornega kultiviranja«. Otroke vpisujejo v številne organizirane 

aktivnosti, ki dominirajo nad družinskim življenjem in družini, posebej pa materam 

povzročajo veliko dela. Starši gledajo na te aktivnosti kot na prenašanje življenjsko 

pomembnih spretnosti na otroke. Jezik in pogovor sta glavno sredstvo discipliniranja. Rezultat 

tega pristopa je širok razpon izkušenj otrok, neznosen tempo za starše in poudarek na otrokovi 

uspešnosti. Revni starši pa poudarjajo dosežke naravne rasti. Ti starši verjamejo, da dokler 

otroku nudijo ljubezen, hrano in varnost, bo otrok rasel in se razvijal. Ne osredotočajo se na 

razvijanje otrokovih posebnih talentov. Ti otroci se ne udeležujejo organiziranih aktivnosti in 

imajo več časa za prosto igro ter druženje znotraj razširjene družine. Otroke disciplinirajo z 

ukazovanjem in včasih tudi s telesnimi kaznimi (prav tam, str. 326).  

 

»Pri učencih z učnimi težavami, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, 

najpogosteje zasledimo jezikovno-kulturno drugačnost, nižje izobrazbene dosežke in slabšo 

sposobnost socialnega vključevanja. Učne težave in težave socialne vključitve nastopijo 

takrat, ko je učenec umeščen v povsem drugačno okolje, kot je domače, in ima to okolje do 

učenca drugačna pričakovanja, kot so pričakovanja otrokovega domačega okolja. Ker jih 

učitelji pogosto doživljajo kot splošno manj sposobne, jim omogočajo manj priložnosti za 

razvoj njihovih potencialov« (Košak Babuder, 2011, str. 226). Gaber in Marjanovič Umek 

(2009) sta ugotovila, da je prav izobrazba staršev dejavnik, ki je dober napovednik otrokovega 

razvoja v različnih razvojnih obdobjih in prav tako dober napovednik otrokovega učenja. 
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Mamina izobrazba se pozitivno povezuje z otrokovo govorno kompetentnostjo neposredno in 

tudi posredno, in sicer prek maminega besednjaka in njene pismenosti. Za očetovo izobrazbo 

pa pravita, da je raziskav na tem področju malo. Izsledki nekaterih pa kažejo, da ima stopnja 

očetove izobrazbe neposreden učinek na otrokovo govorno kompetentnost, razvoj pismenosti 

ter njegove spoznavne sposobnosti (prav tam, str. 72).  

 

Vendar pa Baucal (2006) opozarja, da nizkih izobraževalnih dosežkov romskih učencev ne 

moremo pripisovati in pojasniti zgolj neugodnim socialno-ekonomski razmeram, kajti če bi ta 

trditev vzdržala, potem bi dosegali neromski otroci iz podobno neugodnih socialno-

ekonomskih pogojih tudi podobne izobraževalne rezultate. Ob tem pa bi lahko tudi zaključili, 

da šola omogoča romskim in neromskim učencem enake možnosti, da torej ne povečuje 

prepada med romskimi in neromskimi učenci (prav tam, str. 218). »Romi so trikratne žrtve. 

Najprej so žrtve zaradi slabših pogojev razvoja v zgodnjem otroštvu, ki so posledica revščine, 

nizkega izobraževalnega statusa in drugih dejavnikov v družini, ki  vplivajo na to, da romski 

otroci ne razvijejo veščin, ki jih razvijejo ostali otroci pred začetkom šolanja. Možnost 

vključevanja v stimulativno okolje pa je za večino otrok zamujena, saj se jih le malo vključuje 

v predšolske institucije. Vendar pa romski otroci postanejo tudi žrtve slabše kakovosti 

izobraževanja v prvih razredih osnovne šole (kot je pokazala raziskava). Romi pa so žrtve tudi 

zaradi stereotipov, osnovanih na dejstvu, da zaostajajo za neromskimi otroci na področju 

pismenosti, vendar se zaostanek ne pripisuje katastrofalnim razmeram, v katerih ti otroci 

živijo in se razvijajo, pač pa se jih pripisuje vrojenim razvojnim zmožnostim romskih otrok. 

Ob takem stanju torej ni čudno, če se začarani krog revščine prenaša iz generacije na 

generacijo. V takih okoliščinah se ne bi smeli spraševati, kako nekaterim otrokom ne uspe 

razviti osnovne pismenosti, pač pa kako nekaterim to kljub številnim bremenom uspe« (prav 

tam, str. 223–224).  

 

3.4.4   UČITELJI 

 

Romski otrok v razredu pomeni za učitelja izziv, saj predstavlja soočenje s kulturnim 

okoljem, ki je po navadi bistveno drugačno od tistega, iz katerega izhaja učitelj. Učitelj je tudi 

eden od dejavnikov, ki ga avtorji štejejo kot ključnega za uspeh oziroma neuspeh romskih 

učencev. Tako Rudaš (2011) meni: »Zopet se je izkazalo, da je vzgoja romskih učencev v 

duhu spoštovanja različnosti in preprečevanja diskriminacije prepuščena bolj samoiniciativi 

posameznih učiteljev na šoli. Še bolj pa je zaskrbljujoče to, da vodstvo šol temu ne namenja 
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dovolj pozornosti in tako uničuje dobre pobude svojih zaposlenih. Primeri dobre prakse 

kažejo, da je uspeh tovrstne vzgoje odvisen od tesnega sodelovanja med učitelji in vodstvom 

šol (praksa Pomurje). Učitelji so si bili enotni, da so učenci netolerantni ali se obnašajo do 

svojih  sošolcev diskriminatorno zaradi svoje nepoučenosti, zato je nujno potrebno čim širše 

izobraževanje otrok, ob čemer ne smemo pozabiti, da so izobraževanja potrebni tudi učitelji. 

Izkušnje iz prakse kažejo, da so učenci, ki so deležni tovrstne vzgoje, bolj povezani med seboj 

in laže navezujejo stike z različnimi osebami« (prav tam, str. 13). 

 

Poglejmo nekaj najpomembnejših izsledkov raziskav, ki so proučevale, kako se učitelji 

odzivajo na poučevanje romskih učencev. Peček, Lesar in Peček Čuk (2006) so ugotovili, da 

učitelji menijo, naj se romski otroci od vsega začetka poučujejo pod enakimi pogoji. To 

pomeni, da naj imajo otroci enake možnosti izbire in vključevanja, da se učitelji trudijo, da 

snov razložijo tako, da jih učenec razume, in da imajo dopolnilni pouk slovenščine. Rezultati 

pa so tudi pokazali, da je prepoznana stopnja učiteljeve lastne vloge pri doseganju učnega 

uspeha romskih učencev izredno nizka. Le petina anketiranih prepoznava učni jezik kot oviro 

pri šolanju romskih učencev. »Žal smo ugotovili, da imajo nekateri učitelji pri romskih 

učencih nižje učne zahteve, zanimivo pa je, da jih povezujejo s tistimi učenci, pri katerih 

zaznajo nespodbudno družinsko okolje. Znano je, da nizka pričakovanja vodijo v nizke 

rezultate, kar pomeni, da so romski učenci dvakrat prikrajšani. Ne le doma, temveč tudi v šoli 

jih obravnavajo kot tiste, od katerih ne pričakujejo toliko kot od ostalih« (prav tam, str. 162). 

Poznejša raziskava istih avtorjev je pokazala, da imajo lahko lastnosti, ki jih učitelji 

prepoznavajo pri učencih, napovedno vrednost glede učnega uspeh učencev. »Razred je 

prostor, kjer se vzpostavljajo presenetljive transakcije med učitelji in učenci in od tega, kako 

vidijo učitelji učence, je odvisno, kakšne interakcije bodo vzpostavljali z njimi, kar 

napoveduje učenčevo učno uspešnost. Učiteljevo dojemanje učenčevih lastnosti v razredu in 

učiteljevi odzivi nanje dinamično medsebojno vplivajo, oblikujejo krog, ki potrjuje in krepi to 

dojemanje« (Lesar, Čuk, Peček Čuk, 2012, str. 15). 

 

Lesar in Dežman (2012) po mnenju oziroma izkušnjah učiteljev na šolski neuspeh Romov 

najbolj vplivajo neznanje slovenskega jezika, nespodbudno okolje, slabe delovne navade in 

neredno obiskovanje pouka. »Presenečajo ugotovitve o dejavnikih učne uspešnosti, saj so 

anketirane učiteljice tako rekoč prepričane, da dogajanje v razredu nima nobenega vpliva na 

učno uspešnost ter da je večina dejavnikov vezana na značilnosti učencev (neznanje jezika, 

slabe delovne navade, neredno obiskovanje pouka) in domače razmere (nespodbudno okolje, 
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družbene razmere, drugačen način življenja, nezmožnost staršev pomagati otroku) (prav tam, 

str. 233). 

 

Bačlija (2012) je v raziskavi o delu romskih pomočnikov med drugim ugotovila, da precejšen 

delež učiteljev meni, da so trenutni veljavni kurikuli prezahtevni za večino romskih učencev, 

medtem ko večina romskih pomočnikov in ravnateljev meni, da so veljavni kurikulumi ravno 

prav zahtevni za romske učence.  

 

Novotná (2013) je proučevala učni stil poučevanja učiteljev in ugotovila, da učitelji pri 

romskih učencih razvijajo nižje kognitivne funkcije, torej s svojim poučevanjem pri romskih 

učencih ne spodbujajo operacij, kot so analogije, uporabnost, ocene, kritično razmišljanje in 

ustvarjalno mišljenje. Usmerjeni so k pomnjenju, senzornemu in motoričnemu delovanju ter 

razvijanju spomina.  

 

Baucal (2006) je ugotovil, da učitelji poleg nižjih pričakovanj izkazujejo tudi druge razlike v 

odnosu do romskih učencev in pri delu z njimi. Raziskava med romskimi in neromskimi 

učenci je pokazala razlike v tem, kako dojemajo svoje učitelje (prav tam):    

- učitelji pogosteje ocenijo domače naloge neromskih otrok, 

- učitelji pogosteje pohvalijo ali pokritizirajo odgovore neromskih učencev, 

- romski učenci menijo, da imajo z učitelji boljši odnos kot neromski učenci, 

- neromski učenci menijo, da so učitelji do njih strožji kot do romskih učencev, 

- neromski učenci menijo, da jih učitelji pogosteje opozarjajo kot romske učence, 

- neromski učenci menijo, da učitelji od njih zahtevajo boljše matematično znanje kot 

od romskih učencev. 

Te ugotovitve potrjujejo, da se isti učitelji v pomembnih vidikih njihovega dela ne vedejo 

enako do romskih in neromskih učencev. Pomembna je ugotovitev, da imajo romski učenci 

pogosteje občutek, da imajo z učiteljem dober odnos, čeprav bi to lahko bila tudi posledica 

napačnih interpretacij učencev: učitelji od njih pričakujejo manj, od njih zahtevajo manj dela, 

jih manj spodbujajo k učenju ipd. (prav tam, str. 221).  

 

Raziskava Javornik Krečič in Lebar (2010) pa je pokazala, da učitelji, ki se pri svojem delu z 

romskimi učenci ne srečujejo, interkulturnost dojemajo kot prednost. »V nasprotju z njimi pa 

učitelji, ki se vsakodnevno srečujejo z romskimi učenci (jih poučujejo), interkulturnost vidijo 

kot problem in tudi kot prednost šole. Njihova mnenja so skoraj izenačena, utemeljujejo pa jih 
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s tem, da je za delo z romskimi učenci potrebna velika mera potrpežljivosti, prilagajanja, 

dodatnega dela, predvsem pa dodatne strokovne usposobljenosti, kar je za učitelja poleg 

rednega dela velika obremenitev. Poudarjajo tudi, da njihovo delo velikokrat kljub naporom 

ne obrodi sadov in so večkrat celo fizično napadeni. Nekateri izmed njih se z vključitvijo 

učencev v običajne oddelčne skupnosti ne strinjajo, saj po njihovem mnenju obstajajo med 

romskimi in neromskimi otroki prevelike razlike« (prav tam, str. 29). 

 

Ugotovitve raziskav nakazujejo na to, da imajo učitelji do romskih učencev drugačen odnos 

kot do neromskih učencev, predvsem gojijo do njih nižja pričakovanja, pri svojem delu pa se 

srečujejo tudi s pomanjkanjem vednosti o primernih metodah in tehnikah poučevanja teh 

učencev. Učitelji vstopajo v učni proces opremljeni z lastnim vrednostnim sistemom. »V njih 

je utelešena vsa realnost, ki se je izoblikovala skozi lastne izkušnje, in kar je še bolj 

pomembno, pretekle izkušnje, vrednote in tradicije, ki so lastne njihovi kulturi. Če pomislimo 

na kulturo kot na značilnosti in vrednote lastne partikularni skupini, z lahkoto vidimo, da vsak 

od nas pripada več kulturam. Slednje velja tudi za učitelje. Vsak učitelj je unikat prav zaradi 

svoje pripadnosti. In ker vsaka kultura oblikuje prepričanja in vrednote posameznika, je 

logično, da bi se učitelji nujno morali o njih samospraševati. Končni rezultat tega pa bi bilo 

zavedanje o vrednotah in prepričanjih, pridobljenih skozi življenjske izkušnje. Zavedanje 

kulturnih nians in vrednot, ki vplivajo na njihova življenja, pripomore k bolj avtentičnemu 

pristopu učitelja v razredu. Učitelj, ki se zaveda svoje pristranskosti, spodbuja učence k 

razmišljanju o stvareh z več plati in h kritičnemu mišljenju« (Bird, 2011, str. 18). Lloyd in 

McCluskey (2009) ugotavljata, da se razlog za negativne izobraževalne izkušnje mnogih 

Romov skrivajo v zanikanju razlik, v zanikanju kompleksnosti identitet. Mnogi učitelji so 

namreč zmedeni glede tega, kaj predstavlja romsko kulturo, in tako razlike bodisi zanikajo ali 

pa jih imajo za odklon (prav tam, str. 340). »Brez dvoma gre za občutek neustreznosti, 

nekompetentnosti, če otroka obravnavamo kot bitje primanjkljajev in kot bitje, katerega 

dosedanji okolje, jezik, način delovanja niso ustrezni in jih je treba popraviti. Nepripoznanje 

in neprepoznavanje otrokovih izkušenj pomeni nepripoznanje otrokove identitete, njega 

samega kot bitja, ki se je in se razvija v interakciji z drugimi, kajti: učenje ni preprosta 

individualna konstrukcija. Dogaja se v kontekstu interakcij z drugimi. Izkušnje dobijo pomen 

skozi interakcije z drugimi – kaj je pomembno, čemu dajemo pozornost in kako so te izkušnje 

v soglasju z izkušnjami širše skupnosti. Učenje je kulturna in družbena izkušnja« (Rutar, 

2011, str. 479). 
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Komljanc (2011) meni, da je poleg kakovostnega poučevanja ključno zaupanje učencev, ki je 

temeljna potreba.  »Četudi je učitelj spoštljiv do učečih se, jih pri pouku zmoti oblika kontrole 

oziroma tradicionalna oblika merjenja znanja. Pogosto je neuspešnemu učencu in njegovemu 

učitelju merjenje učenja in zaključno certificiranje znanja prava mora. Ob neugodnih 

okoliščinah zraste bojazen, ki pogosto slabša pedagoško komunikacijo oziroma njeno 

ujemanje. Omenjena situacija je pogosto razlog, da se mladi, med njimi tudi romski učenci, 

soočijo z dilemo uspešnosti. Spopadajo se s samopodobo, zato se težje osredotočajo na učno 

vsebino. A tudi učitelji niso imuni. Strah otežuje trdnejši miselni stik z učečim se. Če so 

neprijetnosti pogoste, se rodi želja po umiku, ob tem pa se razvijajo različne oblike 

prilagajanja okolju, ki ga na primer ponuja priložnostno učenje v smislu 'reagiraj tu in sedaj'«. 

(prav tam, str. 58) O tem kakšen vpliv ima čustvena in intelektualna podpora učitelja na 

občutek varnosti, pri razvijanju pismenosti učencev govori Grosman (2005). »Preseganje 

negativnih občutkov je predpogoj šolskega sodelovanja in uspeha, saj negativni občutki ne 

spodbujajo niti sporazumevanja niti kritičnega razmišljanja (prav tam, str. 31) Peters (2007) 

govori o »na otroka usmerjenem pristopu« (angl. child centered approach), katerega osnova je 

osebnostna dimenzija – dober osebni odnos med učiteljem in učencem. Pri čemer gre za 

spoštovanje učencev, in ne intimen odnos z njimi. Učitelj se mora vedno zavedati, da ima 

opraviti z drugimi. Vsak od njih je na nekaj vezan, in ponosen na svoje dosežke, vsak od njih 

gleda na svet z druge plati« (prav tam, str. 64). 

 

3.4.5   JEZIK  

 

Romi so v družbi pogosto percipirani kot homogena skupina ljudi, prav takšno pa je pogosto 

tudi razmišljanje o romskem jeziku, vendar pa romski jezik ni enoten. »V Sloveniji živijo štiri 

skupine Romov: dolenjski ali hrvaški Romi, gorenjski Sinti, mestni ali balkanski Romi ter 

prekmurski ali madžarski Romi. Medsebojna komunikacija je sicer možna do neke mere, 

vendar je za vsako skupino značilno, da uporablja svoje lastno narečje« (Baranja, 2013, str. 

14). Matras (2004) po drugi strani poudarja podobnosti med različnimi dialekti in pravi, da se 

število romskih dialektov pogosto razlaga kot morebitno oviro pri medsebojnem 

sporazumevanju. V celoti so romski dialekti precej homogeni, njihovo izhodišče je 600 let 

star skupni jezik »zgodnja romščina«. Osnovno besedišče in slovnica v splošnem ne pomenijo 

ovire za medsebojno sporazumevanje. Večjo oviro prestavljajo »sposojene« besede iz jezikov 

bližnjega okolja, ki pa se seveda razlikujejo. Vendar pa se govorci iz različnih okolij po 

navadi izogibajo vključevanju večjega števila tujih besed in izbrane besede raje parafrazirajo. 
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Glede na ritem in fonologijo, ki lahko predstavlja težavo pri medsebojnem sporazumevanju, 

lahko romske dialekte razdelimo v tri glavne skupine: dialekti jugovzhodne in osrednje 

vzhodne Evrope (od Grčije in Turčije do Madžarske in Slovenije, vključno z Moldavijo). 

Dialekti jugovzhodne in srednjevzhodne Evrope so v medsebojni komunikaciji z malo truda 

med seboj razumljivi. Podobno lahko rečemo za dialekte baltskega območja in vzhodne 

Evrope (Poljska, Slovaška, Ukrajina, Rusija). Tretja skupina so dialekti zahodne Evrope 

(Nemčija in sosednje države), ki tvorijo povezano skupino s finskimi Romi ter nekaterimi 

romskimi dialekti južne Italije (prav tam, str. 11–12). 

 

Za romski jezik in kulturo naj bi bila značilna ustna in ne pisna tradicija. Baranja (2013) 

pravi, da je jezik Romov predvsem jezik, ki služi komuniciranju v govorni obliki. Večinoma 

se uporablja doma in v romski skupnosti. V preteklosti je bilo le malo možnosti za uporabo 

romskega jezika v pisni obliki in javnem življenju, vendar se je v zadnjih letih močno 

povečalo zanimanje za uporabo romščine na različnih področjih (prav tam, str. 17).  

Pomanjkanje pisnih virov pa se pogosto uporablja tudi kot očitek, da so Romi nepismeni in da 

je zaradi njihove kulture opismenjevanje Romov težavnejše. Janko Spreizer (2010), ki je med 

magistrskim študijem raziskovala pismenosti mladih Romov, pravi, da medtem ko so 

romologi imeli Rome za izrazito kulturno drugačne oziroma nepismene (da so Romi 

nepismeni, je način kategoriziranja, to pa ni vrednostno nevtralno in povečuje stigmatizacijo), 

je bilo na terenu med mladimi in starejšimi Romi mogoče opaziti velike razlike v pisnih 

praksah. Med proučevanjem posebnih praks pismenosti sem med mladimi opazila specifično, 

raznovrstno in ustvarjalno uporabo branja in pisanja. Medtem ko so pedagogi mlade Rome 

predstavljali kot nepismene, so dekleta recimo pisala osebne dnevnike, razglednice in pisma 

ter ljubezenske verze v srbohrvaščini, fantje pa so v različnih variantah zapisovali 

improvizirane raperske pesmi v prekmurščini, ki jih je pisal Rom, ki je koval rime za šlagerje 

lokalne glasbene založbe in se s tem preživljal« (prav tam, str. 102).  

 

Nepismenost Romov se pogosto tolmači kot problem njihove kulture, ne pa drugih povsem 

objektivnih dejavnikov, predvsem in v prvi vrsti obvladovanja jezika večinske kulture, ki je za 

slednjo pravzaprav edino merilo pismenosti, kot bomo poskušali pokazati v nadaljevanju. 

»Romski jezik ni standardiziran, kar pomeni, da je sestavljen iz več dialektov in standardne 

ortografije. Skupina jezikoslovcev z vsega sveta se trudi standardizirati romski jezik. Prav 

dejstvo, da jim to še ni uspelo, pa služi kot izgovor vladam, da romskim učencem ne 

omogočajo pravice do izobraževanja v njihovem jeziku« (Kyuchuckow, 2010, str. 22). »Jezik 
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lahko igra vlogo pri reprodukciji neenakosti, in kadar so večjezični učenci utišani v razredu, 

ignoriranje njihovih jezikovnih kompetenc postane oblika diskriminacije« (Hélot in O´laoire, 

2011, str. 13).  

 

Vstop v šolo za večino Romov pomeni prvo srečanje z jezikom, ki ni njihov materni. »Med 

dvojezičnimi otroki pri nas prevladujejo otroci narodnostnih skupnosti (madžarski, italijanski) 

ter romski otroci in otroci priseljencev. Le-ti predstavljajo občutljivo skupino, ki je rizična za 

šolski neuspeh. Otroci priseljencev se večinoma s slovenskim (učnim) jezikom srečajo ob 

vstopu v šolo. Takrat so postavljeni pred dve nalogi: obvladovanje učne snovi v jeziku, ki ga 

še ne poznajo, in usvajanje učnega jezika« (Knaflič, 2010, str. 280). Pred dejstvo, da morajo 

hkrati obvladovati učni jezik in snov, ki v tem jeziku poteka, pa so postavljeni tudi romski 

učenci. Razliko med obema skupinama na zakonski ravni lahko najdemo v dejstvu, da so 

otrokom priseljencem oziroma otrokom slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki 

Sloveniji in njihov materni jezik ni slovenski, omogočene dopolnilne ure slovenskega jezika 

ter prilagojeno ocenjevanje znanja.  8. člen Zakona o osnovni šoli pravi, da se zanje organizira 

»pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk 

slovenskega jezika«. Medtem isti zakon za romske učence predvideva le, da »se izvaja v 

skladu s tem zakonom in drugimi predpisi« (prav tam, 9. čl.). Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov (2004) priporoča, da je način, na katerega je rešeno jezikovno 

izobraževanje priseljencev, zgleden in bi ga veljalo upoštevati tudi pri izobraževanju učencev 

Romov. Za ta namen predvideva, da se v program devetletne osnovne šole uvede pouk 

romskega jezika od prvega razreda naprej. Šola, v katero so integrirani romski otroci, ga 

obvezno ponudi, starši in otroci pa ga lahko izberejo (fakultativna raven) (prav tam, str. 31). 

 

Strategija iz leta 2011 med cilji dodaja še pomen premagovanja jezikovnih ovir z učenjem 

maternega in slovenskega jezika kot prvega tujega jezika že v najzgodnejšem obdobju (prav 

tam, str. 8). Na izvedbeni ravni pa zato predvideva vključevanje romskih učencev v 

predšolsko vzgojo, institut romskega pomočnika, izbirni predmet »romska kultura« ter 

uvedbo pouka romskega jezika na fakultativni ravni. Rešitve so skladne s cilji, zapisanimi v 

Beli knjigi (2011) »Materni jeziki učencev in dijakov v slovenskem šolstvu (razen 

slovenščine, italijanščine, madžarščine in romščine, ki se ponujajo v drugačnem okviru) se 

poučujejo tako, da jih šole ponudijo kot izbirne predmete po posebnem kurikulumu, upošteva 

pa se posebne organizacijske pogoje« (prav tam, str. 34).  
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Vendar pa se v praksi omenjene rešitve kljub temu niso izkazale za zadostne. Tako je recimo 

raziskava, ki sta jo opravili Jazbec, Čagran in Lipavic Oštir (2013) o romskim učencih 

prinesla nenavadno ugotovitev, in sicer: »Romskim učencem je prednostna izbira jezik v šoli 

slovenščina in ne romščina kot njihov materni jezik, ki ga bolje obvladajo. Ta ugotovitev 

govori o globini in intenziteti socializacijskega procesa, ki poteka v izobraževalnih ustanovah. 

Čeprav romski učenci s svojimi prijatelji komunicirajo v romščini, ki je dominanten jezik 

njihovega okolja, pa nasprotno s predpostavkami niso internalizirali konceptualnega para 

'prednostna izbira in romščina'« (prav tam, str. 668). Avtorici zapišeta, da omenjeno odkritje 

namiguje na pomen sprememb v drugačnem pozicioniranju romščine v šolah – in bistvenih 

sprememb na programski ravni izobraževalnega sistema, ki je bolj pozitivno orientiran na 

sobivanje Romov in Neromov. Sami menimo, da prednostna izbira slovenščine govori tudi o 

tem, da druge izbire za te učence ni. Zaradi čim večjega prilagajanja okolju institucije, v 

katerega so prisiljeni, se slovenščina kmalu pokaže kot edina možnost in ne izbira. Prav tako 

pa praksa kaže, da je udeleženost romskih otrok v predšolski vzgoji še vedno razmeroma 

nizka, vse šole romskega pomočnika nimajo na razpolago ali pa te možnosti ne izkoriščajo, 

predmet romska kultura je izbirni predmet, kar pomeni, da ne more reševati vprašanja 

neznanja in vključevanja romske kulture v šoli tako romske kot večinske populacije, še manj 

pa je z njim možno reševati vprašanja jezika, pouk romskega jezika na fakultativni ravni pa v 

prakso še ni uveden, saj je vezan na standardizacijo romskega jezika, ki pa še vedno poteka 

(prav tam).   

 

Lee (2011) opozarja, da jezik ni nevtralen in da se v njem prenašajo predstave, kultura in 

ideologije zakoreninjene in povezane z jezikom, zato je na učenje jezika vedno potrebno 

gledati ne samo z lingvistične ravni, ampak tudi širše družbeno in politično. Eden od socialnih 

in političnih dejavnikov, ki vplivajo na jezikovno izobraževanje, je tudi politika države. 

Jezikovna vzgoja je pogosto predmet eksplicitnih odločitev vladnih teles. »V večini 

večjezičnih/večkulturnih družb se različna moč posameznih skupnosti izraža tudi z jezikom 

oz. z jezikovnimi zvrstmi, in to predvsem z odnosom posameznika oz. skupine do teh jezikov 

oziroma jezikovnih zvrsti. Tako tudi stališče, ki ga imata večina in manjšina do dvojezičnega 

izobraževanja in drugega jezika, kaže sprejemanje različnosti in tudi stopnjo uspešnosti 

državne politike do večkulturnosti« (Novak Lukanovič, 2006, str. 39). »Učenje drugih 

materinščin seveda ni stvar učnega načrta za slovenski jezik oziroma predmeta slovenščine, 

vendar pa sistem ne rešuje vprašanja pouka slovenščine za tiste, ki niso materni govorci. 

Zaradi tega bi pričakovali določene prilagoditve tega učnega načrta: če se slovenščino razume 
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tudi kot drugi jezik, se vzpostavi temelj za prilagajanje usposabljanja za rabo jezika 

nematernim govorcem (od senzibilnosti za jezikovne ovire do poudarka na nekaterih 

specifičnih spretnostih in znanjih) (Skubic Ermenc, 2007, str. 132). Avtorica v nadaljevanju 

opozarja na to, da je splošna ugotovitev za slovensko šolo, da kljub zavzemanju za integracijo 

in inkluzijo (s temi besedami ne varčujemo) na ravni šolskega sistema (skladno z drugimi 

družbenimi sistemi) še vedno delujemo asimilacijsko (prav tam, str. 134). Podobno kritiko, da 

obstoječi sistem za drugojezične govorce deluje prej asimilacijsko kot inkluzivno, pa poda 

tudi Lesar (2013): »Naslednja specifična značilnost pri udejanjanju ideje inkluzije na področju 

šolanja je, da bi se morale predvsem šole prilagajati raznolikosti svojih učencev, ne pa 

pričakovati, da se bodo vsi učenci zmogli prilagoditi pogosto izrazito okorelemu delovanju 

šol. Koliko so pedagoški delavci in šole spodbujane k prilagajanju svojega dela, lahko 

sklepamo na podlagi zgoraj predstavljene zakonodaje, kjer se očitno kaže individualistično 

razumevanje vzrokov 'posebnih potreb' in asimilacijske težnje. Na ta način se ohranja 

predpostavka, da če se lahko učenci s pomočjo zakonsko predvidenih prilagoditev vključijo v 

obstoječe delovanje večinskih šol, potem se lahko šolajo s svojimi vrstniki, v nasprotnem 

primeru pa se jih preusmeri v specializirane šole /…/. Nekateri podatki torej kažejo na 

precejšnjo izključevalno naravnanost naših šol« (prav tam, str. 85). 

 

»Nikoli ne smemo pozabiti, da so šole mikrosvetovi določene družbe in v njih se ne samo 

reflektirajo družbene vrednote in norme, ampak jih tudi reproducirajo. Šole so namreč 

reproduktivni zastopniki družbenih norm, učitelji zato težko izvajajo pedagogiko 

opolnomočenja, ki bi izvzela večinske vrednote in zakoreninjene ideologije. Zastopanje 

večjezičnosti v šoli pomeni več kot le ponujanje več jezikov v predmetniku ali podpiranje 

dvojezičnih izobraževalnih programov. Pomeni predvsem graditi izobraževanje na različnosti 

jezikov in pismenosti, ki jo otroci in mladi prinašajo v šole. Pri tem je potrebno presegati 

sprejemanje ali tolerantnost do kultivacije v otrokovih različnih jezikih (pa naj bo to 

večinskih, priseljencev ali avtohtonih manjšin) kot poučevanja jezikov« (Garcia, 2006 v 

Creese in Blackledge, 2011, str. 21). 

 

Dvojezičnost lahko pomeni za otroka tudi prednost. Komunikacija v več jezik pomeni tudi 

poznavanje več svetov, vendar pa se pri romskih otrocih dvojezičnost največkrat pokaže za 

oviro pri njihovem šolanju. Pertot (2011) opozarja na spoznanje, da dvojezični otrok kot tudi 

dvojezični odrasli ni preprosto seštevek dveh maternih jezikov. To spoznanje izhaja iz 

številnih raziskav, ki so dokazale, da so res redke osebe, ki odlično obvladajo dva ali več 
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jezikov in se v vseh ustno in pisno izražajo enako suvereno kot enojezični govorec. Brezhibno 

dvojezično ravnovesje oziroma absolutna dvojezičnost je dejansko izjema. Profila 

dvojezičnega govorca pa ne zaznamuje le stopnja kompetence, ki jo je dosegel v vsakem od 

jezikov, temveč tudi način uporabe jezikov, ki jih obvlada. S tega vidika je mogoče govoriti o 

funkcionalni dvojezičnosti (prav tam, str. 4). V nadaljevanju Pertot (2011) pravi: »Mnogi so 

prepričani, da dva jezika otroka zmedeta. Usvajanje dodatnega jezikovnega koda, naj bo to 

zborni jezik ali narečje, ne povzroča nikakršne škode otroku razen v primeru, ko privede do 

delne usvojitve kodov, torej do poljezičnosti. To pomeni, da govorec ne obvlada na zadostni 

ravni nobenega od dveh kodov, nobenega od dveh jezikov. Poljezičnost pa je, podobno kot 

absolutna dvojezičnost, zelo redek pojav, zato se ta izraz danes uporablja samo v patoloških 

primerih nesposobnosti izražanja v zelo marginaliziranih družbenih kontekstih« (prav tam, str. 

6). V primeru romskih otrok po navadi govorimo o poljezičnosti ali »nepopolni 

dvojezičnosti«, kot jo poimenuje Kyunchuckov (2010). »Šest ali sedem let stari romski otroci 

ne govorijo tekoče uradnega jezika države, v kateri živijo. In pri poučevanju je treba 

uporabljati drugačne metode, kot se jih uporablja v večinskem šolanju. Poučevanje romskih 

otrok v uradnem jeziku države torej ne more biti enako poučevanju tujega jezika v šoli, saj se 

otroci že nahajajo v uradnem jezikovnem okolju« (prav tam, str. 57–58). »Glede na slovensko 

zakonodajo je slovenščina uradni medij, v katerem se poučujejo vsi šolski predmeti z izjemo 

tujih jezikov. Iz omenjenega so izključena manjšinska območja, kjer se šolski predmeti 

uradno lahko poučujejo v prvem jeziku dotične manjšine: v italijanščini ali madžarščini. 

Glede na to pa morajo romski učenci v Sloveniji spremljati pouk v jeziku – v našem primeru v 

slovenščini –, ki so ga nezadostno usvojili ali pa ga sploh niso, in usvajajo akademsko znanje 

predmetov v jeziku, v katerem se hkrati učijo brati in pisati« (Jazbec, Čagran in Lipavic Oštir, 

2013, str. 658). 

 

Knaflič (2010) je ugotavljala, da je razvoj dvojezičnosti odvisen od različnih dejavnikov: 

otroka, okolja (družinskega in šolskega) in značilnosti obeh jezikov (J1 in J2). Značilnosti 

otroka, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika, so: starost, inteligentnost, osebnostne 

značilnosti in motivacija. 

- Starost, pri kateri se začne usvajanje drugega jezika, je pomembna predvsem za 

izgovorjavo. Ta je povezana s psihomotorično veščino in raziskave (Baker, 2001) 

kažejo, da je izgovorjavo mogoče usvojiti bolje in z manj napora v otroštvu kot v 

odrasli dobi. Pri drugih področjih jezikovnih sposobnosti je vpliv starosti različen. 

Npr. predšolski otroci si z maternim jezikom (J1) pomagajo teže, šolarji pa si pri 
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usvajanju drugega jezika (J2) pomagajo z jezikovnim znanjem in poznavanjem 

pojmov v maternem jeziku:  

- Inteligentnost za razvoj govora in usvajanje jezika ni odločilnega pomena. Z izjemo 

umsko zelo prizadetih otrok zdravi otroci razvijejo govor in usvojijo en jezik (J1). 

Določena povezanost med inteligentnostjo in jezikovnimi sposobnostmi se kaže pri 

zahtevnejših ravneh jezikovnih procesov. 

- Osebnostne značilnosti in njihov vpliv na usvajanje drugega jezika zaradi 

pomanjkanja merskih pripomočkov za merjenje jezikovnih sposobnosti in klasifikacije 

osebnostnih značilnosti niso dovolj raziskane. 

- Motivacija in pozitivna naravnanost (stališča) pospešujeta procese učenja, tako tudi 

usvajanje drugega jezika. Pri mlajšem otroku, ki še nima razvitih svojih stališč in 

prepričanj, imajo pomembno vlogo stališča odraslih v njegovem okolju. Motivacija in 

stališča se spreminjajo pod vplivom novih spoznanj in izkušenj, to pa otežuje 

proučevanje njihovih vplivov. 

- Značilnosti okolja ali življenjske razmere vplivajo na usvajanje drugega jezika, in 

sicer tako, da ga pospešujejo ali zavirajo. 

- Časovna izpostavljenost drugemu jeziku: daljša izpostavljenost J2 povečuje možnosti 

za uspešno usvajanje, napredek je največji na začetku učenja jezika. Za doseganje 

znanja različnih ravni jezika pa je potreben različno dolg čas. Receptivne jezikovne 

sposobnosti (razumevanje in branje) se razvijejo pred produktivnimi sposobnostmi 

(govorjenje in pisanje). 

- Družina in njen socialni, kulturni in ekonomski položaj: na splošno se z boljšim 

položajem družine povezuje tudi uspešnejše usvajanje drugega jezika. Boljši položaj je 

povezan z višjo izobrazbo, boljšim materialnim položajem in načinom življenja, ki 

pripomore k usvojitvi drugega jezika: motivacija in pomoč pri učenju, preživljanje 

prostega časa, ki povečuje otrokovo razgledanost, stališča in vrednote, ki podpirajo 

učenje, itn. Nasprotno pa neugodni materialni položaj družine, stanovanjska stiska, 

revščina, pomanjkljiva izobrazba staršev ne pospešujejo otrokovega napredovanja v 

usvajanju jezika, četudi je želja po izobrazbi in usvajanju jezika navzoča in jo družina 

doživlja kot izhod iz težavnega položaja. 

- Šola in širše družbeno okolje s svojimi pričakovanji, stališči in vrednotami lahko 

delujeta spodbudno na usvajanje drugega jezika; dvojezičnost je prednost, vrednota. V 

določenih okoljih pa dvojezičnost ni zaželena (prav tam, str. 288–289).  
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Kranjc (2004) pa je ob proučevanju procesov učenja prvega in drugega/tujega jezika  

ugotovila, da procesa na nekaterih točkah potekata analogno. Še več pa je lastnosti, ki oba 

procesa ločujejo enega od drugega: 

- Otrok, ki usvaja prvi jezik, po navadi ve občutno manj o svetu kot oseba, ki se uči 

drugega/tujega jezika, zato se na začetku razvoja jezikovne zmožnosti sporazumeva o 

precej manj stvareh, najprej predvsem o tistih, ki so tu in zdaj. Oseba, ki se uči 

drugega/tujega jezika, ima po navadi veliko bolj zapletene ideje, ki jih želi sporočiti 

drugim. 

- Otrok, ki usvaja prvi jezik, se manj boji delanja napak, zato večinoma govori več in 

brez zavor. 

- Motivacija pri učenju prvega ali drugega/tujega jezika je lahko zelo različna. Otrok, ki 

usvaja prvi jezik, je zelo motiviran za učenje jezika, kajti to je edini način, s katerim 

bo lahko vzpostavil socialno interakcijo, motivacija za učenje drugega/tujega jezika pa 

je lahko različna. Pri učenju drugega jezika ločujemo med integrativno in 

instrumentalno motivacijo. Integrativna motivacija se pojavi takrat, ko se oseba želi 

identificirati s kulturo drugega jezika, instrumentalna pa takrat, ko usvaja drugi jezik 

funkcionalno, to je zato, da bi uresničil določene cilje, npr. da bi lahko komuniciral s 

svojim okoljem, da bi se lahko zaposlil itd. 

- Otrok, ki usvaja prvi jezik, porabi za učenje prvega jezika veliko več časa, kot ga 

lahko oseba nameni učenju drugega/tujega jezika. Otrok, ki usvaja prvi jezik, bo v 

normalnih okoliščinah dobil status rojenega govorca. 

- Otrok, ki usvaja prvi jezik, po navadi ne potrebuje posebnih slovničnih instrukcij, da 

bi usvojil pravila tvorbe in rabe jezika. 

- Otrok, ki usvaja prvi jezik, začenja proces razvoja jezikovne zmožnosti s sorazmerno 

nerazvitim kognitivnim sistemom in preprostim jezikovnim sistemom. Zapletenejše 

strukture sledijo eno- in dvobesedni fazi, torej jih lahko tvori šele tedaj, ko obvlada 

dovolj besed in ima dovolj razvit kognitivni sistem. Oseba, ki se uči drugega/tujega 

jezika, po navadi že obvlada prvi jezik, ima razvit kognitivni sistem. Dobro pozna 

semantična, pragmatična in skladenjska pravila iz prvega jezika, ima veliko izkušenj 

in vedenja o svetu, jezikovni sistem prvega jezika lahko uporabi kot izhodišče za 

gradnjo slovnice v drugem/tujem jeziku. Pri tem lahko prihaja tudi do negativnega 

transferja oz. interferenc. Čeprav še ne pozna struktur iz drugega/tujega jezika, lahko s 

pomočjo nekaj besed iz drugega/tujega jezika in strukturo iz prvega jezika tvori 
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sporočila. V tako tvorjenih izrekih se včasih pojavljajo oblike, ki jih rojeni govorci ne 

bi nikoli izrekli (prav tam, str. 148–149).  

 

Raziskave so pokazale, da traja proces usvajanja drugega jezika najmanj pet let. To in 

podobna spoznanja zavračajo splošno prepričanje, da se otroci naučijo jezikov z veliko 

lahkoto. Novi jezik v resnici predstavlja za otroka umski in čustveni napor. Usvajanje jezikov, 

tudi enega samega, je proces, ki traja leta in leta. Morda ni potrebno veliko časa, da se 

naučimo preprostega, vsakdanjega družinskega pogovornega jezika. (Čeprav enojezični in od 

rojstva dvojezični otroci potrebujejo kar tri leta, preden jim uspe, da se z vsemi kolikor toliko 

razumljivo pogovarjajo!) Veliko dlje traja, da usvojimo formalno izražanje. Za to je potrebnih 

veliko življenjskih izkušenj, ko se srečujemo, poslušamo in posnemamo zahtevnejše načine 

izražanja. Poleg tega nam mora biti jasno, da otrok jezik dokončno usvoji, ko se ga nauči 

pisati in brati. Če do tega ne pride, se pravi, da otrok ni opismenjen v tem jeziku, bo poznal 

samo pogovorno varianto in ne bo imel podlage za učenje zahtevnejših zvrsti (Pertot, 2011, 

str. 14). V skladu z zgornjimi ugotovitvami podatki o tem, da romski otroci zapuščajo šolo po 

prvih petih letih ali da so bili v preteklosti pogosti usmerjeni v posebne programe 

izobraževanja, niso tako nenavadni.  

 

Na dejstvo, da otroku, ki ima težave z jezikom okolja, otežujemo učenje jezika tega okolja, če 

mu ne omogočimo razviti materinščine v elaboriranem kodu, kar posledično vpliva na 

rezultate pri drugih predmetnih področjih, pa opozarjajo tudi Lesar, Čuk in Peček (2006b). 

Otroci, ki se učijo brati in pisati v materinščini, laže prenesejo te spretnosti na drugi jezik kot 

otroci, katerih prvi poskusi v pismenosti so v jeziku, ki ga ne razumejo in govorijo dobro. 

»Učenec, ki ne usvoji abstraktnih pojmov v materinščini, te težje usvoji tudi v jeziku okolja, 

kar močno ovira njegov intelektualni razvoj. V primeru Romov je problematika še nekoliko 

bolj kompleksna, saj imajo osvojene druge pojme in predstave, ki jim ob slabšem znanju 

slovenščine pogosto otežujejo vključevanje v institucionalno okolje šole« (Peček in Lesar, 

2006, str. 91). Demir (2009) celo opozarja, da ima po teoriji uvajanje drugega jezika v zavest 

otroka, preden se učvrsti materni jezik kot sredstvo čustvenega in spoznavnega, lahko 

retardirajoči učinek na intelektualni razvoj, še posebej na razvoj jezika (prav tam, str. 20). 

»Najpogosteje se pojavljajo naslednje slabosti: pri učencih se izgublja zaupanje v materni 

jezik, saj romščina izgublja vlogo primarnega jezika. Sam pouk je dobil značaj vsiljenega 

jezika in predstavlja slabo motivacijo za učenje romskega jezika« (prav tam, str. 17).  
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Do sedaj opravljene raziskave glasovnega zavedanja v drugem/tujem jeziku podpirajo tezo o 

tem, da je sposobnost glasovnega procesiranja jezika metakognitivna sposobnost, ki jo otrok, 

jezikovnim in kulturnim razlikam navkljub, ko doseže določeno raven v razvoju glasovnega 

zavedanja v določenem jeziku, lahko prenese na katerikoli jezik (Zorman, 2005). »Poleg tega 

je treba pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju pedagoškega procesa upoštevati, da romski 

otroci v svojem jeziku nimajo besed, ki bi poimenovale pojme akademskega jezika, zato sta 

prenos jezikovnih zmožnosti romskih otrok in poimenovanje otrokovih predhodnih izkušenj 

dodatna pedagoška izziva. V primerih, ko v skupinah in razredih obstaja velika kulturna 

različnost, ki predstavlja pojmovno in vsebinsko različnost izkušenj otrok različnih družinskih 

okolij, je še posebej pomembno dosledno dvojezično/večjezično poučevanje, ki ne pomeni 

zgolj prisotnosti dveh ali več jezikov z različnimi besedami, ampak pomeni prisotnost in 

spoznavanje različnih kultur in pomenov« (Rutar, 2014, str. 30). Kljub ugotovitvam na 

področju usvajanja dvojezičnosti in nezadostni podpori tem učencem na programski ravni pa 

ostaja prepričanje učiteljev, da je naloga družine, če je pouk v šoli v slovenščini, da nanj 

učenca čim bolje pripravijo doma. To pa lahko naredijo starši predvsem tako, da z otroki tudi 

sami govorijo slovensko. Ob tem se kaže nepoznavanje izsledkov cele vrste sodobnih 

raziskav, ki kažejo, da lahko s takšnim odnosom starši svojim otrokom naredijo več škode kot 

koristi« (glej npr. Smyth, 2001). Najprej zato, ker tudi sami ne obvladajo dobro slovenščine, 

kar prenesejo na svoje otroke. Drugi razlog je ta, da uporaba slovenščine lahko slabo vpliva 

na kvaliteto in kvantiteto komunikacije v družini. Naslednji razlog je ta, da otroku, ki ima 

težave z jezikom okolja, otežujemo tudi učenje jezika tega okolja, če mu ne omogočamo 

razviti materinščine v elaboriranem kodu, posledično pa to vpliva tudi na rezultate pri drugih 

predmetnih področjih (Lesar, Peček in Čuk, 2006, str. 152). »Otroci doma govorijo romsko, 

zato vstop v šolo zanje pomeni vstopiti v nov svet, v katerem se uporablja drugačen jezik od 

njihovega, znajdejo se v podrejenem položaju, katerega razlog so težave v komunikaciji. Če v 

prvem ali drugem letu z romskimi učenci pregledamo učbenike, kmalu ugotovimo, da znajo 

učenci poimenovati snov v romščini. Ta začetni slabši položaj pa je podkrepljen še s kulturno 

deprivacijo (v strogem pomenu, ki se nanaša le na izobraževanje) družinskega okolja. Romski 

starši so pogosto sami nepismeni in se pogosto izražajo v manj pravilnem uradnem jeziku 

države kot njihovi otroci, ki so pogosto njihovi prevajalci« (Brazzoduro, 2012, str. 48). 

 

Poleg nezadostne sistemske pomoči in pričakovanj učiteljev pa učenje jezika šole romskim 

učencem otežujejo tudi neprilagojena gradiva. »Že hiter pregled učbeniškega gradiva za druge 

oziroma tuje jezike pokaže, da učenje začetnega branja in pisanja v drugem oziroma tujem 



80 
 

jeziku ni posebej sistematično, včasih pa sploh ni obravnavano. Učbeniki so namreč 

zasnovani tako, da so dostopni čim širšemu krogu uporabnikov, pri čemer ne morejo 

upoštevati specifičnih posebnosti posameznih ciljnih skupin, ki so jim namenjeni. Pričakuje se 

torej, da bo učeči se ob stiku s pisnim jezikom sam razvozlal pisni kod tega jezika, ugotovil, 

katere so njegove pravopisne posebnosti in jih ustrezno usvojil« (Zorman, 2011, str. 128). 

UNICEF (2011) opozarja, da je večina nacionalnih kurikulov monokulturnih in neinkluzivnih, 

romska zgodovina in kultura pa se v njih skorajda ne omenja. Romski otroci ostajajo nevidni, 

njihovi interesi in individualne veščine niso upoštevani, otroci pa se tako teže poistovetijo z 

učno snovjo. Učni načrti tudi v večini spregledajo dejstvo, da romski otroci prvotno govorijo 

romsko, dvojezično učenje pa po navadi umanjka. »Vključenost romske kulture v kulturo šole 

še vedno ostaja problematična, po podatkih naše študije celo nizka. Identifikacija romskega 

otroka z institucijo, kjer elementi njegove identitete niso vidni, seveda ni uspešna in ni 

pričakovati, da bodo otroci od samega navdušenja hiteli v takšno šolo in se v njej dobro 

počutili oziroma doživljali občutek, da so na pravem mestu« (Nacionalna evalvacijska študija 

o uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli, 2011, str. 155). 

 

Poleg tega da je znanje jezika v katerem poteka pouk predpogoj za obvladovanje učne snovi 

je usvajanje drugega jezika neposredno povezano tudi z razumevanjem sebe (samopodoba) in 

lastne socialne vloge v okolju, ter tudi kulture ki je pogosto drugačna od otrokove lastne. 

»Otrok v stiku z drugim jezikom in kulturo najprej dobi informacijo o svoji identiteti, njenem 

pomenu in pomenu tega, kdo je, zato se otroci z učenjem drugega jezika ne učijo samo novih 

besed, ampak tudi novih pomenov in dobijo informacije o vrednosti pomenov svoje 

kulture/kultur« (Rutar, 2014, str. 28). Knaflič (2010) opozarja, da sta z jezikom močno 

povezana tudi razumevanje sebe oziroma samopodoba kot lastna socialna vloga v okolju. Z 

usvajanjem drugega jezika prihaja do prevzemanja novih socialnih vlog v novem okolju in kot 

posledica do drugačnega doživljanja sebe (nove samopodobe). »S spoznavanjem maternega 

jezika otrok spoznava tudi kulturo, iz katere jezik izhaja. Z usvajanjem drugega jezika se 

otrok srečuje z drugo kulturo, drugačno tradicijo, običaji in vrednotami. Kako bo otrok 

sprejemal drugi  jezik, je odvisno od različnih dejavnikov, ki so pripeljali do učenja drugega 

jezika za vsakdanjo rabo (prav tam, str. 287).  
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3.4.5.1  PISMENOST ROMSKIH UČENCEV 

 

Z usvajanjem jezika romskih učencev in s težavami, s katerimi se ob tem srečujejo, je tesno 

povezano tudi vprašanje stopnje osvojene pismenosti, s katero ti učenci zapuščajo šolo. 

Pismenost se danes poudarja kot kulturna vrednota posameznika in družbe ter sodi med 

poglavitne dejavnike kvalitetnega in ustvarjalnega življenja v sodobni, hitro spreminjajoči se 

družbi. Jezik je sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja v raznovrstnih vsakdanjih 

situacijah, ki človeku omogočajo stike. Opismenjevanje je zato nenadomestljiva sestavina 

učenja ne le materinščine, drugih in tujih jezikov, temveč tudi preostalih predmetnih področij. 

Pojem pismenost je namreč sprva kot protipomenka pojma nepismenost označeval zgolj 

sposobnost za branje in zapisovanje. V drugi polovici prejšnjega stoletja pa je pojmovanje 

pismenosti dobilo širši pomen in se iz zgolj bralne pismenosti razširilo na sposobnost za pisno 

in ustno sporočanje na različnih področjih (Cotič, 2010). Angleški avtor Levinson (2007) 

navaja, da so različne raziskave pokazale, da romski učenci v primerjavi z neromskimi učenci 

šolo zapuščajo z manj razvitimi veščinami pismenosti in da na razvoj njihove pismenosti 

vplivajo številni dejavniki, kot so izostajanje od pouka, jezikovno razumevanje, splošne 

kognitivne sposobnosti, kulturne razlike ali socialnoekonomski status. Kljub temu pa obstaja 

le malo znanstvenih dokazov, kako in do kakšne mere se ti dejavniki prevedejo v merljive 

dejavnike razvoja pismenosti. Prav tako ni popolnoma jasno, kako se razvoj pismenosti 

romskih otrok spreminja v primerjavi z njihovimi neromskimi vrstniki in katere kazalce 

pismenosti (npr. prepoznavanje črk, mešanje fonemov, tekočnost banja ipd.) težje usvajajo 

(prav tam, str. 15). Raziskav o tem, kako opismenjeni odhajajo romski učenci iz naših šol, ni 

moč najti. Umanjkajo pa tudi podatki, s kakšnimi »učnimi« težavami ali težavami pri učenju 

se srečujejo romski učenci v šolah zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo šolanje, 

glede na to, da je večina romskih učencev prisiljena hkrati usvajati učni jezik in vsebine 

pouka. 

 

Branje je ena poglavitnih sestavin pismenosti. Znanje oziroma neznanje slovenskega jezika pa 

zagotovo vpliva tudi na sposobnost in stopnjo usvojenosti branja romskih otrok ter čas, ki ga 

za to potrebujejo. »Usvajanje branja je dolgotrajen proces, ki se začne z razvojem govornih in 

jezikovnih sposobnosti in nato sčasoma pripelje do neodvisnega branja. Jezikovne zmožnosti 

so temeljna osnova za uspešno branje ter za razvoj pismenosti, še posebej v zgodnjih 

osnovnošolskih letih. Medtem ko razvoj jezika poteka naravno, pa za učenje branja to ne 

velja« (Košak Babuder, 2012, str. 71). Glede na to, da je branje temeljna spretnost, ki že od 
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druge triade naprej pomembno vpliva na sposobnost razumevanja navodil, manipuliranja z 

besedili, učenje iz učbenika, stopnja osvojene bralne spretnosti zagotovo pomembno pogojuje 

uspeh romskih učencev. »Branje sodi med pomembne komunikacijske dejavnosti vsakega 

človeka. Od stopnje razvitosti te spretnosti je odvisno mnogo stvari v posameznikovem 

življenju, saj je razvito branje temeljni pogoj za napredovanje otroka v šoli, zlasti ko 

postanejo za pridobivanje znanja pomembnejši pisni viri. Ta prehod se navadno začenja v 

četrtem razredu osnovne šole, ko se otrok resneje sooči z delom z učbenikom, nato pa se le še 

stopnjuje« (Lipec Stopar, 2000, str. 23). »Razumevanje prebranega in učenje iz besedil je 

bistvo branja v šoli. Povezano je tako z bralno uspešnostjo posameznika kot z njegovo 

uspešnostjo pri jezikovnih predmetih in uspehom nasploh« (Pečjak, 2010, str. 77). Mnogo pa 

je otrok, ki sicer berejo, vendar njihovo branje ne dosega nivoja, ki bi jim omogočal branje za 

učenje. Posledice tega otrok čuti na mnogih področjih, najpogosteje na področju šolskega 

uspeha, samopodobe in tudi osebnostnega razvoja (Lipec Stopar, 2000).  

 

Avtorici Erbeli in Pižorn (2013) opozarjata, da je bralno razumevanje povezano s 

poznavanjem pomena posameznih besed v tujem jeziku. »Pismenost kot sposobnost govora, 

poslušanja, branja in pisanja sloni na zavedanju glasovnih značilnosti jezika, ustvarjanju vezi 

med fonemom in grafemom pa tudi na kompleksnih procesih poznavanja pomenskih in 

slovničnih značilnosti jezika, torej na procesih razumevanja. Otroci, ki se srečujejo z dvema 

ali več jeziki, morajo razviti dvojno glasovno zavedanje, saj morajo spoznati glasovne 

značilnosti obeh jezikov, njihove podobnosti in razlike, dvojno razviti spretnosti 

preoblikovanja ustne v pisno obliko ter dvojno spoznati semantične in sintaktične značilnosti 

jezikov. Pri tem je podobnost med jezikoma, ki ju otrok usvaja, pomemben dejavnik. 

Glasovno zavedanje je zelo povezano z učenjem branja in pisanja, torej z opismenjevanjem in 

posledično tudi s sposobnostjo razumevanja prebranega in s širjenjem besedišča v določenem 

jeziku. Ob teh spoznanjih so se razvili sodobni pristopi k začetnemu opismenjevanju v 

materinščini ali v drugem in tujem jeziku. Medtem ko so v preteklosti učni programi 

drugih/tujih jezikov posvečali razvoju glasovnega znanja manj pozornosti, sodobni pristopi 

poudarjajo pomen glasovnega zavedanja za izboljšanje osnovne pismenosti in težijo k 

razvijanju metaglasovnega zavedanja jezika ter stalni slušni in vidni zaznavi glasov in 

grafemov. Zaradi pomena slušnega zaznavanja glasov v materinščini in v drugem ali tujem 

jeziku je treba razvijati to sposobnost že v obdobju porajajoče se pismenosti, torej v 

predbralnem in predpisalnem obdobju. Cilj pa je seveda doseganje funkcionalne dvo- ali 

večjezične pismenosti« (Colja, 2013, str. 32). »Tekoče branje zahteva hiter in učinkovit 
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dostop do pomena besed. Uspešni bralci veliko besed prepoznajo takoj in imajo tudi dostop 

do njihovega pomen ter izgovorjave s pomočjo holističnega pristopa, torej besede prepoznajo 

kot celote, ne da bi pri tem procesirali posamezne grafeme. Vendar pa so raziskave pokazale, 

da uspešni bralci pri branju analizirajo tudi manjše elemente besed, kot so posamezni grafemi 

ali morfemi« (Erbeli in Pižorn, 2013, str. 87).  

 

Zorman (2005) pravi, da je proučevanje dejavnikov začetnega branja ter učenja branja in 

pisanja pokazalo, da je osnovna pismenost najtesneje povezana z glasovnimi spretnostmi 

otroka in njegovim besednim zakladom. Razlike med bralci so večji del vezane na glasovne 

procese (glasovno zasnovane sposobnosti) in semantično zasnovane sposobnosti, manj pa na 

vidne procese in otrokovo splošno znanje ali njegov inteligenčni količnik. Razvoj osnovne 

pismenosti pri otroku poteka po določenih zakonitostih in je pogojen z otrokovim zaznavnim 

in miselnim razvojem. Razvijanje nekaterih sposobnosti, spretnosti in znanja v posameznih 

obdobjih bralnega razvoja pomembno vpliva na celotni potek razvoja posameznikove 

pismenosti. V začetnem obdobju (organiziranega) učenja branja in pisanja, ko otrok prehaja 

na abecedno branje in pisanje, je razvoj (osnovne) pismenosti v najtesnejši povezavi s 

sposobnostjo členjenja besed na glasove, sposobnostjo hitrega pretvarjanja glasov v pisne 

ustreznice in pisnih ustreznic v glasove, sposobnostjo spajanja glasov v besede in 

sposobnostjo manipuliranja z glasovi. Raziskave so pokazale, da so razvite sposobnosti 

glasovnega zavedanja in torej avtomatizirano glasovno procesiranje jezika pogoj za razvoj 

učinkovitega branja pri izkušenem bralcu, za katerega je značilna sočasna raba glasovne in 

leksikalne strategije. »Kadar bralec začetnik bere v tujem jeziku, mora poleg lastnosti prvega 

jezika poznati tudi lastnosti tujega jezika, zato je potrebna nenehna interakcija med obema 

jezikoma. S tega vidika je branje v tujem jeziku zahtevnejše od branja v prvem jeziku« (Erbeli 

in Pižorn, 2013, str. 83). »Prvi korak k izboljšanju razumevanja pri branju predstavlja 

povečanje ali razširitev besedišča bralca. Širina besedišča je namreč najpomembnejši dejavnik 

bralne učinkovitosti učenca. Vpliva tako na hitrost branja (branje je ob enaki tehniki lahko 

hitrejše, če je bralcu znana vsebina oz. če pozna pomene različnih  besed) kot tudi na 

razumevanje prebranega« (Pečjak, 2010, str. 91). Ko imamo v mislih kontekst, v katerem se 

poučuje branje, najprej pomislimo na razred. Vendar pa učni proces branja poteka znotraj 

konteksta, ki presega razred. Razlike med bralci so lahko do določene mere posledica 

različnih sociokulturnih okolij, v katerih otroci živijo in se učijo brati. Učenje in pismenost 

lahko delno razumemo kot kulturni in zgodovinski aktivnosti in ne le zato, ker ju usvajamo 

skozi socialne interakcije, temveč tudi zato, ker pokažeta, kako specifična kulturna skupina ali 
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skupnost interpretira svet in prenaša informacije. Če je izobraževanje skupnosti zagotoviti 

splošen uspeh v bralnem razumevanju, morajo v skupnosti razumeti celoten niz 

sociokulturnih razlik v komunikacijski praksi. Sociokulturne razlike so pogosto povezane z 

razlikami skupine. Skupine pa so lahko identificirane glede na prihodek, raso, narodnost, jezik 

ali sosesko (Snow, 2002 v Košak Babuder, 2012, str. 81). 

 

Z branjem je tesno povezano pisanje. »Pregled raziskav s področja pravopisne/ortografske 

komponente kaže, da ima jezikovna oddaljenost med prvim in drugim tujim jezikom 

neposredni vpliv na učinkovitost pri dekodiranju besed v tujem jeziku, vendar pa ima pri tem 

pomembno vlogo tudi bralčevo poznavanje sistema pisave, ki si jo pridobi z vnosom tujega 

jezika in z izkušnjami, ki jih ima z jezikom, kar recipročno vpliva na oblikovanje hitrejših 

veščin v dekodiranju« (Erbeli in Pižorn, 2013, str. 90). Otrok bi moral že pri oblikovanju 

prvih črk imeti usvojene določene sposobnosti, saj proces opismenjevanja poteka dokaj hitro. 

Bezjak (2000) pravi, da je ena izmed najpomembnejših otrokovih sposobnosti, glede na 

zahteve naše osnovne šole v prvih razredih, prav dobro razvita sposobnost grafomotorike. 

Seveda je nujno, preden začnemo otroke učiti pisati in brati, povečati njihove razčlenjevalne 

sposobnosti, tako sposobnosti razlikovanja glasov v izgovorjeni kot tudi sposobnosti 

razlikovanja črk v pisani besedi. Otrok namreč še ne loči glasu od besede. Zanj ima beseda 

pomen, glas pa mu je abstrakten in nepomemben, zato mu je potrebno pomagati, da loči 

glasove med seboj (prav tam, str. 85).  Marjanovič Umek (2011) navaja izsledke raziskav, ki 

govorijo o tem, da znanje ni neka statična kategorija, značilna zgolj za določeno starost, ima 

svoje predhodne oblike, za katere veljajo podobne zakonitosti razvoja in učenja. Na primer 

porajajoča se pismenost, ki je predhodna oblika poznejše akademske pismenosti, se kaže v 

zgodnjih socialnih interakcijah med malčki in pomembnimi osebami, v otrokovi govorni 

kompetentnosti, grafomotoričnih spretnostih, skladnosti gibov rok in oči in je kot taka dober 

napovednik poznejše akademske (šolske) pismenosti. Povedano drugače, otrok se ne začne 

učiti brati in pisati, ko je dovolj star ali zrel (na primer pri šestih letih), temveč že mnogo prej. 

V značilnem obdobju za učenje branja in pisanja kot akademskih spretnosti (med šestim in 

sedmim letom starosti) pa otrok praviloma doseže opredeljen standard znanja, če je imel 

možnost participirati v procesu porajajoče se pismenosti in če je deležen primernega 

poučevanja v za učenje branja in pisanja značilnem obdobju (prav tam, str. 72). 

 

Poleg branja in pisanja je s stopnjo usvojenosti jezika in z drugimi dejavniki, ki vplivajo na 

šolanje romskih učencev, povezana tudi matematična pismenost. Kavkler (2011) navaja, da je 
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iz poročila raziskave OECD (2011) za Slovenijo razvidno, da je izobraževalna uspešnost, tudi 

pri matematiki, močno pod vplivom socialnoekonomskega ozadja družine, saj je bila 

ugotovljena pomembna povezanost med izobraževalnimi dosežki posameznika ter 

socialnoekonomskim in/ali emigracijskim ozadjem učenčeve družine. Okoljski vzroki 

matematičnih učnih težav so poleg kakovosti poučevanja, sociokulturnih in drugih podobnih 

dejavnikov tudi: strah in anksioznost v zvezi z matematiko v vseh starostnih obdobjih, ki 

nastaneta zaradi negativnih izkušenj v času šolanja ali slabega samozaupanja, ter učenčeva 

stališča do matematike (matematične napake so bolj sprejemljive kot druge; dekleta pogosto 

menijo, da niso za matematiko) (Sousa, 2008). Stališča posameznika do matematike, 

percepcija posameznika o njegovih matematičnih sposobnostih in dosežkih lahko pomembno 

vplivajo na uspešnost reševanja matematičnih problemov in percepcijo težavnosti samega 

problema (prav tam, 126–127). Da učenci prinašajo s seboj tudi različno matematično 

predznanje, ki mora biti osnova za poučevanje, dokazuje tudi Civil (2008). Charoula in 

Fragiskos (2002) sta recimo proučevala uporabnost neformalno pridobljenega znanja, ki si ga 

romski učenci pridobijo v vsakodnevnem življenju in ki je lahko didaktični okvir za 

poučevanje. Poskus je bil namenjen ugotavljanju, ali je lahko neformalna kognicija, ki si jo 

romski učenci pridobijo ob rokovanju z denarjem, podlaga za učenje matematike v prvem 

razredu osnovne šole. Pokazala sta, da upoštevanje konteksta učencev vodi do boljših 

rezultatov romskih učencev. Nizke dosežke romskih učencev pripisujeta neskladju med 

romskimi učenci in kognicijo, ki jo zahteva šola. Učni načrti so prilagojeni potrebam in 

ozadjem otrok dominantne kulture. Znanje, ki ga prinesejo s seboj manjšinski učenci, po 

navadi ostane neupoštevano in neizkoriščeno. »V ospredju matematične pismenosti je 

predvsem povezava matematike z realnim svetom, torej uporaba matematike v različnih 

problemskih situacijah (osebnih, izobraževalnih, družbenih in znanstvenih), v katere so 

umeščeni problemi. Sposobnost za uporabo matematike je torej tesno povezana s 

problemskimi znanji, to je znanji o uporabi obstoječih znanj v novih situacijah. Za učenca pa 

tudi odraslega naj bi bila matematika s svojimi koncepti in metodami predvsem pomembno 

sredstvo za razumevanje, prikazovanje in kritično interpretacijo stvarnosti ter za zavestno 

delovanje v njej. Zato učencem ne bi smeli zastavljati samo nerealnih, poenostavljenih, 

»abstraktnih« in »izumetničenih« problemov z rigidno strukturo, ampak tudi probleme, ki 

izhajajo iz učenčevih realnih situacij, tako imenovane realistične probleme« (Cotič, 2010, str. 

269). 
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»Dejstvo je, da novejši koncepti in modeli pismenosti ter izsledki velikega števila raziskav, v 

katerih so avtorji potrdili, da otroci z visoko govorno kompetentnostjo dosegajo visoke 

rezultate pri ocenjevanju kazalcev porajajoče se pismenosti, porajajoča se pismenost pa je 

dober napovednik pismenosti v šolskem obdobju, kažejo, da je strokovno utemeljeno, da se v 

slovenskih vrtcih bolj sistematično lotimo spodbujanja porajajoče se pismenosti (in tudi 

govora), v osnovni šoli pa v prvem razredu vzpostavimo bolj diferencirano opismenjevanje 

otrok; to pa zahteva določitev začetnih standardov znanja branja in pisanja v prvem razredu 

ter ustrezne izpeljave v celotnem prvem triletju. Zdi se pomembno, da ob vstopu v šolo ne 

spregledamo možnih razlik v razvoju in doseženi kompetentnosti med podobno ali enako 

starimi otroki, saj gre za otroke, ki prihajajo iz različnih socialnih, kulturnih in jezikovnih 

okolij in ne nazadnje za otroke, ki so bili vključeni v vrtec daljši ali krajši čas ali pa v vrtec 

sploh niso bili vključeni (Marjanovič Umek, 2010, str. 41). »Če so učenci ob vpisu v šolo 

enojezični in govorijo samo ali skorajda samo romski jezik, bi jih morali opismenjevati v 

romskem jeziku. Človek se ne more naučiti brati in pisati v jeziku, ki ga ne govori in ne 

razume! Če bomo otroke opismenjevali v uradnem državnem jeziku, ki ga slabo poznajo, se 

bodo najverjetneje slabše izkazali, povzročili bomo njihovo odtujitev in jih posledično ločili v 

posebne razrede ter se tako ujeli v začarani krog prikrajševanja in družbenega izobčenja. 

Poučevanje romskega jezika ni enako kot učenje različnih predmetov v romskem jeziku. 

Čeprav tematsko učenje povečuje možnost učenja jezika, moramo pri pripravi učnega načrta 

skrbno razmisliti o namenu programa in temu prilagoditi gradivo. Bistveno je, da upoštevamo 

dotedanje znanje učencev. Ena izmed največjih prednosti učenja maternega jezika in hkrati 

razlog, zaradi katerega je to človekova pravica, je ta, da le prvotno učenje v maternem jeziku 

omogoča otroku, ki se vpiše v šolo, povezovanje svojih kognitivnih sposobnosti in vsebine 

učnega načrta. Svoje kognitivne sposobnosti lahko tako uporabi kot most za razumevanje 

učnega načrta. Vsiljevanje jezika, ki ga otrok ob vpisu v šolo ne obvlada, razmeji njegovo 

predhodno znanje z znanjem, ki ga pridobi z učnim načrtom. Zato se mora učno gradivo, 

namenjeno otrokom in odraslim, razlikovati po vsebini in po tem, katere veščine morajo ob 

njem uporabljati« (Matras, 2004, str. 18). 

 

3.4.5.2  ALI ROMSKI UČENCI POTREBUJEJO DRUGAČNO ZNANJE? 

 

Leta 1999 je bil na eni od prekmurskih osnovnih šol izpeljan projekt »Učno-socializacijski 

vidik dela z romskimi učenci«, ki je bil predstavljen tudi širši pedagoški javnosti in o katerem 

lahko zasledimo zapis (Stankovič, 1999): »Ob proučevanju vzrokov za pogosto neuspešnost 
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nekaterih učencev Romov v osnovni šoli se je pokazala in tudi potrdila vrsta posebnosti, ki 

kažejo na drugačnost teh učencev in na njihovo potrebo po drugačnem tretmaju: 

- pojmovni svet učencev Romov se zaradi drugačnega načina življenja v najširšem 

smislu pogosto ne sklada z našim, 

- pogosto smo priča pomanjkljivo razvitim sposobnostim, spretnostim, navadam in 

znanjem, ki so predpogoj za uspešno delo v šoli, 

- nižja motivacija za učenje in šolsko delo, saj doma pogosto nimajo pozitivnih vzorov 

in spodbud,  

- kratkotrajnejša koncentracija in vztrajnost pri šolskem delu narekujejo drugačne 

didaktično-metodične pristope, 

- večja potreba po gibanju, saj jih zaprt prostor in monotono delo utesnjujeta, 

- slabše poznavanje slovenskega jezika ob vstopu v šolo pa tudi jezikovna zmožnost v 

materinem jeziku je po navadi dokaj skromna« (prav tam, str. 1). 

  

V nadaljevanju pa avtorica zapiše: »Nerazumevanje slovenskega jezika vpliva na njihovo 

slabo komunikacijo, na nerazumevanje danih navodil za delo. Splošno nerazumevanje jezika 

spremljajo težave pri izgovorjavi sičnikov in šumnikov, neartikuliran govor in splošno 

motenje govornega izražanja. Pomanjkljiva zrelost za vstop v šolo se kaže najpogosteje na 

grafomotoričnem področju, v parasigmatizmu, disgramatizmu in diskalkulaciji. Zmožnosti 

predstav in dojemanj so nizke. Skromne so življenjske izkušnje. Splošna razgledanost je 

nizka« (prav tam, str. 3). Na omenjene opise romskih učencev lahko danes seveda gledamo 

kritično, saj jim v luči današnjega poudarjanja inkluzivnega izobraževanja in multikulturne 

vzgoje lahko očitamo podarjanje deficitarnosti in stigmatizacije romskih učencev. Po drugi 

strani pa pomanjkanje razprav in raziskav o tem, s kakšnimi učnimi težavami se srečujejo 

romski učenci v šoli predvsem zaradi neznanja učnega jezika, kaže na to, da se te skušajo 

pomesti pod preprogo zagotavljanja enakih možnosti. Ker naj bi bili romskim učencem na 

deklarativni ravni omogočeni pogoji konkuriranja ostalim učencem dominantne kulture, jim 

zaradi te enakopravnosti na formalni ravni niso priznani nikakršni specifični pristopi v 

usvajanju znanja, ki bi jim na formalni ravni zagotavljali prilagoditev procesa poučevanja in 

učenja.  

 

Pogled v raziskave, ki se osredotočajo na ugotavljanje razlik, ki se pojavljajo v znanju med 

romskim učenci in večinsko populacijo, pokaže, da se te pri proučevanju najpogosteje 

poslužujejo metode psiholoških merskih instrumentov inteligentnosti, vzroke za diskrepance 
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pri rezultatih pa avtorji najpogosteje pripisujejo neugodnim življenjskim razmeram romskih 

otrok. Tako recimo Biro, Smederevac in Tovilović (2009) opozarjajo, da je zaradi saturacije 

okoljskih dejavnikov v ocenjevanje intelektualnih sposobnosti romskih otrok vedno treba 

umestiti negativne družinske vplive in socialnoekonomske pogoje. Inferiorni dosežki romskih 

otrok na testih intelektualnih sposobnosti se ne smejo a priori razvrščati med stalne kognitivne 

zaostanke ali duševno zaostalost. Kognitivno delovanje in kognitivno učinkovitost romskih 

otrok je treba umestiti v širši kontekst socialnoekonomskih pogojev njihovega fizičnega in 

psihičnega razvoja. »Na žalost pa te pogoje določa najhujša možna kombinacija negativnih 

vplivov: revščina in pomanjkanje igrač in drugih stimulativnih predmetov, ki vplivajo na 

kognitivni razvoj (TV, računalnik, knjige), neizobraženi starši, ki svojim otrokom ne morejo 

pomagati pri usvajanju socialnih in učnih spretnosti, ki so nujno potrebne za šolo, ter rasno 

motivirana diskriminacija, ki seže v razred in preko razreda« (prav tam, str. 283).  

  

Podobno je Páchová (2013) primerjala rezultate dosežkov romskih in čeških učencev na 

progresivnih matricah in dokazala, da lahko urjenje pomembno izboljša rezultate testiranja. 

Dokazuje tudi, da so načela, na katerih temeljijo matrice, uporabljena v vsakodnevnem 

življenju. V evropsko-ameriški šolajoči se družbi otroci ta načela spoznavajo v svojih 

družinah, v vrtcu in šoli. Starši implicitno ali eksplicitno stimulirajo sposobnosti, ki so 

potrebne, da se otroci uspešno soočajo z zahtevami šole ali inteligenčnega testiranja. Pred njih 

postavljajo različne kognitivne izzive, učijo jih razvrščanja (npr. barv, oblik, števil), kupujejo 

jim didaktične igrače, se z njimi pogovarjajo, razlagajo delovanje sveta. Mediacija odraslih se 

seveda razlikuje. V splošnem so otroci družin z nižjim socialnoekonomskim statusom deležni 

manj takšnih izkušenj. Če primerjamo tipičnega evro-ameriškega otroka, so otroci iz družin 

nižjih socialnoekonomskih ozadij deležni manj kognitivne stimulacije, postavljajo jih pred 

drugačne kognitivne naloge, ne učijo jih kategorizacije ali ne kupujejo didaktičnih igrač. Z 

njimi se tudi manj pogovarjajo in jim manj razlagajo. Omenjeni vidiki pa vplivajo na dosežke 

vseh otrok na inteligenčnih testih, ki izhajajo iz socialnoekonomsko manj spodbudnega 

miljeja, tudi romskega. 

 

Okoljski dejavniki in neugodne socialnoekonomske razmere zagotovo pojasnijo nekaj razlik v 

usvajanju znanja. Tako, recimo, izsledki razvojne psihologije (glej npr. Marjanovič Umek, 

2005) že dolgo opozarjajo na pomembnost razlik v govorni kompetentnosti med enako in 

podobno starimi otroki, ki so posledica socialnoekonomskega in kulturnega statusa njihovih 

staršev, vendar z njimi še zdaleč ne moremo pojasniti vseh razlik v znanju romskih otrok. Če 
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bi z diskurzom socialnoekonomskih razmer in kulturnega primanjkljaja lahko pojasnili večino 

razlik v poučevanju in učenju romskih učencev, bi za pomoč tem učencem zadostovali ukrepi, 

ki so primerni za otroke iz manj spodbudnega okolja. Vendar pa so, kot pravita Nečak Luk in 

Novak Lukanovič (2011), sociolingvistične in psiholingvistične raziskave pokazale, da je 

jezik eden od ključnih dejavnikov, ki vpliva na otrokov šolski uspeh: diskrepance med 

otrokovim maternim jezikom in jezikom poučevanja so, če jih spremlja neprimeren didaktični 

pristop, pogubne za otrokov kognitivni in celostni razvoj. Nezadostno znanje obeh jezikov, 

prvega in drugega, ki je poznano kot poljezičnost, je pogost izid takšnega položaja. Jezik in 

kulturni dejavniki torej močno vplivajo na proces socialne inkluzije. Večji delež šolskega 

neuspeha in višjo stopnjo nedokončanja šolanja med manjšinskimi skupinami lahko pripišemo 

vprašanjem jezikovne kompetentnosti in (vsaj v primeru Romov) tudi kulturnemu neskladju. 

Razporeditev jezikov kot medijev za poučevanje predmetov po učnem načrtu lahko prispeva k 

socialnemu vključevanju ali izključevanju in je močno odvisna od strategij državne jezikovne 

politike. V učnem procesu je učenčev materni jezik lahko upoštevan ali neupoštevan in celo 

stigmatiziran (prav tam, str. 165). 

   

Dileme in diskusije okrog tega, kaj je značilno za romske učence, se po navadi začnejo in 

končajo pri razpravah o tem, ali so romski učenci učenci s posebnimi potrebami. Strategija 

(2004) pravi, da so romski učenci lahko učenci s posebnimi potrebami, kadar sodijo v eno od 

opredelitev učencev s posebnimi potrebami, ki jo vpeljuje Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami. Kot etnična skupina pa romski učenci niso učenci s posebnimi 

potrebami. Učenčeva šolska neuspešnost, ki izvira iz neznanja jezika ali specifičnosti romske 

kulture, ne more biti osnova za usmerjanje otrok v programe z nižjim izobrazbenim 

standardom. Treba je znova proučiti instrumente, na podlagi katerih se oblikujejo strokovna 

mnenja za usmerjanje teh otrok (prav tam, str. 35). Uvrščanju učencev Romov med učence s 

posebnimi potrebami močno nasprotujeta tudi Kovač Šebart in Krek (2003): »Najprej bi 

veljalo enkrat za vselej opraviti z razmišljanjem, da sodijo otroci Romov (kot skupina) v 

kategorijo učencev s posebnimi potrebami. Zato je problematika integracije romskih otrok, 

kjer se ukvarjamo z razlikami v jeziku, identiteti in kulturi, drugačna kot v primeru vprašanj 

integracije otrok s posebnimi potrebami« (prav tam, str. 37). Po drugi strani pa nekateri avtorji 

opozarjajo, da je v luči paradigme inkluzivnega izobraževanja med otroke s posebnimi 

potrebami mogoče umestiti tudi učence Rome. Macura Milovanovič (2006) govori o otrocih s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami. »Spremenjena in razširjena zasnova posebnega 

izobraževanja vključuje vse otroke, ki so jim bile iz kakršnegakoli razloga prikrajšane 
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možnosti, da se učijo in pridobivajo znanje in spretnosti, ki jim pripadajo. Pri tem je 

pomembno poudariti, da diferentia specifica predhodno navedene definicije (prikrajšane 

možnosti za učenje) kaže na dejavnike šolskega neuspeha, ki niso v otroku. Ti dejavniki 

izhajajo iz značilnosti samega izobraževalnega sistema, ki ni sposoben odgovoriti na 

različnost otrok ali značilnosti socialnega in življenjskega okolja otroka, ki mu omejujejo 

možnosti za udeležbo pri izobraževanju« (prav tam, str. 17). Avtorica v nadaljevanju 

dokazuje, da prav problemi pri izobraževanju romskih otrok in njihovi vzroki (izobraževalna 

politika za Rome, pomanjkljivosti v izobraževanju učiteljev, predsodki, rasizem, 

diskriminacija, revščina idr.) potrjujejo položaj romskih učencev v rednih šolah kot otrok s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami. »To ne bi smelo biti sredstvo za še eno ločevanje 

romskih otrok v šoli, temveč bi  moralo opozoriti na nujnost dodatne edukacijske podpore 

tistim učencem, ki imajo težave pri učenju in socialni participaciji« (prav tam, str. 33). 

Sistemske rešitve omogočajo, da v okviru Koncepta učnih težav ... (2008) romske učence 

lahko uvrstimo med učence, ki se jim priznavajo učne težave zaradi drugojezičnosti oziroma 

večjezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti. Torej med učence, ki imajo splošne in ne 

specifične učne težave (kamor uvrščamo otroke s posebnimi potrebami, ki se jim pomoč ne 

izvaja v okviru odločbe za usmerjanje). »Drugojezični oziroma socialno-kulturno drugačni 

učenci se težje sporazumevajo z okoljem, ker ne razumejo jezika, ne vedo, kaj morajo storiti, 

so pogosto osamljeni, ker ne poznajo pravil iger, imajo drugačne kulturne norme, kažejo 

občutke negotovosti in strahu, ki lahko preidejo v anksioznost, vedenjske težave ipd. Za 

razumevanje posebnih potreb drugojezičnih oziroma socialno-kulturno drugačnih učencev je 

zelo pomembno poznavanje razlik med socialnim jezikom, ki ga učenec uporablja v 

komunikaciji z vrstniki, in zahtevnostjo učnega jezika, s katerim se mora izražati pri pouku. 

Pogosto pozabimo, da učenec, ki dokaj dobro komunicira z vrstniki, obvlada socialni jezik, ne 

obvlada pa učnega jezika« (prav tam, str. 68). S to umestitvijo so romskim učencem lahko 

omogočene tudi nekatere prilagoditve pri poučevanju, npr. učenec naj sedi tako, da dobro vidi 

na tablo in dobro sliši učitelja, pri učencu razvijamo tudi strategije poslušanja, omogočimo 

učencu dodaten čas, v katerem sprašuje učitelja in odgovarja na vprašanja, s katerimi učitelj 

preverja razumevanje jezika, uporabljamo čim več vizualnih opor, poudarjanje ključnih besed, 

poenostavljanje besedila idr. (prav tam, str. 68–69).  

 

S trditvijo, da etničnost ne more biti kriterij za opredeljevanje otrok s posebnimi potrebami, se 

seveda strinjamo. Rešitve za učenje in poučevanje romskih učencev so v okviru obstoječih 

sistemskih rešitev tako usmerjene predvsem v iskanje prilagoditev poučevanja znotraj 
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posameznega razreda in šole. S tem pa se velik delež odgovornosti za uspeh oziroma neuspeh 

romskih učencev zvrne na ramena učiteljev. Zgodba o uspehu in neuspehu romskih učencev 

se namreč ne zaključi le pri tem, da jim je na deklarativni ravni priznana pravica do enakosti, 

prav tako pa dosedanje enačenje z ostalimi skupinami učencev (npr. drugimi učenci, ki 

izhajajo iz drugojezičnega okolja) ni privedlo do bistvenega dviga šolskega uspeha teh 

učencev. Učne težave, s katerimi se soočajo romski učenci zaradi kombinacije dejavnikov, kot 

so dvojezičnost, hkratno usvajanje učnega jezika in učne snovi, socialnoekonomsko okolje, 

diskriminacije idr., ki pomembno vplivajo na izid njihovega šolanja, zahtevajo premislek o 

potrebnosti natančnejše izdelave koncepta in didaktično-metodičnih prilagoditev po meri 

romskih učencev. Ureditev izobraževanja na formalni ravni bi prinesla trdnejšo oporo pri delu 

s temi učenci tudi učiteljem, ki se vsakodnevno srečujejo z njimi.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

Raziskave (glej npr. Erjavec Kelb in Hrvatin, 2000; Kuhar 2012) na področju medijskega 

poročanja o Romih so pokazale, da so reprezentacije o Romih v medijih večinoma 

stereotipne, Romi so predstavljeni kot problem, povezuje se jih s kriminaliteto, reprezentacije 

vzpostavljajo ločnico med nami in njimi. Verdonik (2004) opozarja, da v družbi obstajajo 

razmerja moči med posamezniki, ki se kažejo skozi diskurz. Iz neenakosti med udeleženci 

diskurza pa izhaja tudi različna kontrola nad diskurzivnimi praksami, ki jo imajo 

posamezniki. Skozi diskurz je svet predstavljen z različnih ideološko zaznamovanih vidikov, 

pri čemer ni pomembno le tisto, kar je izrečeno, ampak tudi to, kar je zamolčano. Hall (1997) 

pravi, da je jezik reprezentativni sistem, skozi katerega se ustvarjajo pomeni in vrednote 

kulture. Je privilegiran medij, skozi katerega ustvarjamo logiko stvari in skozi katerega 

ustvarjamo in izmenjujemo pomene.  

 

Jezik torej ni nevtralno orodje opisovanja stvarnosti, pač pa ustvarja takšno ali drugačno 

podobo o stvareh in ljudeh okoli nas. Na različne reprezentacije, ki bivajo med nami, pa ni 

imun niti šolski prostor. Kljub deklariranemu standardu skrbi šole za vse skupine učencev so 

te precej izključevalno naravnane in podobno kot širša družba – bolj ali manj prefinjeno 

izločajo tiste posameznike, ki se v njihov način delovanja ne vključijo najbolje oziroma so 

znotraj sistema neuspešni po merilih, ki so prepoznana kot ključni kazalniki uspešnosti (glej 

Lesar, 2013 str. 85). Kot enega ključnih dejavnikov, ki poleg urejenih sistemskih okvirjev 

lahko pripomorejo k vključevalni naravnanosti šol številni avtorji (glej npr. Macura 

Milovanović, 2006; Bennett, 2003; Nieto, 2000), priznavajo učitelja. Poleg učiteljevega 

znanja se v ospredje postavlja tudi njegova stališča in občutljivost za upoštevanje kulturnih in 

drugih razlik, ki se pojavljajo med učenci. 

 

V izhodišču naloge je tako problem konstituiranja podobe učencev Romov med učitelji. Pri 

tem želim poudariti, da učitelja še zdaleč nimam za poglavitni dejavnik uspešnosti romskih 

učencev v šoli, zagotovo pa naravnanost učitelja lahko okrepi ali omili delovanje drugih 

dejavnikov, ki vplivajo na uspeh teh učencev. 

 



93 
 

Doktorska naloga temelji na dveh temeljnih raziskovalnih vprašanjih. Ker se reprezentacije in 

pomeni ustvarjajo tudi skozi tekste (glej Kuhar, 2012), me je najprej zanimalo, kakšne 

reprezentacije se o romskih učencih (in Romih nasploh) ustvarjajo v strokovnih revijah, 

katerih avtorji prispevkov so prvenstveno učitelji praktiki. Zanimalo me je, kako se v diskurzu  

in skozi diskurz reprezentira podoba o učencih Romih ter njihovih vzgojno-izobraževalnih 

potrebah. Reprezentiranje podobe učencev Romov v strokovnih revijah sem primerjala skozi 

določeno časovno omejeno obdobje,  in sicer od obdobja po osamosvojitvi, torej od  leta 1991 

do 2014. Omenjeno obdobje sem zajela, ker so me po eni strani zanimale reprezentacije, ki so 

se o romskih učencih ustvarjale v obdobju samostojne države in ne na primer primerjalni 

vidik z nekdanjo politično-pravno ureditvijo Jugoslavije. Po drugi strani pa je obdobje po letu 

1990 tudi obdobje, ko je bilo varstvo romske skupnosti umeščeno v širši sklop pravnega 

varstva manjšin (glej Klopčič, 2009). V drugem delu sem ugotovitve prvega dela preverila 

tudi med učitelji praktiki, ki poučujejo učence Rome. Zanimalo me je, kakšne so njihove 

reprezentacije o učencih Romih ter kakšne vzgojno-izobraževalne potrebe jim pripisujejo. 

Rezultate analize strokovnih prispevkov in intervjujev sem primerjala tudi z uradnim 

dokumentom, ki ureja področje izobraževanja romskih učencev pri nas. 

 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:  

- Katere reprezentacije se ustvarjajo o romskih učencih med avtorji strokovnih 

prispevkov in učitelji, ki imajo izkušnje z romskimi učenci? 

- Katere vzgojno-izobraževalne potrebe učencem Romom pripisujejo avtorji strokovnih 

prispevkov in učitelji,  ki imajo izkušnje z romskimi učenci? 

- Kako opredeljujejo svojo vlogo pri poučevanju romskih učencev avtorji strokovnih 

prispevkov in učitelji praktiki?  

- Kakšne rešitve (primere dobre prakse) nakazujejo avtorji strokovnih prispevkov in 

učitelji praktiki? 

- Kaj učitelji definirajo kot ključne probleme (npr. neznanje romskega jezika, 

pomanjkanje gradiv in učnih pripomočkov za delo z učenci idr.) pri izobraževanju 

učencev Romov v strokovnih prispevkih in praksi? 

- Kako se diskurz o romskih učencih v strokovnih člankih spreminja skozi obdobje po 

osamosvojitvi Slovenije? 
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Namen naloge ni le deskriptivna analiza prepričanj, ki jih imajo učitelji o romskih učencih, 

ampak tudi refleksija o delu v šolah. Z analizo prispevkov sem želela dobiti vpogled v 

preteklost, z intervjuji pa odstreti reprezentacije, ki se o romskih učencih ustvarjajo med 

praktiki, ki se z njimi ukvarjajo (danes). Podobe, ki se o Romih ustvarjajo v različnih 

diskurzih in diskurzivnih praksah, se reflektirajo in tematizirajo tudi v šolskem prostoru. In 

čeprav naj bi učitelji promovirali sprejemanje drugačnosti in različnosti v šolah, se ujetosti v 

omenjene procese tudi sami ne morejo izogniti. Grobelšek (2013) pravi, da se socialna 

pedagogika in kritična diskurzivna analiza dopolnjujeta, saj lahko z uporabo pristopov 

kritične diskurzivne analize v socialni pedagogiki poglobimo razumevanje procesov 

konstruiranja podob in položaja marginalnih družbenih skupin v družbi, osvetlimo 

reprezentacije marginalnih družbenih skupin v različnih diskurzih ter vlogo diskurzov pri 

oblikovanju mnenja večinskega prebivalstva o družbenih manjšinah in pri vzpostavljanju 

odnosov z njimi. V skladu s tem bo disertacija prispevala k razumevanju vidikov implicitnega 

doživljanja učiteljev o njihovih romskih učencih, ki se jim empirične raziskave zaradi svoje 

narave ne morejo približati. Odstiranje reprezentacij in konstruiranje podobe o romskih 

učencih in njihovih vzgojno-izobraževalnih potrebah, ki se ustvarjajo med učitelji, pa bo 

pripomoglo tudi k osvetlitvi položaja romskih učencev v šoli in diskurzivnih razmerij moči, ki 

se ustvarjajo v odnosih med učitelji, romskimi učenci in ne nazadnje tudi njihovimi starši. 

Aplikativni prispevek k socialnopedagoškemu delu z romskimi učenci bodo predstavljali tudi 

primeri prakse dela z romskimi učenci, ki jih bodo nakazovali učitelji.  

 

4.2 OPIS IZBRANE METODOLOGIJE 

 

Raziskovanje sem zastavila v dveh delih, oba pa temeljita na kvalitativnem pristopu. V prvem 

delu raziskave sem uporabila metodo kritične diskurzivne analize, v drugem pa sem odgovore 

na zastavljena raziskovalna vprašanja soočila z odgovori učiteljev praktikov, dobljenimi s 

pomočjo intervjujev. Rezultate obeh delov raziskave sem v sklepni fazi primerjala z rešitvami 

v uradnem dokumentu, ki ureja področje izobraževanja romskih učencev pri nas. V 

nadaljevanju podrobneje predstavljam uporabljeni metodi raziskovanja in orodij za analizo 

uporabljenega gradiva. 
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4.2.1 KRITIČNA DISKURZIVNA ANALIZA 

 

Van Dyke (2001) pravi, da se kritična diskurzivna analiza ukvarja z razmerji med diskurzi in 

močjo. »Kritična diskurzivna analiza je vrsta diskurzivne analitične raziskave, ki prvenstveno  

raziskuje načine, na katere se v tekstih in govoru uveljavljajo, reproducirajo in vztrajajo 

zlorabe družbene moči, dominantnosti in neenakosti v družbenem in političnem kontekstu. S 

takim disidentskim raziskovanjem želi kritična analiza diskurza razumeti, razkriti ter se v 

končni fazi upirati socialnim neenakostim« (prav tam, str. 352). »Pri tem nadaljuje tradicijo 

zavračanja možnosti za obstoj znanosti 'brez vrednot' in razpravlja, da sta znanost, posebej pa 

akademski diskurz neločljivo povezana in proizvedena s socialnimi strukturami in socialnimi 

interakcijami« (prav tam, str. 353).  

 

Wodak in Meyer (2009) opozarjata, da kritična diskurzivna analiza tudi nikoli ni niti ne 

namerava zagotavljati ene same ali specifične teorije. Za raziskave v kritični diskurzivni 

analizi pa ni značilna niti ena sama specifična metodologija. Nasprotno, študije v kritični 

diskurzivni analizi so mnogovrstne in izvirajo iz različnih teoretičnih ozadij. Kuhar (2003) 

pravi, da je narava diskurzivne analize, saj je – zaradi predmeta svojega raziskovanja – teksta, 

govora ali, najbolj splošno, lingvistične družbene interakcije – predvsem interpretativna. 

Pomembno je namreč poudariti, da ni enotnega in »pravilnega« odgovora na vprašanje, »kaj 

ta podoba pomeni« ali »kaj ta oglas sporoča«. Problem, ki ga pomen predstavlja diskurzivnim 

analizam, je njegova drseča narava. Teksti, slike, besede, dejanja – vse to ima določen pomen, 

a ne absolutnega. Zato ne vemo, kakšen pomen ima tekst za izbranega posameznika, saj se 

oblikuje v interakciji z njim (prav tam, str. 17). 

 

Kljub raznolikosti in neenotnosti pristopov in teorij znotraj kritične diskurzivne analize pa 

Jorgensen in Philips (2002, str. 60–64) identificirata pet značilnosti, ki so skupne vsem 

pristopom kritične diskurzivne analize:  

1. Značaj družbenih in kulturnih procesov in struktur je delno lingvistično-diskurziven. 

Diskurzivne prakse, skozi katere se besedila ustvarjajo in so sprejeta ter interpretirana, veljajo 

za pomembno obliko družbene prakse, ki pripomore k ustvarjanju družbenega sveta, vključno 

z družbenimi identitetami in družbenimi odnosi. Diskurzivne prakse vsakdanjega življenja se 

delno uresničujejo skozi družbeno in kulturno reprodukcijo in spremembe. Zatorej nekateri 

družbeni pojavi niso lingvistično-diskurzivnega značaja. Namen kritične diskurzivne analize 

je osvetliti diskurzivno razsežnost družbenih in kulturnih pojavov ter procesov spreminjanja v 
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poznem sodobnem času. Diskurz ne zajema le pisanega in govorjenega jezika, temveč tudi 

podobe.   

2. Diskurz hkrati tvori in je tvorjen. Za kritično diskurzivno analizo je diskurz oblika 

družbene prakse, ki tvori družbeni svet in je tvorjen iz drugih družabnih praks. Diskurz kot 

družbena praksa je v dialektičnem odnosu z drugimi družbenimi dimenzijami. Ne prispeva le 

k oblikovanju in preoblikovanju družbenih struktur, temveč jih tudi odraža. 

3. Uporaba jezika bi morala biti empirično analizirana znotraj družbenega konteksta. 

Kritična diskurzivna analiza opravlja konkretno lingvistično in besedilno analizo uporabe 

jezika v družbenih interakcijah.  

4. Namen diskurza je ideološki. V kritični diskurzivni analizi trdijo, da diskurzivne prakse 

prispevajo k ustvarjanju in reprodukciji neenakih razmerij moči med družbenimi skupinami, 

na primer med posameznimi družbenimi sloji, med ženskami in moškimi, med etničnimi 

manjšinami in večino prebivalstva. Te posledice dojemajo kot ideološke posledice. Kritična 

diskurzivna analiza se torej pri raziskavah usmerja v oboje, v diskurzivne prakse, ki ustvarjajo 

predstave sveta, družbenih subjektov in družbenih odnosov, vključno z odnosi moči in vlogo, 

ki jo imajo te diskurzivne prakse v spodbujanju interesov posameznih družbenih skupin. Njen 

namen je prispevati k družbenim spremembam na ta način, da bi te prinesle pravičnejšo 

porazdelitev moči v komunikacijskih procesih ter v družbi na splošno.                                

5. Kritičnost raziskav. Kritična diskurzivna analiza sebe ne dojema kot politično nevtralno 

(kakor se na primer objektivistična sociologija), temveč kot kritičen pristop, ki je politično 

zavezan k družbenim spremembam. Pristopi kritične diskurzivne analize se v imenu 

emancipacije zavzemajo za zatirane družbene skupine. Namen kritike je razkriti vlogo 

diskurzivne prakse pri ohranjanju neenakih razmerij moči s splošnim ciljem 

izrabljati/izkoriščati izsledke kritične diskurzivne analize pri prizadevanju za korenite 

družbene spremembe. 

 

Vsem pristopom kritične diskurzivne analize pa je skupna tudi ideja, da lahko do resničnosti 

dostopamo skozi jezik. »Za kritično diskurzivno analizo jezik sam po sebi nima moči – moč 

pridobi s tem, ko ga izkoristijo vplivni ljudje. To tudi pojasni, zakaj kritična lingvistika 

pogosto izbere perspektivo tistih, ki trpijo, in kritično analizira jezikovno rabo onih, ki imajo 

moč, ki so odgovorni za obstoj neenakosti in ki imajo obenem sredstva ter priložnost za 

izboljšanje pogojev« (Wodak, 2009, str. 18). Namen raziskovalcev diskurza ni odkriti ozadja 

diskurza, odkriti, kaj ljudje mislijo z izrečenim, ali odkriti realnost za diskurzom, izhodišče je, 

da se realnosti ne da odkriti izven diskurzov. V raziskavah diskurza tako ni relevantno 
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odkrivati, katere izjave o svetu so v raziskovanem materialu pravilne ali katere so napačne, 

ampak prek izjav odkrivati vzorce in socialne posledice različnih diskurzivnih reprezentacij 

realnosti. Različne skupine se namreč ustvarjajo prav skozi reprezentacije. Skupine niso 

socialno preddeterminirane, zato ne obstajajo, dokler niso konstituirane znotraj diskurza, kar 

pomeni, da mora nekdo govoriti o skupini ali v imenu skupine. Reprezentacija v bistvu 

pomeni, da je nekdo lahko zastopan, čeprav fizično ni prisoten (Jorgensen in Phillips, 2002).  

 

Van Dyke (2001) pravi, da morajo raziskave kritične analize diskurza zadostiti več zahtevam, 

če želijo uresničiti svoje cilje: 

- kot je pogosto v bolj marginalnih raziskovalnih tradicijah morajo biti te raziskave 

boljše od ostalih raziskav, če želijo biti sprejete; 

- namesto na trenutne paradigme in popularne teme se morajo osredotočati na socialne 

probleme in politična vprašanja; 

- zadostna kritična diskurzivna analiza socialnih problemov je multidisciplinarna; 

- diskurzivne strukture poskuša razlagati kot lastnosti socialnih interakcij in posebej 

socialnih struktur, ne pa jih zgolj opisovati. 

 

Eden temeljnih elementov kritične diskurzivne analize (glej npr. Fairclough, 1995; Van Dyke, 

2003) pa je tudi odkrivanje relacij moči znotraj besedil in govora, ki jih proizvajajo, 

reproducirajo in legitimizirajo dominantne skupine ali institucije, pri čemer več dostopnosti 

do diskurza pomeni več moči. »Eden od glavnih elementov diskurzivne reprodukcije moči in 

dominantnosti je dostop do diskurza in komunikacijskih dogodkov. V tem pogledu je diskurz 

podoben drugim pomembnim družbenim virom, ki tvorijo osnovo moči in do katere je dostop 

neenakomerno porazdeljen. Na primer, vsi nimamo enakega dostopa do medijskih, pravnih, 

političnih, birokratskih ali akademskih tekstov in govora. Na pedagoškem področju tisti, ki po 

navadi nadzorujejo komunikacijske dogodke, odločajo o tem, kdo govori in imajo tako ali 

drugače poseben dostop ter nadzor nad pedagoškim diskurzom učitelji. Na drugi strani imajo 

učenci v razredu v osnovi možnost da spregovorijo le, kadar so ogovorjeni ali povabljeni, da 

spregovorijo. V nekaterih primerih je ta dostop prostovoljen, v nekaterih pa obvezen, npr. 

učenci morajo odgovarjati na testna vprašanja« (Van Dyke, 2003, str. 86). 
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OPIS METODE IN ORODIJ ZA ANALIZO 

 

Pri iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja sem se oprla na Faircloughov model (1995) 

kritične diskurzivne analize, ki izhaja iz predpostavke, da lahko vsak diskurzivni dogodek 

analiziramo na treh ravneh: kot zapisan ali govorjen tekst, diskurzivno prakso, ki vključuje 

produkcijo in interpretacijo, ali recepcijo teksta in družbeno prakso (Erjavec in Poler Kovačič, 

2007, str. 44). Pri analizi sem upoštevala tudi elemente metod drugih avtorjev (npr. 

Richardon, 2007; Erjavec Poler in Kovačič, 2007; Jorgensen in Phillips, 2002), s čimer je bila 

izbrana metodologija, ki ustreza analiziranemu gradivu, vendar pa v skladu z interpretativno 

naravo kritične diskurzivne analize tudi obstoječa metodologija ne prinaša »receptov« ali 

preverljivih in eksaktnih metodoloških pravil (glej Kuhar, 2003). Fairclough (1995) tekste 

razume kot socialne prostore, v katerih simultano potekata dva temeljna socialna procesa – 

kognicija in reprezentacija sveta ter socialnih interakcij (prav tam, str. 6). V nadaljevanju pa 

pravi, da tridimenzionalni model kritične diskurzivne analize zajema enega temeljnih načel 

kritične diskurzivne analize, da tekstov ne moremo umetno ločevati od institucionalnih in 

diskurzivnih praks, v katere so teksti vključeni (prav tam, str. 9). Analiza diskurzivne prakse 

ima za Fairclougha (1995) povezovalno vlogo med tekstom in družbeno prakso. »Ta analiza 

vključuje natančno pojasnjevanje načina produkcije in interpretacije tekstov ter analizo, ki se 

osredotoča na odnos med diskurzivnim dogodkom in diskurzivnim redom, ki ga opredeli kot 

celoto diskurzivne prakse družbene institucije in odnosov v njej« (Erjavec in Poler Kovačič, 

2007, str. 45). »Nedvomno je jasno, da so v tekstu zakodirani pomeni proizvajalca teksta in 

njegove produkcije (proizvajalec izbere eno zgodbo namesto druge, eno besedo namesto 

druge ipd.), toda tudi tekst je proizvajalec. Oblikuje namreč način, na katerega so informacije 

zbrane in prezentirane glede na zvrst teksta v produkciji« (Richardson 2007, str. 40). Na ravni 

družbene prakse pa analiza »lahko vključuje različne ravni abstrakcije: vključuje lahko 

trenuten situacijski kontekst, širši kontekst institucionalnih praks, v katerih je vključen 

diskurzivni dogodek in širši družbeni in kulturni okvir« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 

47). Vezovnik (2008) pravi, da je eden od ključnih prispevkov modela kritične diskurzivne 

analize, ki ga predlaga Fairclough, da avtor koncept intertekstualnosti razširi in piše o 

interdiskurzivnosti. »Fairclough razvije obširen model, ki omogoča tako analizo 

intertekstualnih kot tudi interdiskurzivnih elementov tekstov in diskurzov, kar nam omogoča 

empirično preverjanje in analiziranje konstrukcije, artikulacije in reartikulacije določenega 

diskurza. Kajti šele jezikovna oziroma tekstovna analiza pokaže, ali se diskurzi, kljub 

antagonizmu ali dislokaciji strukture, sploh spremenijo ali pa ostanejo fiksni in stalni ter se 
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vedno znova reartikulirajo v različnih družbenih okoliščinah. Ker intertekstualna analiza tudi 

posreduje med jezikom in družbenim oziroma diskurzivnim kontekstom, s tem zapolnjuje 

vrzel med tekstom in kontekstom (Fairclough, 1992b, str. 195), kar je eden ključnih pogojev 

za veljavnost analize (prav tam, str. 93).  

 

Richardson (2007) ima Faircloughov model za eno najbolj dostopnih metod izvedbe kritične 

diskurzivne analize. Vendar krožni proces predpostavlja, da socialne prakse z oblikovanjem 

konteksta in načinom, s katerim so producirane, vplivajo na tekst, in obratno, teksti vplivajo 

na družbo z oblikovanjem stališč tistih, ki jih berejo ali kako drugače uporabljajo. Ta vidik je 

pri analizi težko upoštevati: krožni proces se nam lahko zdi kot vrtenje v krogu, določanje 

vzrokov in posledic, medtem ko posledice postajajo vzroki« (prav tam, str. 37). Zato meni, da 

se je Faircloughovega modela najbolje lotiti z analizo teksta in jo postopoma dopolnjevati 

navzven z vključevanjem bolj kompleksnih diskurzivnih in socialnih praks. 

 

Za namen raziskave sem izbrala določena orodja za analizo izbranega gradiva na tekstovni 

ravni. Richardson (2007) opozarja, da mora biti kritična diskurzivna analiza vseskozi pozorna 

tudi na odsotnost reprezentacij, torej na to, kar v besedilu ni prisotno, pa bi morda lahko bilo. 

Premislek o odsotnosti reprezentacij, ki sicer ni posamično orodje tekstovne analize (glej 

Fairclough, 1995) je bil tako prisoten pri vseh uporabljenih, v nadaljevanju navedenih orodjih 

analize. 

 

ANALIZA BESED  

 

Richardson (2007) pravi, da je analiza posameznih besed, uporabljenih v tekstih, skoraj vedno 

prva stopnja analize teksta ali diskurzivne analize. »Besede so vedno odtis družbe, posebej 

njenih vrednostnih sodb, saj vsebujejo konativna in denonativna sporočila« (prav tam, str. 47). 

Analiza besed vključuje ugotavljanje poimenovanj in referenc ter predikatov. Poimenovanja 

in reference se nanašajo na način, na katerega so ljudje poimenovani v novinarskem diskurzu, 

ki ima lahko pomemben vpliv na to, kako so ti ljudje percipirani. »Vsi simultano posedujemo 

več različnih identitet, vlog in značilnosti, ki nas lahko enako pravilno opišejo, ne pripišejo pa 

nam istega pomena« (prav tam, str. 49). Predikati pa predstavljajo direktno reprezentacijo 

vrednot in značilnosti socialnih akterjev. »Referenčne strategije torej očitno nosijo odtis 

vrednostnih sodb« (prav tam, str. 52). 
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ANALIZA TEM  

 

Teme so tisto, o čemer je v tekstu govora na mikroravni. Gre za različne družbene dogodke in 

situacije, ki jih lahko povežemo v tematske sklope. Vsaka na prvi pogled nevtralna tema, kot 

je na primer nezaposlenost, lahko dobi tudi negativno dimenzijo, če je na primer 

nezaposlenost obravnavana kot grožnja. »Z drugimi besedami, negativne teme oblikujejo 

negativno 'mišljenje' občinstva« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 79). 

 

ANALIZA SINTAKSE IN TRANZITIVNOSTI 

 

Tranzitivnost se nanaša na odnose med udeleženci in vloge, ki jih igrajo v opisanih in 

poročanih procesih (Richardson, 2007, str. 54). »Analizo tranzitivnosti zanima, kako so 

dejanja reprezentirana, katera dejanja se v tekstu pojavijo, kdo jih izvaja in komu so narejena 

– na kratko, kdo dela kaj komu« (Mills, 1995 v Richardson, 2007, str. 54).   

 

ANALIZA MODALNOSTI  

 

Modalnost se v nasprotju s tranzitivnostjo nanaša na sodbe, pripombe in odnos v tekstu in 

govoru, posebej pa stopnjo prepričanosti govorca ali pisca v svoje trditve (Richardson, 2007, 

str. 59). »Modalnost omogoča nadaljnji korak v naši analizi in kaže, da ne obstaja le povezava 

med vsebino in obliko, temveč tudi med vsebino in funkcijo« (Erjavec in Poler Kovačič, 

2007, str. 67). 

 

ANALIZA PREDPOSTAVLJANJA  

 

Ves pomen v tekstu ni takoj prisoten tako, da se ga z lahkoto razbere iz vsebine, v tekstu so 

lahko pomeni tudi skriti ali predpostavljeni. Predpostavka je samoumevna implicitna trditev, 

vključena v eksplicitni pomen teksta ali izjave (Richardson, 2007, str. 63). 

 

ANALIZA VIROV  

 

Erjavec in Poler Kovačič (2007) pravita, da je navajanje virov ključni pokazatelj novinarske 

(ne)pristranskosti, zato je pomembno, kdo je naveden eksplicitno, kdo manj eksplicitno in kdo 
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sploh ni naveden. Dostop do medijev imajo predvsem družbeno močni akterji (prav tam, str. 

80). 

 

ANALIZA OBLIKE  

 

Diskurz ni le vsebina, ampak tudi oblika, je način konstrukcije pomena. Za ustvarjanje 

pomena pri bralcih je ključna tudi značilnost izražanja pomembnosti določene vsebine, stran 

objave, velikost naslovov, navzočnost fotografije, ali je prispevek v barvah, dolžina prispevka 

(Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 80).   
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Slika 1: Primer uporabljenih orodij tekstovne analize
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A. Svenšek: Inkluzivna vzgoja učencev Romov na OŠ Beltinci (Didakta, 2004, let. 14, št. 

78/79, str. 39–41)   

 

ANALIZA BESED 

 

Prispevek poskuša poudariti, da je delo z romskimi učenci ob upoštevanju njihove drugačnosti 

in ob (njim) primernih prilagoditvah lahko uspešno. Poziv k spoštovanju drugačnosti in 

vlaganju napora v sožitje z Romi razberemo tudi iz zaključka: »Naš cilj, inkluzirati Rome v 

življenje in delo šole, oblikovanje ljudi, sposobnih za mirno sožitje, ter privzgajanje vrednot, 

kot so multikulturnost, interkulturnost, spoštovanje drugačnosti, smo začeli uresničevati in 

dosegati rezultat. Zavedamo se, da je pot dolga in naporna.« Romi in romski učenci so z eno 

izjemo tudi poimenovani z njihovimi »pravimi« imeni, torej Romi, romski učenci. Ko 

avtorica izpostavi, da se romski učenci zelo razveselijo pohvale, »ki jih močno dviga tako v 

vzgojnem kot tudi v izobraževalnem smislu«, – kar jih očitno razlikuje od ostalih učencev? – , 

pa avtorica njihovo drugačnost poudari tudi z besedami: »Takrat vidim v njihovih črnih očeh 

sonce in srečo /.../«. S tem je implicitno poudarjen drugačen zunanji videz romskih učencev. 



104 
 

Med alinejami, kjer avtorica našteva izhodišča in cilje projekta, lahko razberemo tudi nekaj 

težav romskih učencev, ki jih ima projekt namen odpraviti: ponavljanje in beganje iz 

razredov, neznanje slovenskega jezika na začetku šolanja, počasna socializacija, nimajo 

privzgojenih higienskih in zdravstvenih navad. Kot pozitiven atribut romskih učencev je 

izpostavljena le njihova nadarjenost za glasbo in ples. »Pri tej dejavnosti želimo razvijati 

njihove dispozicije za ritem, glasbo, ples in negovati njihovo kulturo«. Nadarjenost za glasbo 

in ples je tudi edini obrazec romske kulture, ki ga avtorica navede kljub poudarjanju 

drugačnosti in spoštovanju Romov in njihove kulture. Ob zaključku prispevka avtorica zapiše, 

da Rome po navadi gledamo in sodimo skozi njihova nesprejemljiva dejanja: »Z iskanjem 

načinov in priložnosti, da se predstavijo širšemu okolju, da v množici nesprejemljivih dejanj, 

skozi katera jih po navadi gledamo in sodimo, pokažejo, da so tudi oni sposobni, ustvarjalni, 

hkrati pa se lažje vključujejo v vsakdan.« Na ta način je sicer izražen poziv k spoštovanju in 

sprejemanju drugačnosti Romov, obenem pa je ta drugačnost izpostavljena predvsem v zvezi 

z negativnimi (nesprejemljivimi) dejanji, ki jih avtorica niti posebej ne navede niti jih ne 

negira, s čimer je po mojem mnenju znova bolj poudarjena njihova tujost kot pa realen poziv 

k skupnem sobivanju. 

 

ANALIZA TEM 

 

V prispevku je predstavljen inovacijski projekt, ki ga je šola s sofinanciranjem ministrstva za 

šolstvo pripravila za romske učence, ter organizacijske oblike dela z romskimi učenci na šoli. 

Kot organizacijsko obliko, ki je po izkušnjah šole uspešna za premagovanje omenjenih težav, 

avtorica prikazuje občasno pomoč strokovnega delavca v matičnem oddelku ali izven njega, 

vendar je ob tem zapisano, da matični učitelji in izvajalci pomoči »sodelujejo pri pripravi 

učnih načrtov za delo z romskimi učenci«, kar nakazuje, da ti učenci potrebujejo drugačen 

pristop in celo znanje kot večinski učenci. Poleg predstavitve projekta sta najbolj izpostavljeni 

podtemi prispevka še starši romskih učencev ter naselje, iz katerega prihajajo romski učenci. 

Iz prispevka izvemo, da se govorilnih ur in roditeljskih sestankov udeležuje le malo staršev: 

»Na klasična srečanja (roditeljske sestanke) prihaja le malo staršev Romov«. Izvemo tudi, da 

jih zaradi tega strokovni delavci večkrat obiskujejo v naselju. Avtorica navede, da se s starši 

dobro razumejo in da do težav prihaja predvsem ob izostankih ali plačilih. Izvemo tudi, da 

ima šola težave zaradi nesoglasij med družinami: »V naselju prihaja dostikrat do nesoglasij 

med družinami zaradi različnih vzrokov, kar povzroča nemalokrat tudi probleme v šoli.« 
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Avtorica opiše tudi socialnoekonomski status romskih družin, za katerega pravi, da je nižji: 

»Imajo nižji bivalni standard, nobeden od staršev ni zaposlen, izobrazbena raven je nizka.« 

 

ANALIZA VIROV 

 

Avtorica prispevek začne z navedbo drugega člena Zakona o osnovni šoli, ki govori o vzgoji 

za medsebojno strpnost in spoštovanju drugačnosti. Ob koncu prispevka so navedeni tudi 

drugi viri, ki jih je avtorica uporabila v prispevku, ki pa jih v samem prispevku ni moč ločiti 

od avtoričinih idej.   

 

ANALIZA OBLIKE   

 

Prispevek je objavljen v rubriki Teorija in praksa in pospremljen s fotografijo učencev pri 

delu (risanju), iz katere pa ni jasno razvidno, da prikazuje delo z romskimi učenci. Iz povzetka 

izvemo, da so Romi v RS opredeljeni kot etnična skupnost, ki zaradi kulturne, ekonomske in 

socialne zaostalosti zahteva kompleksno obravnavo, in da jim je zaradi upoštevanja pravice 

do drugačnosti treba pripraviti prilagojene programe in fleksibilne oblike vzgojno-

izobraževalnega dela. 

    

ANALIZA MODALNOSTI 

 

Avtorica prispevek začne z navedbo o izvoru Romov: »Romi so nomadsko ljudstvo, ki je 

prodrlo v Evropo že pred 14. stoletjem.« Sledijo podatki o tem, kdaj so se Romi naselili v 

Prekmurje, s čimer je že na začetku podkrepljeno stališče, da gre za skupino, ki je k nam 

prišla od drugod, na ta način pa je poudarjena njihova tujost v našem prostoru. Kategorično je 

izražena nujnost po prilagajanju programa za romske učence: »Učenci delajo po romskem 

programu, kajti večina Romov trenutno dela po rednem programu niti ne zmore.«, ki pa ni 

pospremljena z razlago, s katero bi avtorica pojasnila zakaj romski učenci ne zmorejo rednega 

programa (npr. nezadostna osvojenost slovenskega jezika). V povezavi z navedkom o nujnosti 

vključevanja Romov v predšolsko vzgojo je podan očitek o pomanjkljivi socializaciji, na 

drugem mestu pa je omenjeno, da njihova socializacija poteka zelo počasi, s čimer je izražena 

prepričanost v neprimerno oziroma nezadostno socializacijo Romov. V prispevku je izraženo 

tudi prepričanje, da je za urejanje problematike Romov potrebno sodelovanje vseh institucij, 

ki se srečujejo z Romi: »Ob vseh premikih, ki so bili v zadnjem času storjeni, je treba znova 
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poudariti, da je romsko vprašanje tudi danes socialno vprašanje, ki ga bo mogoče rešiti le ob 

usklajenem delovanju državnih in občinskih organov.« 

 

ANALIZA SINTAKSE IN TRANZITIVNOSTI 

 

V prispevku je večkrat poudarjena odgovornost in aktivna vloga strokovnih delavcev za 

vključevanje romskih učencev in njihovih staršev v okolje šole, medtem ko romski učenci in 

njihovi starši nastopajo kot prejemniki naporov, ki jih strokovni delavci in šola vlagajo v delo 

z njimi. Razberemo tudi očitek, da se starši na napore, ki jih vlaga šola, ne odzivajo vedno 

tako, kot bi si želeli. 

Tipični primeri: 

»Z ustrezno usposobljenimi in motiviranimi sodelavci bo uspešna integracija (inkluzija) 

dosežena veliko hitreje.« 

»Bolj pogosti obiskovalci v romskem naselju smo svetovalna služba in učitelji, ki delamo z 

Romi.« 

»V času dveletnega projekta smo pripravili dve delavnici s starši v decembru ter organizirali 

večji proslavi v aprilu za dan Romov /.../« 

»Večina učencev pouk redno obiskuje, ob občasnih izostankih starši prinašajo tudi opravičila. 

Imamo pa dve družini, ki otroka kljub našim prizadevanjem, razgovorom, opominom ne 

pošiljata redno v šolo.« 

 

Kot pomembno kvaliteto učitelja avtorica izpostavi sprejemanje drugačnosti. »Za delo z Romi 

so izrednega pomena kvalitete učitelja kot človeka, sprejemanje drugačnosti, kar nekaterim še 

posebej uspeva.« 

 

Prisotno je tudi pisanje v množini, kar daje videz objektivnosti in resničnosti navedenega brez 

dodatnih pojasnil ali utemeljevanj.  

Tipični primeri: 

»Ugotavljamo, da je najbolj ustrezna pomoč /…/« 

»Vztrajamo, da so učenci Romi /…/« 

»Zavedamo se, da /…/« 

 

Aktivnost učencev Romov je izpostavljena ob njihovem sodelovanju pri interesnih ter 

likovnih in glasbenih dejavnostih. 
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Tipični primeri:  

»Interesne dejavnosti zelo radi obiskujejo, to je pripomoglo k boljšemu obiskovanju pouka, 

boljšemu počutju v šoli.« 

»Zelo radi nastopajo sami in s svojimi sošolci, kar vpliva tudi na izboljšanje odnosov z 

drugimi učenci.« 

 

Zasluge za vključevanje učencev v predšolsko vzgojo so pripisane lokalnim institucijam, 

predvsem občinam, poudarjena pa je tudi aktivnost in sodelovanje z drugimi institucijami v 

okolju.  

 Tipični primeri: 

»Zelo smo si prizadevali v sodelovanju z občino in VVO Beltinci, da so starši otroke vključili 

v predšolsko varstvo, kjer so integrirani v redne oddelke.« 

»/.../ in predstavili naše delo na razstavi tudi za zunanje partnerje (VVO, Občino Beltinci, 

CSD M. Sobota, šole).« 

 

ANALIZA PREDPOSTAVLJANJA 

 

V prispevku smo zaznali naslednje predpostavke: 

 

Vsi Romi živijo izolirano od večinskega prebivalstva. 

»Tako kot večina romskega prebivalstva v Sloveniji živijo tudi naše romske družine izolirano 

od preostalega prebivalstva, na robu naselja Beltinci.« 

Romi ne poznajo svojih dolžnosti. 

»S starši se dobro razumemo, do težav prihaja predvsem ob izostanki ali pa plačilih, saj 

dolžnosti težje izpolnjujejo, kot pa uveljavljajo svoje pravice.« 

Za romske učence je bolje, da se družijo z večinsko kulturo kot pa med seboj.   

»Vztrajamo, da so učenci Romi v razredih, v odmorih se sicer radi družijo s sebi enakimi 

(Romi).« 

Romi ne delajo in so odvisni od pomoči. 

»Predvsem mislim tu na ustvarjanje pogojev, da si bodo lahko Romi v večji meri služili kruh s 

svojim delom.« 

Romi (še) niso vključeni v življenje in delo šole. 
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»»Naš cilj, inkluzirati Rome v življenje in delo šole, oblikovanje ljudi, sposobnih za mirno 

sožitje, ter privzgajanje vrednot, kot so multikulturnost /.../. Zavedamo se, da je pot dolga in 

naporna.« 

 

VZOREC IN PREDMET ANALIZE 

 

Z namenskim vzorčenjem sem iz kataloga serijskih publikacij izbrala devet strokovnih revij, 

ki sem jih v celoti pregledala. Pregledala sem vse številke izdanih revij v izbranem obdobju 

od leta 1991 do 2014. V raziskavo pa sem vključila sedem revij, ki so namenjene pedagoškim 

delavcem in v katerih so učitelji najpogostejši avtorji. To so: Didakta, Educa, Razredni pouk, 

Šolski razgledi, Šolsko svetovalno delo, Vzgoja, Vzgoja in izobraževanje. V revijah 

Preverjanje in ocenjevanje ter Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, ki sem jih prav tako pregledala 

v celoti, ni bilo objavljenih prispevkov, ki bi pokrivali tematiko moje raziskave. V vzorec 

nisem vključila ozko specializiranih publikacij, katerih namen je informiranje o teoriji in 

praksi posameznih predmetov poučevanja, npr. Zgodovina v šoli, Likovna vzgoja ipd., in v 

katerih se prispevki, kot je pokazal predhodni pregled obstoječih publikacij, ki bi pokrivali 

vzgojo in izobraževanje v splošnem (in s tem tudi vzgojo in izobraževanje Romov) praviloma 

ne pojavljajo. Prav tako pa v raziskavo nisem vključila znanstvenih revij s področja vzgoje in 

izobraževanja (npr. Sodobna pedagogika, Socialna pedagogika, Pedagoška obzorja ipd.), saj v 

njih učitelji svojih prispevkov praviloma ne objavljajo, predvsem pa proučevanje 

znanstvenega diskurza, ki se ustvarja v omenjenih revijah, ni bil predmet mojega 

raziskovanja. V analizo je bilo zajetih 58 prispevkov. Število analiziranih prispevkov 

objavljenih v posameznih revijah je predstavljeno v tabeli 1. 
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Tabela 1: Število objavljenih prispevkov

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EDUCA 1 1 1 1
ŠOLSKI 

RAZGLEDI
2 1 1 1 1 1 2 1 5 3 1 3 3 1 1

DIDAKTA 1 3 1 1 1 1 5 1
ŠOLSKO 

SVETOVALNO 

DELO

1 1

RAZREDNI 

POUK
1 2

VZGOJA 1 2 1
VZOGJA IN 

IZOBRAŽEVANJ

E

1 1 1 1

TRAJNOSTNI 

RAZVOJ V ŠOLI 

IN V VRTCU

PREVERJANJE IN 

OCENJEVANJE  

 

RAZISKOVALNI POSTOPEK 

  

Vse posamezne številke izbranih revij sem pregledala in shranila (fotokopirala) vse prispevke, 

ki so se nanašali na obravnavano tematiko (vzgojo in izobraževanje Romov ali Romov na 

sploh). Izbrano gradivo sem uredila in začela z večkratnim prebiranjem posameznih 

prispevkov. V tej fazi sem na posameznih prispevkih tudi preizkusila posamična orodja za 

tekstovno analizo. Na podlagi ugotovitev sem se odločila za že navedena orodja analize, ki 

sem jih nato uporabila za analizo v vseh prispevkih. Richardson (2007) na primer kot orodja 

analize predlaga tudi retorične trope, hiperbole, metafore, metonimije idr., ki pa se mi za 

analizo izbranega gradiva niso zdeli uporabni. Vseh orodij za analizo tekstovnega  gradiva v 

vseh prispevkih kljub vsemu nisem uporabila, saj se prispevki med seboj razlikujejo tako 

vsebinsko kot oblikovno. Glede na to, da v Sloveniji po navadi govorimo vsaj o štirih večjih 

skupinah Romov – dolenjski ali hrvaški Romi, gorenjski Sinti, mestni ali balkanski Romi ter 

prekmurski ali madžarski Romi (glej Baranja, 2013), sem prispevke po opravljeni tekstovni 

analizi, kjer je bilo to mogoče (avtor ali šola, iz katere avtor prihaja, v vseh prispevkih nista 

navedena) poskušala primerjati tudi glede na regijo, iz katere so izhajali avtorji strokovnih 

prispevkov. Prispevke pa sem med seboj primerjala tudi časovno. Ugotovitve analiziranih 

prispevkov sem strnila in jih v sklepnem delu raziskave tudi primerjala z ugotovitvami 

drugega dela raziskave. 
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4.2.2  INTERVJUJI 

 

Kvale (2007) pravi, da če želimo vedeti, kako ljudje razumejo svet in svoja življenja, se 

moramo z njimi pogovarjati. Skozi pogovore ljudi spoznamo, izvemo za njihove izkušnje, 

čustva in želje ter spoznamo svet, v katerem živijo. Raziskovalni intervju je tako intervju, v 

katerem se znanje konstruira v interakciji med izpraševalcem in vprašancem. V drugem delu 

raziskave sem dobljene rezultate kritične diskurzivne analize preverila tudi med strokovnimi 

delavci (učitelji in vzgojiteljico), ki se pri svojem strokovnem delu srečujejo z Romi. V 

raziskavi sem uporabila polstrukturirane intervjuje. »Polstrukturiran intervju je na polovici 

med dvema ekstremoma (to je standardizirani in nestandardizirani intervju). Pri omenjenem 

intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z 

intervjujem dosegel, vnaprej pripravi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih 

postavi vsakemu spraševancu, vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja« 

(Vogrinc, 2008, str. 109). Med intervjujem sem pozornost namenila tudi temam, ki so jih 

vnašali intervjuvanci in jih sama nisem vnaprej predvidela. Vogrinc (1998) opozarja, da mora 

biti spraševalec med intervjujem pozoren na vse odzive vprašane osebe, ne samo na njene 

verbalne odgovore, ampak tudi na neverbalno komunikacijo, na njeno vedenje med 

pogovorom, mimiko obraza, ton odgovora in podobno, ki se med intervjujem vzpostavi med 

spraševalcem in vprašancem in ki prikaže verbalni odgovor v pravi podobi (prav tam, str. 

100). V ta namen sem med intervjujem vodila zapisnik, ki mi je pomagal tudi pri dodatnem 

razjasnjevanju odgovorov na postavljena vprašanja.  

 

OPIS VZORCA 

 

Vzorec zajema slučajnostni namenski izbor, kjer sem namensko izbrala vzorčne enote, ki so 

po mojem mnenju za namen raziskave dobro predstavljale najbolj reprezentativne enote. 

Izbrala sem devet strokovnih delavcev, ki se pri svojem delu srečujejo z romskimi otroki. 

Osem je učiteljev dodatne strokovne ali učne pomoči, eno intervjuvanko pa sem izbrala, ker 

se kot vzgojiteljica v vzgojnem zavodu srečuje z (romskimi) otroki iz različnih regij, po drugi 

strani pa sem menila, da bo lahko prispevala dodaten vpogled v raziskovano temo. Ostale 

intervjuvance sem pridobila po metodi snežene kepe, priporočili so mi jih znanci ali 

intervjuvanci sami. Na enem od intervjujev sta na lastno željo sodelovala dva intervjuvanca, 

ki pa sem ju obravnavala kot en intervju. Pred pričetkom iskanja intervjuvancev sem si 

zastavila cilj, da bom v raziskavo vključila po dva intervjuvanca iz vsake regije, ki pa ga 
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nisem uspela uresničiti. Ena od intervjuvank iz prekmurske regije mi je intervju zaradi bolezni 

v zadnjem hipu odpovedala. Na priporočilo ene od intervjuvank pa se mi je ponudila možnost, 

da pridobim še dodatno intervjuvanko iz dolenjske regije. Zanimiva situacija se mi je 

ponudila med iskanjem intervjuvancev iz gorenjske regije. Med klicanjem po posameznih 

šolah so mi svetovalne delavke na območju Kranja večkrat povedale, da niso niti prepričane, 

ali Rome imajo, pa tudi če jih imajo, so po njihovih besedah tako »asimilirani«, da zanje niti 

ne vedo. Vzorec tako sestavljata: dva intervjuja iz gorenjske regije, dva intervjuja iz 

Ljubljane, en intervju iz Prekmurja, trije intervjuji iz Dolenjske, en intervju z vzgojiteljico iz 

vzgojnega zavoda.   

 

ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 

  

Tehnika  zbiranja podatkov je bila polstrukturirani intervju. Kot instrument je bil izdelan tudi 

opomnik, ki vsebuje vprašanja po sklopih. Vprašanja intervjuja so bila postavljena po 

strategiji lijaka, kar pomeni, da sem intervjuvancem najprej zastavila široka vprašanja, ki sem 

jih nato vezala na ožja vsebinska vprašanja (glej Vogrinc, 2008, str. 107). V prilogi je 

opomnik, ki mi je služil kot vodilo pri izvedbi intervjuja. Vsi intervjuji so bili s predhodnim 

pisnim soglasjem intervjuvancev zvočno snemani in izvedeni na različnih (mirnih) lokacijah 

(v šoli, parku, na terasi lokala). Vsem intervjuvancem je bila zagotovljena popolna 

anonimnost, v raziskavi zato nisem omenjala niti imen niti šol niti krajev, iz katerih prihajajo, 

če so jih intervjuvanci na primer omenjali v intervjujih. Intervjuje smo izvedli v juniju in 

juliju 2015. Trajanje intervjujev: od 45 minut do 1,5 ure.  

 

Vse intervjuje sem po zvočnem zapisu dobesedno prepisala. Pri analizi dobljenega 

prepisanega gradiva sem upoštevala postopke kvalitativne analize, ki jih predlaga Mesec 

(1998). Prepisom sem določila kode prvega in drugega reda. Kodirala sem vsak intervju 

posebej. Pri tem sem izhajala iz delno induktivnega in delno deduktivnega pristopa. Patton 

(2002) pravi, da induktivna analiza vključuje odkrivanje vzorcev, tem in kategorij v podatkih. 

Ugotovitve izvirajo iz podatkov skozi analitikove interakcije s podatki, v nasprotju z 

deduktivnim pristopom, kjer so podatki analizirani v skladu s predhodnim okvirjem. 

Kvalitativna analiza je tipično induktivna v začetnem delu pri kodiranju vsebine, ugotavljanju 

možnih kategorij, vzorcev in tem (odprtem kodiranju). Ko pa so teme in/ali kategorije 

ugotovljene skozi induktivno analizo, pa je nadaljnji potrditveni del analize deduktiven. 

Nekatere kode sem tako oblikovala na podlagi rezultatov kritične analize diskurza, nekatere 
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teme pa so se mi odpirale ob večkratnem prebiranju intervjujev. Odgovore sem po kodiranju 

združila v smiselne kategorije in jih primerjala med seboj. Z navzkrižno analizo sem povezala 

odgovore vseh intervjuvancev in jih zaradi lažjega branja in večje preglednosti predstavila po 

kategorijah in ne po posamičnih intervjuvancih. Odgovore intervjuvancev sem zapisala v 

navednicah. Analitikova konstrukcija ne sme nadvladati analize, kot pravi Patton (2002), 

ampak naj pripomore k bralčevemu razumevanju sveta, ki ga ta proučuje. Bistvo analize ni le 

najti koncept ali oznako, kamor varno povežeš podatke. Pomembno je upoštevati ljudi, ki so 

predmet raziskave. Koncepti niso nikoli nadomestki za neposredno izkušnjo z deskriptivnimi 

podatki« (prav tam, str. 457).  

 

Rezultate kitične diskurzivne analize prispevkov ter opravljenih intervjujev sem v 

interpretaciji soočila tudi z uradnim dokumentom, ki ureja področje vzgoje in izobraževanja 

Romov pri nas, tj. Strategijo vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2004) ter njenim 

dopolnilom iz leta 2011, s čimer sem želela zagotoviti celovitejši vpogled v raziskovani 

problem.  

 

4.3 REZULTATI KRITIČNE DISKURZIVNE ANALIZE PRISPEVKOV  

 

V tem delu predstavljam rezultate tekstovne analize prispevkov. Rezultati analiziranih 

prispevkov so predstavljeni po posameznih uporabljenih orodjih analize. Med rezultati so 

navedeni tipični primeri delov prispevkov, ki pojasnjujejo podane ugotovitve. Vsi tipični 

primeri iz vseh prispevkov niso navedeni, poskušala pa sem vključiti vse tiste, ki najbolj 

očitno podkrepijo podane ugotovitve analize. Tipične primere sem navajala kronološko, s 

čimer je lažje zasledovati tudi časovni vidik spreminjanja reprezentacij. Izpostavljena so tudi 

posamezna ključna obdobja, kjer opozarjam na premik v reprezentacijah avtorjev prispevkov, 

ne navajam pa imen posameznih avtorjev prispevkov in imen revij, v katerih so bili prispevki 

objavljeni. Nekateri avtorji so se v analiziranem obdobju pojavljali tudi večkrat pa tudi 

prispevki se v nekaterih revijah pojavljajo dokaj redno (torej vsako leto ali celo večkrat na 

leto), medtem ko se v ostalih pojavljajo bolj sporadično. Ker pa je bil namen zasledovanje 

reprezentacij in diskurzov o romskih učencih (in Romih) skozi izbrano obdobje in ne na 

primer primerjava med revijami ali celo avtorjev prispevkov, sem se odločila, da tipične 

primere predstavim po letih, ne glede na revijo, v kateri so bili izdani, ali avtorja prispevka. 

Vsi analizirani viri pa so navedeni v poglavju o uporabljeni literaturi in virih. Rezultate 
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tekstualne analize sem v skladu z uporabljenim modelom kritične diskurzivne analize v 

zaključku podkrepila z interpretacijo diskurzivne in družbene analize.  

 

TEKSTOVNA ANALIZA 

 

ANALIZA BESED 

  

V prvih dveh izbranih analiziranih letih so Romi omenjeni le v zvezi z dvema zbornikoma, ki 

sta pokrivala področje romske tematike, ter s praznovanjem svetovnega dneva Romov. Iz 

predstavitve zbornikov izvemo, da je izobraževanje romskih učencev pri nas »specifična 

pedagoška tematika« ukvarjanje z njimi pa »specifična pedagoška dejavnost«, kar nakazuje 

na nevključenost in podzastopanost romskih učencev v tedanjem šolskem prostoru. Zbornika 

naj bi prispevala k večji informiranosti o tem, kako se soočati z vzgojo in izobraževanjem 

romskih učencev, ter zapolnila pomanjkanje informacij. Da področje izobraževanja romskih 

učencev pred osamosvojitvijo ni bilo v središču zanimanja, lahko razberemo tudi iz avtorjevih 

besed: »S tem zbornikom je odpravljena večletna vrzel, ko smo pogrešali globlje in aktualne 

informacije o tem fenomenu.« Prispevek, ki je bil objavljen ob svetovnem dnevu Romov, 

reprezentira podobo Romov kot skupine, ki še ni našla svojega prostora med ljudmi »v 

svetovni areni človeštva«, vendar pa naj bi prvi svetovni shod Romov 1971 pomenil začetek k 

njihovemu enakopravnemu uveljavljanju, k čemur bodo pripomogli tudi v preteklem obdobju 

sprejeti pravni dokumenti. Poudarjeno je, da Romi živijo »na obrobju slovenske družbe« in v 

veliki revščini ter da je preveč romskih učencev usmerjenih v šole s prilagojenim programom. 

Pozivi in željo po vključevanju Romov v družbo ter iskanje rešitev, kako sobivati z romsko 

kulturo v šolskem prostoru, so prisotni tudi v analiziranih prispevkih v vseh naslednjih letih. 

Iz prispevkov je razbrati, da je treba spoštovati in upoštevati romsko kulturo in jezik, ki sta 

drugačna. Pri tem v analiziranih letih ideje, kako to storiti, nihajo med tem, da bodo Romi 

svoj (neugoden) položaj spremenili, ko bodo sprejeli večinske navade in vrednote, in idejami, 

da Romom naše kulture ne moremo in ne smemo vsiljevati in da se moramo drug drugemu 

prilagajati, vendar se pri tem ne smemo ovirati. 

  

Tipični primeri: 

1992: »Premalo pa je bilo narejeno za odpravljanje jezikovnih pregrad, nič v sistemskem vpeljevanju 

romskega jezika v pouk in ohranjanje prvobitne romske kulture, čeprav je že več let v teoriji in praksi 

jasno, da je za uspešno vključevanje katerekoli manjšinske skupine v večinsko skupnost potrebno 
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poznavanje jezikovnih in kulturnih korenin, da bi se lahko enakovredno vključila v večinsko skupnost, 

katere življenjski utrip, jezik in civilizacijske vrednote mora poznati in sprejemati.« 

2004: »Naš cilj, inkluzirati Rome v življenje in delo šole, oblikovanje ljudi, sposobnih za mirno sožitje 

ter privzgajanje vrednot, kot so multikulturnost, interkulturnost, spoštovanje drugačnosti, smo začeli 

uresničevati in dosegati rezultate. Zavedamo se, da je pot dolga, naporna.« 

2006: »Šola kot institucija se zna izredno dobro prilagoditi potrebam tako učencem večinske 

populacije kot tudi učencem, ki izhajajo ne le iz manjšinskega, temveč tudi iz kulturno in vrednotno 

drugačnega okolja.« 

2007: »Kultura in jezik sta vidika, ki že po ustavi človeku ne smeta biti kršena. Torej ne moremo 

govoriti o tem, da bi bilo bolje, če bi se Romi asimilirali, saj te pravice kot člani večinskega 

prebivalstva nimamo. Naučiti se je treba, da se prilagajamo drug drugemu in da se pri normalnem 

delovanju ne oviramo. Vprašati se je treba, ali učence Rome njihova kultura kakorkoli ovira pri 

šolskem delu.«  

2008: »Prav zato že načrtujem projekt, s katerim s pomočjo staršev odkrivamo življenje Romov in s 

pomočjo knjig  in razgovorov ob slikah zgodovinsko ozadje njihovega življenja.«  

2011: »Vključevanje romskih otrok v redno osnovno šolo in integracija v redne oddelke še vedno 

odpira določene probleme in posebnosti, ki opozarjajo na drugačnost teh otrok«. 

 

Iz nekaterih prispevkov lahko razberemo, da Romi večinskemu prebivalstvu (še) niso niti 

enakopravni niti enaki. Prispevek iz leta 1998 opozori na to, da Romi niso cenjeni tako, kot bi 

morali biti. Podani sta opozorili o rasnih predsodkih in o tem, da pri nas še ni zakona, ki bi 

urejal posebne pravice romske skupnosti, določene z ustavo. Navedeni so izsledki raziskav o 

tem, da so pravice Romov najmanj zavarovane ter da med mladimi vlada visoka stopnja 

nestrpnosti in diskriminacijskega odnosa do Romov. V prispevku iz leta 2009 avtorica navaja 

visokega predstavnika pri Svetu Evrope, ki pravi, da slabega položaja Romov v evropskih 

družbah ne moremo preseči, »če ne zagotovimo enakopravnosti pri dostopu k izobraževanju 

in njegovih dosežkih«. V prispevku iz leta 2011, ki govori o vključevanju učencev v šole, pa 

avtorica poudari, da je za sprejemanje drugačnosti v šolah nujno tudi enakopravno 

obravnavanje Romov kot državljanov. »Uspehi pri tovrstnih prizadevanjih bodo vidni šele, ko 

bomo Rome obravnavali kot enakovredne državljane, kot ljudi, ki so sicer drugačni, vendar 

ne toliko, da bi se jim morali že na daleč izogniti, da bi ob srečanju z njimi umikali pogled. 

Uspehi bodo vidni šele, ko bodo tudi Romi deležni prijazne besede ne le s strani ljudi, ki so 

zadolženi, da delajo z njimi, temveč celotnega prebivalstva.« V vseh prispevkih pa je 

poudarjena načelna enakost med učenci. Tako kot ostali učenci imajo možnost dostopa do 

subvencionirane prehrane, prevoza in učbenikov. 2012: »Tudi do subvencionirane prehrane 
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in učbeniškega sklada so romski otroci upravičeni povsem enako kot drugi. Ravnateljica 

poudarja, da Rome obravnavajo kot druge otroke in da v skladu z zakonodajo niti ne smejo 

razločevati med otroki«. Kljub temu da direktne diskriminacije do romskih učencev v šoli 

prispevki pravzaprav ne omenjajo, pa analiza besed pokaže, da na posredne oblike kljub temu 

lahko sklepamo. Precejšen del prispevkov do leta 2002 med opisovanjem iskanja primernih 

oblik dela za učence Rome v šoli kot najbolj uspešno obliko prepoznava prav segregacijo 

oziroma ločevanje iz matičnih v posebne razrede in navaja razloge, ki opravičujejo nujnost 

takega ukrepa. V enem od prispevkov iz leta 1998 je na primer navedeno, da je razlog za 

ločevanje romskih učencev v poseben oddelek njihova številčnost, ki bi ob upoštevanju 

normativov povzročila prostorsko stisko. »Zaradi velikega števila romskih učencev v prvem 

razredu imamo za te učence poseben oddelek«. V letu 2004 pa avtorica brez utemeljitev 

poudari, da na šoli ni zaželeno, da bi se Romi na šoli družili med seboj. »Vztrajamo, da učenci 

Romi tudi med odmori ostajajo v razredih, saj se sicer radi družijo s sebi enakimi (Romi).« 

Avtorica iz prispevka iz leta 2008 opozori na diskriminatoren odnos pri šolanju ali 

zaposlovanju Romov zaradi njihove kulturne pripadnosti. »Gre tudi za to, da so ti priimki za 

Rome značilni in jih v okolju, kjer so Romi naseljeni, takoj prepoznamo. Romi pravijo, da so 

včasih zaradi priimka takoj diskriminirani, ker 'Roma pač ne bom vzel v službo, ker gotovo 

slabo dela', ali pa 'je slabo oceno dobil, ker se piše Baranja'«.  

 

Analiza besed tudi pokaže, da analizirani prispevki v vseh obdobjih prezentirajo podobo 

romskih učencev kot neuspešnih v šoli.  

 

Tipični primeri: 

1998: »Učni uspeh romskih učencev je v primerjavi z ostalimi učenci izredno skromen. Večina 

učencev je izdelala s skromnim zadostnim uspehom, nekateri pa bodo razred celo ponavljali.« 

2005: »Toda kljub ukrepom Romi še zmeraj prepogosto izstopijo iz osnovne šole. Pogosto je sploh ne 

končajo, marveč sklenejo učno obveznost v četrtem ali petem razredu.« 

2010: »Najbolj nas tare to, da nam kronično primanjkuje usposobljenih in šolanih Romov.«  

2012: »Žal je odstotek tistih Romov, ki končajo osnovno šolo, izredno nizek.« 

 

Prispevki, objavljeni do leta 2006, romske učence prezentirajo kot učence, ki se dobro 

znajdejo le v svojem okolju, medtem ko so v okolju šole moteči, izkazujejo neprimerno 

vedenje (so nasilni), se ne znajdejo, imajo razvite neprimerne navade in drugačne vrednote. 

Tako je na primer v prispevku o nasilju med Romi in romskimi učenci iz leta 2001 sicer 
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poudarjeno načelno stališče, da  »niso samo Romi tisti, ki povzročajo nasilje, nasilje se izvaja 

tudi nad njimi«, hkrati pa avtorica poudari, da jih je veliko vedenjsko motečih ter da Romi 

nasilje percipirajo drugače kot mi, kar pojav nasilja v romski skupnosti kolektivizira, in ga  

predstavi kot del romske kulture. Po letu 2006 pa avtorji izpostavljajo, da romski učenci 

vstopajo v šolo drugače opremljeni kot večinski učenci in da jim je zato treba namenjati 

posebno pozornost, posebej ob vstopu v šolo. Romski učenci šolo in interakcije v njej po 

besedah avtorjev doživljajo drugače kot njihovi večinski vrstniki. V prispevkih je večkrat 

poudarjeno, da sta pri romskih učencih pohvala in vzpostavitev zaupanja pomembnejša kot pri 

večinskih, pri čemer avtorji ne izpostavljajo razlogov za takšna opažanja, na primer da romski 

učenci morda pogosteje doživljajo neuspehe kot večinski ali da se zaradi neznanja jezika ne 

morejo kosati z ostalimi učenci, s čimer so romski učenci prezentirani kot drugačni, njihova 

drugačnost pa ni pojasnjena. 

Tipični primeri: 

2006: »S pedagoškega vidika se dokaj ločijo od ostalih učencev, pa ne samo zato, ker so malce manj 

učno uspešni.« 

2008: »Faktor zaupanja je pri romskih učencih izrednega pomena. Tega sva se z vzgojiteljico zavedali 

in na njem tudi gradili. Učenka nama je zaupala, poznala meje in jih po svojih močeh upoštevala. 

Enako je pričakovala tudi od naju.« 

2011: »Morda pa smo ravno zaradi zmotnih prepričanj na romske učence pri obravnavanju nasilja 

bolj pozorni in manj tolerantni. Morda pa so ti, za nas nesprejemljivi načini vedenja, povezani z 

njihovim 'drugačnim načinom življenja' in izhajajo iz njihovega domačega okolja?« 

2012: »Romske otroke moramo čim večkrat pohvaliti, ko doživijo uspeh, saj jim spodbuda pomeni 

ogromno, bržkone še več kot drugim.«  

2013: »Pri šolskem delu so romski učenci precej nesamostojni in ne zaupajo v svoje zmožnosti, kar 

opažamo predvsem pri skrivanju v ozadju in negotovosti pri opravljanju določenih nalog, za katere 

smo predhodno ugotovili, da jih zmorejo. Nenehno potrebujejo dodatne spodbude in potrditev na vsaki 

stopnji učnega procesa. Večkrat jih je treba pohvaliti, jih spodbuditi in krepiti občutek zaupanja v 

lastne zmožnosti. 

 

Romskim učencem so v okolju šole pripisane določene značilnosti in primanjkljaji, zaradi 

katerih ne morejo doseči uspehov, s katerimi bi se lahko izenačili z učenci, ki pripadajo 

večinski kulturi. Vse do leta 2000 so ti primanjkljaji, kakor jih avtorji poimenujejo, 

reprezentirani bolj kot sestavni del njihove osebnosti, kot nekaj, kar jim je vrojeno, in ne kot 

učne posebnosti oziroma težave. Avtorji te primanjkljaje navajajo brez dodatnega 

pojasnjevanja ali iskanja vzrokov, pogosto kar v alinejah. Navedene lastnosti tudi nekako 
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sodijo v polje specialne pedagogike in medicinskega diskurza, o čemer govori tudi pojavljanje 

besede »diagnosticirati« za ugotavljanje predznanja romskih učencev. Večina prispevkov v 

letih od 1991 do 2000 kot vzroke za neuspeh romskih učencev navaja naslednje značilnosti: 

neznanje slovenskega jezika, kratkotrajnejša pozornost in koncentracija, pojmovni svet je 

drugačen od našega, počasna socializacija, potrebujejo gibanje, nemotiviranost za šolsko delo, 

drugačne socialne in ekonomske razmere, slabša grafomotorika ter neustrezne higienske 

navade. Najbolj ekstremen primer je prispevek iz leta 1998, v katerem je zapisano: »Od 

ostalih otrok se ob vstopu v šolo razlikujejo glede na: življenjske izkušnje in splošno 

razgledanost, osnovne higienske in delovne navade, usvojene vrednote, glede na stopnjo 

socializacije, razvitost psihofizičnih sposobnosti, razvojne zaostanke v dojemanju, 

predznanje, eden od temeljnih problemov pa je ta, da večina ne razume slovenskega jezika.« 

Ob tem avtorica nevede 28 točk, v katerih so navedeni primanjkljaji romskih učencev. 

»Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika pri učencih Romih, ki so jo izpostavili učitelji 

(28 točk, med njimi): velike grafomotorične težave, dojemanje količin je slabše, velike težave 

nasploh pri dojemanju in sprejemanju novih snovi, težave pri branju, govorne motnje /…/« Po 

letu 2004 se nekaterih lastnosti, npr. higienskih navad, ne izpostavlja več (izjema je le en 

prispevek iz leta 2012), še vedno pa velja, da učenci Romi vstopajo v šolo s primanjkljaji, 

med katerimi so skorajda stalnica slaba pozornost in koncentracija, povečana potreba po 

gibanju, grafomotorika in pojmovni svet, ki je drugačen od našega ob tem pa avtorji ne čutijo 

potrebe po odkrivanju ozadja za nastanek teh primanjkljajev, ali iskanje (sistemskih) rešitev 

za odpravo le teh.  

 

Tipični primeri: 

2005: »Izkušnje kažejo, da imajo romski otroci ob vstopu v šolo velik primanjkljaj na socialnem 

področju in pri vedenju.«  

2006: »Negativne strani dela v projektu Rom so predvsem v zelo kratkotrajni sposobnosti pozornosti 

in vztrajnosti učencev, upoštevaje tudi njihovo večjo potrebo po gibanju in bivanju na prostem. Ti 

dejavniki krčijo časovno omejitev učne ure na 45 minut in je zato zahteva po odmorih večja in 

pogostejša. Sami zahtevi po prekinitvi dela se mora ugoditi, saj je delo v primeru visokega padca 

koncentracije oteženo in sčasoma preide v neizvedljivo. 

2008: »Ti učenci imajo veliko težav, povezanih s socializacijo in z razvijanjem pozitivnih medsebojnih 

odnosov ter razumevanjem pojmov, predvsem zaradi nepoznavanja slovenskega jezika. Potrebujejo 

individualno pomoč in prav zato tudi razumevanje ostalih sošolcev, zakaj učiteljica nekomu pomaga 

več časa.« 
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2009: »Temelji na premoščanju primanjkljajev na vseh področjih, predvsem pri opismenjevanju, tako 

alfabetsko, matematično, bralno kot tudi funkcionalno – to je ključno za nadaljnje delo z romskimi 

učenci. Resen problem pa predstavlja izostajanje od pouka, saj učenci zgubijo stik s šolo, pozabijo že 

usvojeno znanje, zaznavne so socializacijske spremembe, ki pomembno vplivajo in celo onemogočajo 

izpeljevanje ISDP.« 

2011: »Romski otroci so z rojstvom determinirani s kulturnim in socialnim okoljem. Pojmovni svet 

romskih otrok se zaradi drugačnega načina življenja razlikuje od našega. Njihove življenjske izkušnje 

so zelo skromne /…/. V delo skupine se težko vključijo, s sošolci so pogosto v konfliktu, učenci so 

nemirni, nezbrani, kar vpliva na njihovo slabo komunikacijo, nizko samopodobo, nezmožnost druženja 

z vrstniki /…/« 

2013: »Njihovi starši v večini primerov nimajo dokončane osnovnošolske izobrazbe in naše izkušnje 

kažejo na težave pri govornem, predvsem pa pisnem izražanju v slovenskem jeziku /…/. Pri 

predopismenjevalnih dejavnostih ima velik  pomen  razvijanje  grafomotoričnih  spretnosti, ki jih 

redno vključujemo v vsakodnevne dejavnosti. Poudarek je na razvijanju orientacije v zvezku, 

upoštevanje smeri pisanja ter razvijanju koordinacije oči-roka.« 

 

Pregled poimenovanj pokaže, da se pri romskih učencih reprezentirata drugačnost in tujost. 

Poudarjena je razlika med nami in njimi. Romski učenci so v pregledanih prispevkih 

poimenovani otroci, romski otroci, Romi, mladi Romi. Poimenovanja nakazujejo na to, da se 

romski učenci razlikujejo od učencev Neromov in da v šolanje nekako še niso vključeni. Za 

njih velja v okolju šole drugačen potek šolanja kot za ostale učence. Njihova tujost je v enem 

od prispevkov iz leta 1996 na primer izpostavljena skozi nasprotje med šolo, ki je velika in 

lepa, in Romi, ki prihajajo vanjo. »V tem naselju stran od prometne ceste stoji velika in  lepa 

šola. Ta šola pa ni znana le po tem, da je velika, lepa in prijazna, temveč tudi po tem, da se v 

njej izobražujejo romski učenci.« V prispevku iz leta 1998 pa je poudarjena razlika med 

romski otroki in slovenski učenci. »Romi se dobro razumejo le med seboj, v stiku z večinskim 

prebivalstvom pa povzročajo konflikte.« Izpostavljeno je, da imajo romski učenci negativno 

samopodobo in samospoštovanje, sploh kadar so v stiku z neromskimi učenci, ter da imajo 

»kompleks manjvrednosti pred drugimi učenci«. V prispevkih so nekajkrat poimenovani tudi 

z ljubkovalnimi poimenovanji: tisoč črnookih biserov, romski sončki, deklici, kar prav tako 

nakazuje na neenakovreden odnos. Prispevek iz leta 1999 na primer pokaže, da sta romski 

učenki najpogosteje poimenovani kot deklici oziroma sestrici. »Tako sem ju spoznala: 

sedemletno Vasilijo in leto starejšo sestrico Natalijo Hudorovac.« Ker je ob tem navedeno 

tako njuno ime kot priimek, se poraja vprašanje, ali bi si avtorica upala zapisati tudi imena in 

priimke slovenskih učencev. Prvo srečanje z romskima učenkama pa je pomenilo za učiteljico 
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nekaj novega, drugačnega, tujega: »To nas je vse, predvsem pa mene kot njuno učiteljico zelo 

presenetilo, saj vse doslej v našem naselju nismo imeli romskih otrok.«  

 

Analiza besed pokaže, da so pozitivne lastnosti v prispevkih le redko izpostavljene in da se 

prispevki osredotočajo na njihove pomanjkljivosti in primanjkljaje ter ovire, ki jih opažajo pri 

delu z učenci. V enem od prispevkov iz leta 1996 je celo izražen dvom, da pozitivne lastnosti 

sploh imajo: »Le tako mu bo uspelo, da jih bo kaj naučil in iz njih potegnil pozitivne lastnosti, 

ki jih prav gotovo tudi imajo.« Kadar pa so pozitivne lastnosti romskih učencev izpostavljene, 

se nanašajo predvsem na njihovo pridnost in prizadevnost ter glasbeno nadarjenost.  

 

Tipični primeri: 

1993: »Romski otroci imajo še posebno nagnjenje do petja in igranja na različne instrumente in pri 

glasbeni vzgoji je treba njihovo nadarjenost spodbujati.« 

1998: »Veselila me je velika vedoželjnost in pripravljenost oziroma želja po znanju.« 

2006: »Interesno dejavnost smo v času projekta imeli organizirano samo za skupino Romov. Vodila jo 

je zunanja sodelavka iz Papilot Murska Sobota. S tem smo želeli razvijati predvsem njihove dispozicije 

za ritem, glasbo, ples in negovati njihovo kulturo.« 

 

ANALIZA SINTAKSE IN TRANZITIVNOSTI 

 

Analiza sintakse in tranzitivnosti pokaže, da se odgovornost za reševanje težav in problemov, 

s katerimi se srečujejo Romi, pripisuje predvsem strokovnim delavcem, ki se z njimi 

srečujejo, medtem ko romski učenci in njihovi starši nastopajo predvsem kot prejemniki 

pomoči in ukrepov, ki jih šola sprejema za dvig njihove izobraževalne uspešnosti. V 

prispevkih je pogosto podan očitek, da se romski učenci in njihovi straši ne odzivajo na trud 

šole tako, kot bi bilo pričakovano. Skozi nekatere prispevke pa vendarle razberemo, da romski 

učenci cenijo trud, ki ga učitelji vlagajo vanje.  

 

Analiza sintakse in tranzitivnosti razkriva tudi odnos, ki ga vzpostavijo učitelji ob srečanju z 

drugačnostjo. Učitelji delo z Romi percipirajo kot zahtevno in odgovorno, pri čemer se skozi 

prispevke reprezentirata dva pola tolmačenja učiteljeve vloge. Na eni strani so učitelji, ki 

srečanje z drugačnostjo sprejemajo kot izziv in se veselijo uspehov (tudi najmanjših), ki jih 

doživljajo ob delu z romskimi učenci, medtem ko je za drugi del učiteljev delo z učenci Romi 

bolj sizifovo delo, saj ga dojemajo kot težkega in napornega, hkrati pa jim ne prinaša uspehov 
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glede na trud, ki ga v vlagajo v delo z njimi. Vzroki za neuspeh in krivda pa so pripisani  

romskim učencem zaradi njihove drugačnosti in posebnosti. Analiza tudi pokaže, da učitelje 

poučevanje romskih učencev ujame nepripravljene, srečanje z romsko kulturo pa jih po 

navadi navda z občutkom nemoči. Nadaljnje delo z romskimi učenci temelji predvsem na 

vzpostavitvi osebnega odnosa. Razberemo lahko tudi, da so za delo z učenci Romi zelo 

pomembne nekatere učiteljeve osebnostne lastnosti – učitelji morajo biti potrpežljivi, 

razumevajoči, znati sprejemati drugačnost, imeti dovolj znanja.  

 

Tipični primeri:  

1995: »Vsako leto mi prinesejo nekaj novega, zanimivejšega, kajti Romi so med sabo zelo različni, do 

vsakega moraš imeti drugačen pristop, drugače delati z njim. To sicer zahteva napor in veliko 

vztrajnosti, vendar se na koncu vse poplača z njihovo prisrčnostjo in tako, da te nikoli ne pozabijo in 

te na ulici vedno pozdravijo.« 

1998: »Na šoli namenjamo posebno pozornost iskanju najustreznejših oblik vključevanja romskih 

otrok v vzgojno-izobraževalni proces, čeprav akademski dosežki niso adekvatni vloženemu trudu.« 

2001: »Pedagoški delavci smo kot strokovnjaki, ki želimo vsaj razumeti, če že ne reševati večine 

problemov pri otrocih Romih, povsem nemočni. Ne poznamo jezika kulture, vrednot in običajev, ne 

poznamo načina, s katerim bi določili potencialne intelektualne zmožnosti za šolsko učenje, niti ne 

vemo, kakšne oblike šolanja bi bile zanje najustreznejše.«  

2005: »Imeti v razredu romske učence namreč ne pomeni samo slediti učnemu načrtu, temveč ga je 

treba velikokrat prilagajati razmeram.« 

2006: »Vzpostaviti je možno tudi dokaj oseben odnos, ki učitelju olajša iskanje prave oblike motivacije 

za učenca.« 

2006: »Romski učenci niso vedno motivirani za dokončanje osnovnošolske obveznosti. Nekateri nočejo 

niti slišati o tem. Ne obiskujejo pouka, ne prinašajo šolskih potrebščin, ne opravljajo domačih 

obveznosti, ne sodelujejo, učno pomoč celo zavračajo. Zakaj? Zato, ker jih nihče ni vprašal, ali so 

njegovi cilji enaki mojim (učiteljevim) ciljem zanj. Učitelj si namreč želi, da bo romski učenec uspešno 

končal osnovno šolo in se vpisal v srednješolsko izobraževanje. Morda bo potem nekoč celo imel 

poklic. Ko učitelji govorimo o tem, se ne zavedamo, da so njihovi (romski) cilji drugačni.« 

2007: »So dnevi, ko me kolegice in kolegi presenetijo s kakšno spodbudno novico in si rečem, vredno 

je vztrajati. So situacije, ki me spravijo na tla. Domov odidem zagrenjena. Razmišljam, zakaj se je 

zgodilo, kaj smo spregledali. Odgovora ne najdem ali pa sploh ni tako preprost, kot bi si želela v 

tistem hipu.« 

2008: »Našo šolo obiskujejo tudi romski učenci. Ti učenci vnesejo v delo drugačnost, na katero se 

moramo učitelji pripraviti in jo na primeren način predstaviti tudi sošolcem Romov.« 
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2009: »Kljub vsemu smo strokovni delavci pri svojem delu svobodni in avtonomni. Tega se zavedamo, 

tudi prevzemamo odgovornost za svoja dejanja v sklopu svojih pristojnosti, ki se navezujejo na 

poučevanje in druge obveznosti v šoli. Imamo znanje ter izkušnje, osebnostno smo napredovali.« 

2011: »Ker sem imela dobro izkušnjo že od prej, mi ni bilo težko delati z Romi tudi v šoli. Sprejela sem 

njihovo drugačnost, zato so tudi oni sprejeli mene.« 

2012: »Učitelji moramo biti izredno potrpežljivi in razumevajoči. Seveda je podobno tudi na drugih 

šolah, a v tem okolju je to še posebno pomembno.« 

2013: »Vloga učitelja je pri delu s takšnimi učenci izjemno pomembna, saj je njihov napredek v večini 

primerov odvisen od ustreznega načina dela posameznega učitelja.« 

 

Odgovornost za uspešnost romskih učencev v šoli in učinkovitost vzgoje in izobraževanja 

romskih otrok ter njihovo napredovanje so pripisani zavzetosti učiteljev in šolskim oblastem, 

medtem ko je delovanje širših družbenih dejavnikov, kot je npr. politična volja za urejanje 

položaja Romov, urejenost naselij ipd. le redko omenjeno. Veliko je tudi pisanja v množini, s 

čimer odgovornost za napredek učencev postane kolektivna ali pa se zabriše.  

 

Tipični primeri: 

1992: »Uspešnost in učinkovitost vzgoje in izobraževanja romskih otrok ter njihovo napredovanje so 

precej odvisni od zavzetosti učiteljev in šolskoprosvetnih oblasti.«  

1995: »Vse od ustanovitve šole vlagamo veliko moči v urejanje težav, ki so povezane s prevozi, 

prehrano, z obleko, s šolskimi potrebščinami, z denarnimi boni, obiskovanjem pouka in sodelovanjem 

s starši.« 

2001: »Vrsto let smo spoznavali, da naši romski učenci niso kos veljavnim učnim normam. 

Vsakodnevni problemi, s katerimi smo se spopadali, so nas silili v to, da smo iskali nove pristope, 

skušali čim bolj upoštevati drugačnost otrok, se dodatno izobraževali in usposabljali. Bili smo 

pobudniki prvih projektov o vzgoji in izobraževanju romskih učencev.« 

2007: »Drugače je na vseh drugih področjih, kjer se Romi vključujejo v delovanje šole. Treba je 

prilagajati metode in oblike dela, pa vendarle se zgodi, da se učitelj znajde v slepi ulici, ko je 

postavljen  pred oviro, ki pravi: 'To pa je v njihovi kulturi. Takšni so, ne moreš pomagati.' Izjemno 

veliko strokovno kompetenco mora imeti takrat katerikoli strokovni delavec šole, da lahko svoje 

učiteljsko delo nadaljuje, ne da bi ob tem koga zadel.« 

2009: »Vzgojno-izobraževalni proces smo metodično in didaktično nadgradili, stvari v šoli se 

izboljšujejo, vzdržujemo dobro ozračje, učni uspeh se izboljšuje, posamezni otroci zelo napredujejo. 

Obisk romskih učencev, ki je temelj za učno uspešnost, ni le v pristojnosti šole. Če učenec pride v šolo, 

mu omogočimo kakovostno izobraževanje.« 
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2011: »Šola lahko nasilno vedenje pri učencih vzdržuje, pospešuje in tudi ustvarja. S spodbujanjem 

tekmovalnosti in povečano storilnostno naravnanostjo med učenci lahko ustvarja možnost za 

agresivno vedenje učencev. Vsekakor pa lahko šola bistveno prispeva pri razvoju prosocialnosti vseh 

učencev, še posebej tistih, ki tovrstnih spodbud ne dobijo v domačem okolju, kar še posebej velja za 

romske učence.« 

 

Medtem ko je strokovnjakom pripisana aktivna vloga ob vlaganju napora v njihovo 

izobraževanje, je aktivna vloga romskih učencev izpostavljena predvsem ob omembah 

sodelovanja na prireditvi ob dnevu Romov ter nadarjenosti za glasbo in ples.  

 

Tipični primeri: 

1995: »Vsako leto naši učenci s svojim kulturnim sporedom, ki vsebuje tudi veliko pesmi v romskem 

jeziku, sodelujejo na prireditvah, proslavah, predstavitvah knjig /.../« 

2005: »Kako spremeniti obstoječe stanje? Z malo dobre volje s strani učitelja in romskih otrok ter 

predvsem na podlagi zaupanja so romski otroci lahko izredno uspešni pri petju, predvsem pri petju 

svojih romskih pesmi, pri igranju na glasbila ... Mogoče je to tista odskočna deska, na kateri je treba 

začeti.« 

2008: »Na šolskih prireditvah nastopajo tudi učenci Romi. Ravno v mesecu aprilu pa imajo posebno 

priložnost, da pokažejo svoja močna področja, ki jih črpajo iz svoje kulture in jo prenašajo iz roda v 

rod: ples, petje, glasba. S tem pa bogatijo tudi nas in našo kulturo.« 

2012: »Otroci spoznavajo svojo zgodovino in kulturo, kar je zanje malo manj zanimivo. Mnogo raje 

spoznavajo običaje, pojejo pesmi, predvsem pa jih zanima vse, kar je povezano s plesom. Vse več je 

tudi takih, ki sodelujejo na šolskih prireditvah ali bralni znački, so uspešni in se trudijo. Vsako leto ob 

svetovnem dnevu Romov (8. april) skupaj pripravijo proslavo, na kateri nastopajo ali se je udeležijo 

vsi učenci šole.« 

 

Prispevki izpostavljajo tudi pomen sodelovanja z zunanjimi institucijami, ki se pri svojem 

delu prav tako srečujejo z Romi. Pogosto je izraženo razočaranje nad neodzivnostjo teh 

institucij in stališče, da šola ostaja sama pri reševanju problemov. Največ razočaranja je 

izraženega nad predstavniki lokalne skupnosti. Analiza tudi pokaže, da se v prispevkih pokaže 

razlika med regijami, iz katerih prihajajo avtorji. V Prekmurju so prav predstavniki lokalnih 

oblasti tisti, ki se jim pripisuje zasluge za ureditev legalizacije ali odprtje vrtca v romskem 

naselju. 
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Tipični primeri: 

2009: »V začetku smo zasnovali program široko, v upanju da bomo ves čas lahko sodelovali z 

institucijami, ki imajo kakršenkoli vpliv na obisk romskih otrok v šoli /.../. Začetna pripravljenost 

povabljenih ustanov je počasi usahnila in vsak je spet opravljal svoje delo v skladu s pristojnostmi kot 

prej.« 

2011: »Vsa prizadevanja šole in lokalne skupnosti so po korakih prispevala k izboljšanju njihovih 

bivalnih razmer in učnega uspeha v šoli. Koraki so majhni, a zelo pomembni.«  

2012: »Menim, da je začrtana pot pravilna, a do cilja bo treba prehoditi še mnogo poti. Skupno 

konstruktivno sodelovanje šol, državnih, občinskih, krajevnih institucij je ključnega pomena. 

Prevzemanje in ne prelaganje odgovornosti pa je temelj reševanja teh zapletenih okoliščin.«  

 

Po letu 2004 se v prispevkih sporadično začne pojavljati tudi ideja, da je treba omogočiti 

pogoje, da bodo tudi Romi sami lahko začeli spreminjati svoj položaj in poudarjati svojo 

aktivnost za izboljšanje neugodnega položaja. »Menim, da je romsko vprašanje tudi danes 

predvsem socialno vprašanje, ki ga bo mogoče rešiti le ob usklajenem delovanju državnih in 

občinskih organov. Tu mislim predvsem na ustvarjanje možnosti, da si bi Romi lahko v večji 

meri služili kruh tudi s svojim delom.« V prispevku iz leta 2005 avtorica poudari, da Romi 

dobivajo veliko različne pomoči, čemur mnogi nasprotujejo, in poudari pomen medčloveške 

etike. »Živeti ni vedno lahko, zato ne obsojajmo Romov kar vsevprek, temveč jim pomagajmo, 

da bodo razvili odgovornost zase.« V prispevku iz leta 2010 pa avtor poudari, da se Romi 

sami zavedajo, da ne morejo čakati le na pomoč drugih, kot ključ za spreminjanje položaja pa 

vidi izobrazbo. »Razveseljivo je, da se Romi vse bolj zavedamo, da naš položaj ni odvisen le 

od dobre volje občin, v katerih živimo, in od pomoči države. Spoznavamo namreč, da moramo 

predvsem sami skrbeti zase in se zato bolje organizirati. A brez izobrazbe, ozaveščene in 

dobro organizirane romske skupnosti ne moremo pričakovati, da bomo delovali v dobrobit 

vseh nas.«  

 

ANALIZA MODALNOSTI 

 

Analiza modalnosti pokaže, da je v izbranem analiziranem obdobju izražanje modalnosti 

prehajalo med kategoričnostjo, ki se nanaša na to, da so Romi zaradi svoje kulture in 

življenjskih pogojev bolj ali manj obsojeni na položaj, v katerem so se znašli (neuspeh v šoli, 

neugodne socialne razmere idr.), in mehkejših pozicij, ki priznavajo tudi delovanje in vpetost 

drugih družbenih dejavnikov in okoliščin.  
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Tipični primeri:  

2005: »Romi so preobremenjeni s svojo preteklostjo, z revščino in odrinjenostjo na družbeno 

obrobje.« 

2011: »Prepoznavanje in sprejemanje njihove drugačnosti, poznavanje življenjskih okoliščin družin 

ter romske kulture so prvi koraki h kakovostnemu bivanju.« 

 

Do leta 2006 je izražena absolutna prepričanost, da učenci Romi vstopajo v šolo s 

primanjkljaji, zaradi katerih po znanju niso in ne morejo biti enakovredni ostalim učencem. 

Izražena je nujnost prilagajanja programa in učnih načrtov ter pogosto nakazovanje stališč, da 

tudi ti prilagojeni programi za romske učence niso primerni, saj ne zmorejo niti teh. Po tem 

obdobju se začne poudarjati stališče, da je samoumevno, da se učnih načrtov ne sme 

prilagajati, obenem pa je v nekaterih prispevkih izražena dilema, kako speljati pouk, da bi 

romski učenci napredovali in da bi bili hkrati standardi znanja upoštevani. 

 

Tipični primeri: 

1999: »Za delo z njimi je potrebno uporabiti drugačne pristope, v šolo vstopajo s primanjkljaji.  

Šolska zakonodaja je preveč toga, da bi upoštevala odstopanja romskih učencev.«  

2002: »Strinjata se, da so pri delu z romskimi učenci napredovali zlasti v zadnjih letih, odkar so 

zaživeli prilagojeni učni načrti, ki upoštevajo sposobnosti in zmožnosti posameznega učenca.« 

2006: »Vendar pa tu že dolgo ne gre le zato, da bodo romski učenci na razredni stopnji oz. ob 

prehodu na predmetno pisali in brali z razumevanjem tekstov, razumeli osnovna navodila ter znali 

oblikovati enostavna sporočila in pripovedi  v slovenskem jeziku. V praksi se kaže, da je možno storiti 

veliko več oz. napredovati do te mere, da se z učenci Romi dela po veljavnem učnem načrtu, kar je tudi 

resnično nepisan, vendar najbolj zaželen cilj tega projektnega dela.« 

2008: »Šele ko to učitelji sprejmemo, je z učenci Romi delo lažje. Naša naloga namreč je, da vsem 

učencem zagotovimo enake standarde znanja, jim svetujemo za nadaljnje življenje in obenem 

upoštevamo tudi moralo, cilje in vrednote naroda, ki kot eden zelo redkih na zemeljski obli nima svoje 

države.« 

 

V vseh analiziranih letih je ključno poudarjanje in prepričanost v drugačnost Romov, pri 

čemer je odsotno kakršnokoli navajanje ali iskanje podobnosti med romsko in večinsko 

kulturo. Spodbujanje k sprejemanju drugačnosti je v analiziranem obdobju do leta 2007 

izraženo bolj kot nuja in ne dejanski poziv k sobivanju dveh različnih kultur. Večkrat je v 

prispevkih izraženo stališče, da se bo položaj Romov spremenil, ko bodo Romi sprejeli 

večinsko kulturo in se ji prilagodili. Hkrati s poudarjanjem in prepričanostjo v drugačnost se 
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pojavljajo stališča, da bi bilo zaradi lažjega dela z učenci romsko kulturo dobro bolje poznati, 

vendar so ta stališča izražena z zmanjšano prepričanostjo. Prispevki se tako na primer pogosto 

začnejo z navajanjem teorij, od kod so se Romi naselili na naše območje ali na območje, od 

koder prihajajo učenci, ki obiskujejo šolo, iz katere prihaja avtor prispevka, kar pa po drugi 

strani znova služi poudarjanju njihove tujosti v našem prostoru oziroma argumentaciji po 

načelu »Romi niso od tu in zato niso taki kot mi«. 

 

Tipični primeri:  

1995: »Romi so drugačno ljudstvo kot mi in kot take jih moramo sprejeti, če jih hočemo razumeti in 

jih tudi kaj naučiti.« 

2005: »Podobnih groženj zdaj ne slišimo več, a negativne ali pa romantične predstave o Romih še 

zmeraj trdovratno kljubujejo času /.../. Lahko bi rekli, da nič od tega ni povsem res. A gotovo drži, da 

je to ljudstvo ostalo na družbenem robu in odmaknjeno od večinskega prebivalstva povsod, kamor jih 

je zanesla pot.« 

2006: »Da bi razumeli razvoj romske družine, je treba poznati njihov izvor, zgodovino in še mnogo 

več.« 

2007: »Danes lahko rečemo, da je zaradi drugačne kulture Romov nastalo veliko težav v odnosu do 

večinskega  prebivalstva. Take težave so spremljale Rome že od zibelke. Romski otroci so bili vedno 

'drugačni', imeli so veliko težav v osnovnošolskem izobraževanju, njihova (ne)uspešnost v šolanju pa 

je bila vedno relativna.« 

2007: »Romska kultura se zelo razlikuje od večinske. Ker pa pojem kultura obsega vse segmente 

družbenega in osebnega delovanja, lahko trdimo, da se od večinskih razlikujejo tudi njihove vrednote, 

cilji, morala, na sploh vsi elementi, ki spremljajo človeka na njegovi poti skozi življenje.« 

2011: »Res je, da imajo Romi svoj način življenja, svojo kulturo, svoje vrednote, vendar živijo z nami 

in med nami in zato morajo upoštevati šolska pravila, ki veljajo za vse učence, in izpolnjevati naloge 

in dolžnosti, ki jim jih nalaga šola. Vsi zaposleni in vrstniki pa smo jim dolžni pri tem pomagati. 

Seveda ob upoštevanju njihove drugačnosti ter pravice do ohranjanja jezika in kulture. Če se bomo 

tega zavedali, bomo lažje sodelovali, vsekakor pa bogatili tudi sebe.« 

 

Analiza modalnosti tudi pokaže, da avtorji v vseh analiziranih letih zastopajo stališče, da je 

primanjkljaj Romov tudi njihova socializacija, ki je počasna, neustrezna ali drugačna od tiste, 

ki je značilna za večinsko družbo in je glede na stališča avtorjev poleg jezika in kulture 

pomemben dejavnik za neuspeh romskih učencev ter (ne)vključevanja v družbo. 

 

Tipični primeri: 



126 
 

1995: »Najmanj uro na dan so že med slovenskimi otroki, tako se hitreje uče slovenskega jezika in se 

socializirajo.« 

1998: »/…/ in sprejmemo drugačnost ter s strpnostjo do njihove počasne socializacije.« 

2008: »Ti učenci imajo veliko težav, povezanih s socializacijo in z razvijanjem pozitivnih medsebojnih 

odnosov ter razumevanjem pojmov, predvsem zaradi nepoznavanja slovenskega jezika.« 

2011: »Učitelji, ki poučujejo učence Rome, ugotavljajo pri vključevanju romskih otrok v proces vzgoje 

in izobraževanja, da še vedno izstopata predvsem dva temeljna problema, in sicer socializacija 

romskih otrok, ki prihajajo iz težavnih socialnih razmer, z drugačnimi navadami, vrednotami in 

tradicijo, ter problem jezika.« 

 

Prispevki po letu 1993 začnejo poudarjati neustreznost razvoja romskih otrok v predšolskem 

obdobju. Pri tem je v analiziranem obdobju zaznati premik od tolmačenja, da sta za 

pomanjkljive veščine in spretnosti iz predšolskega obdobja odgovorni predvsem neustrezna 

socializacija in vzgoja k stališčem, da so pomanjkljive veščine in spretnosti posledica 

pomanjkanja materialnih sredstev in nespodbudnega okolja. Kot rešitev avtorji vseskozi 

navajajo večjo vključenost romskih otrok v predšolske institucije ali vsaj dveletno pripravo na 

šolo.  

 

Tipični primeri: 

1998: »Socialno-kulturno okolje in življenjske razmere, v katerih odraščajo romski otroci, večini ne 

dajejo možnosti za ustrezen razvoj v predšolskem obdobju.« 

2003:»Ker je otrokovo družinsko življenje nenaklonjeno izobraževanju, spodbude staršev pa 

preskromne (pri razvijanju predbralnih in predpisalnih zmožnosti), otroci kljub individualnemu delu z 

vzgojiteljem primanjkljaja na jezikovnem področju ne nadoknadijo. Veliko otrok pozneje prekine 

šolanje v običajnih šolah in ga nadaljuje na šolah s prilagojenim programom.« 

2005: »Zelo malo jih obiskuje vrtec in zato ne morejo vsaj malo nadoknaditi primanjkljajev.« 

2006: »Ugotavljamo, da je najbolj učinkovita pomoč učencem Romom v VVO in v prvih letih šolanja, 

saj lahko pravočasno odpravimo pomanjkljivosti pri slovenskem jeziku in socializaciji.« 

2011: »Socialno-kulturno okolje, v katerem odraščajo romski otroci, večini ne daje možnosti za 

ustrezen razvoj.«  

2013: »Zavedamo se, da je treba določene primanjkljaje, ki izvirajo iz nespodbudnega družinskega 

okolja, nadoknaditi in učencem omogočiti, da svoje sposobnosti razvijejo v največji meri.« 

   

V nekaterih prispevkih je bila izražena tudi želja, da bi romske učence zaradi posebnosti, ki 

naj bi bile zanje značilne, lahko uvrstili v posebno kategorijo, jih obravnavali kot otroke s 

posebnimi potrebami oziroma otroke z drugačnimi izobraževalnimi potrebami. V prispevku iz 
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leta 1995  je izraženo sporočilo, da so romski učenci zaradi drugačnosti otroci s posebnimi 

potrebami, hkrati pa so tako posebni, da ne spadajo niti v to skupino, saj so njihove 

posebnosti drugačne od otrok, ki spadajo v omenjeno kategorijo. Zaznati je željo po pomoči, 

vendar za to nimajo pravih orodij, ker romskih otrok ne morejo umestiti v ustrezno kategorijo. 

»K sodelovanju so bili povabljeni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s problematiko otrok s 

posebnimi potrebami. Izkazalo pa se je, da posebnih potreb romskih učencev ni mogoče 

enačiti s potrebami, ki jih imajo otroci z drugimi posebnostmi v razvoju.« V letu 1998 je v 

prispevku izraženo kategorično stališče, da so romski učenci učenci s posebnimi potrebami. 

»Učencem s posebnimi potrebami in ovirami v razvoju, kar učenci Romi nedvomno so, lahko 

učinkovito pomagamo pri vključevanju v razred in jih pri njihovem šolskem delu podpiramo, 

če jim zagotovimo tudi učenje socialnih veščin, saj je to enako pomembno kot učenje vsebin, 

dejstev in povezav /.../«. Leta 2005 avtorica v prispevku sicer eksplicitno ne napiše, da romski 

učenci spadajo v kategorijo otrok s posebnimi potrebami, vendar pa v povzetku navede, da na 

njihovi šoli nudijo individualno in strokovno pomoč tudi romskim učencem in da vsi otroci s 

posebnimi potrebami potrebujejo »več časa za učenje, čim več ponazoritev, vaj in 

ponavljanja«. V nadaljevanju prispevka opisuje značilnosti, ki jih opaža pri romskih učencih. 

V zadnjem prispevku iz leta 2006 je izraženo stališče, da so romski učenci zaradi 

dvojezičnosti in časa, ki ga potrebujejo, da usvojijo jezik, otroci z drugačnimi učnimi 

potrebami. »Spremljanje uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci kaže, da 

je potrebno te učence obravnavati kot učence z drugačnimi učnimi potrebami. Raziskave o 

dvojezičnih otrocih so pokazale, da potrebuje otrok za obvladanje jezika na ravni kognitivnih 

procesov pet do sedem let načrtnega učenja. Številni romski učenci pa se srečajo s slovenskim 

jezikom praviloma šele z vstopom v šolo in jim govor v slovenskem jeziku na ravni 

enostavnega sporazumevanja za delo v šoli ne zadošča.« 

 

V prispevkih se dvakrat pojavi tudi prepričanje, da med dolenjskimi in prekmurskimi Romi 

obstajajo razlike, pri čemer se ima stanje Romov v Prekmurju za bolje urejeno od tistega na 

Dolenjskem. V prispevku iz leta 2005 avtorica izrazi kategorično stališče, da so se prekmurski 

Romi bolje prilagodili večinskemu prebivalstvu in so zato tudi bolj sprejeti. »Seveda ne 

smemo pozabiti, da so razlike med dolenjskimi in prekmurskimi Romi velike. Slednji so se 

bolje prilagodili večinskemu prebivalstvu, izboljšali socialne razmere in odnos do 

izobraževanja. To jim je uspelo tudi zato, ker so jih tam prej sprejeli medse.« V letu 2006 pa 

avtor prispevka z zmanjšano prepričanostjo izrazi stališče, da je vzrok za razlike moč iskati v 

verski pripadnosti, ki naj bi bila značilna za eno in drugo regijo. 2006: »Menim, da je del 
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krivde za večjo nestrpnost do Romov na Dolenjskem kot v Prekmurju tudi na strani cerkve. 

Občutek imam, da so protestanti nekoliko bolj strpni od katoličanov. Tega ne posplošujem in 

ne mislim predvsem na današnji čas, temveč bolj na preteklost. Tudi cerkev bi lahko storila 

več za pomiritev strasti.« 

 

Analiza modalnosti razkriva tudi odnos med šolo in romskimi starši. Avtorji prispevkov 

večinoma zavzemajo naklonjeno oziroma razumevajoče stališče do romskih staršev in 

poudarjajo, da so romski starši nepismeni in neizobraženi in zato nezmožni svojim otrokom 

nuditi ustrezno pomoč pri šolskem delu. Izstopata dva prispevka, ki zastopata posebej 

naklonjeno stališče do romskih staršev. V prispevku iz leta 2007 avtorica poudari, da se ji zdi 

mnenje, ki prevladuje med večinsko populacijo, da romski starši oziroma romska skupnost ne 

prepoznava pomena izobraževanja, napačno. »Po mojem mnenju si, tako kot vsak starš, tudi 

romski starši želijo, da bi njihovi otroci čim več dosegli na tem področju. Težko pa svojim 

otrokom pomagajo in jim svetujejo pri premagovanju ovir, ki jim stojijo na tej poti, saj nimajo 

dovolj izkušenj niti znanja, skratka orodij, da bi skupaj učinkovito premagovali ovire, ki jim 

stojijo na tej težki poti.« V prispevku iz leta 2013 pa avtorica poudarja, da je treba 

primanjkljaje, ki nastanejo zaradi nespodbudnega okolja, nadoknaditi, pri čemer pojasnjuje, 

da je razlog predvsem v tem, da so romski starši sami neizobraženi in zato ne morejo nuditi 

ustrezne pomoči. Po drugi strani pa se v nekaterih prispevkih pojavljajo tudi absolutna 

stališča, da romski starši ne pošiljajo otrok v šolo, ker ne cenijo izobraževanja, ne prihajajo na 

govorilne ure ali roditeljske sestanke in jih morajo zato učitelji obiskovati v naselju, s svojimi 

otroki doma ne delajo in jim ne nudijo ustreznih spodbud, zato romski učenci po mnenju 

avtorjev tudi niso tako uspešni, kot bi lahko bili ob trudu, ki ga vanje vlaga šola, in za 

izobraževanje niso motivirani. V enem od prispevkov je celo podan očitek, da starši ne 

vpišejo otrok v šolo s prilagojenim programom, kadar jim šola to svetuje. 

 

Tipični primeri: 

2000: »Kdaj pa bodo Romi iz naselja XXXX dovolj motivirani za izobraževanje, pa vedno bolj očitno 

postaja dilema širše družbe (ne zgolj šolstva) predvsem Romov samih.« 

 2003: »Številčnejše so tiste romske družine, ki imajo do izobraževanja odklonilen odnos. Starši ne 

govorijo in ne razumejo slovenskega jezika, matere so nepismene. Vzgojitelji izredno težko sodelujemo 

z njimi. Otroci teh družin so številni in obiskujejo vrtec, ker je zastonj.«  
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2006: »Romski učenci niso vedno motivirani za dokončanje osnovnošolske obveznosti. Nekateri nočejo 

niti slišati o tem. Ne obiskujejo pouka, ne prinašajo šolskih potrebščin, ne opravljajo domačih 

obveznosti, ne sodelujejo, učno pomoč celo zavračajo.« 

2012: »Romi imajo za izobraževanje nizko motivacijo, kar je posledica starševske vzgoje. V šolo 

prihajajo z izjemno različnim predznanjem, navadami, vrednotami, socialnoekonomskim statusom, 

predvsem pa s slabo motivacijo, ki je primarno (ne)spodbujena od staršev. Največkrat je njihova 

podpora odvisna od tega, ali so tudi sami obiskovali šolo in ali imajo pozitivno izkušnjo s širšim 

okoljem. Vse sogovornice ugotavljajo podobno: če je v družini znanje prikazano kot vrednota, so tudi 

starši pripravljeni pošiljati otroka v šolo in ga spodbujati, da jo tudi konča.« 

 

ANALIZA PREDPOSTAVK 

 

Največ predpostavk v analiziranih prispevkih se nanaša na značilnosti, ki so pripisane 

romskim učencem. Najbolj splošna predpostavka v zvezi z njimi je, da so romski učenci 

zaradi njihove kulture drugačni od večinskih učencev in zato v šoli tudi manj uspešni. 

Predpostavka o kulturi kot primanjkljaju ali razlogu za neuspeh romskih učencev se v 

prispevkih začne pojavljati po letu 2002, ko avtorji v prispevkih ne navajajo več eksplicitno in 

z naštevanjem točno določenih lastnosti težav, ki jih opažajo pri romskih učencih (npr. 

grafomotorike, potrebe po gibanju ipd.). Kultura je tudi v prispevkih pred tem obdobjem že 

nekajkrat omenjena kot opravičilo ali razlog za neuspeh romskih učencev. V enem od 

prispevkov iz leta 1998 nam analiza besed pokaže celo na predpostavko, da so prav kultura, 

vrednote in običaji romskih učencev tisti, zaradi katerih je težko določiti njihove zmožnosti za 

učenje. »Zavedala sem se, da ne poznam njihove kulture, vrednot in običajev, niti načina, s 

katerim bi določila potencialne intelektualne zmožnosti za šolsko učenje.« V drugem 

prispevku iz istega leta pa je izražena predpostavka, da imajo zaradi kulture nižje sposobnosti. 

Analiza predpostavk tudi pokaže, da se romska drugačnost po mnenju avtorjev pokaže 

predvsem v njihovem razmišljanju in navadah, kar naj bi posledično vplivalo tudi na drugačne 

vrednote, moralo in spretnosti teh učencev. Vendar pa avtorji hkrati ne čutijo potrebe po 

pojasnjevanju te drugačnosti, čeprav obrazcev romske kulture ne moremo enoznačno 

opredeliti. Navedbe avtorjev tako služijo poudarjanju razlik med nami in njimi, namesto 

razmišljanju o tem, kako se s specifičnimi vzorci romske kulture spoprijeti, da bi se ti učenci 

lažje vključili v vzgojno-izobraževalni proces. 

 

Tipični primeri:  
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2006: »Večinsko prebivalstvo ima popolnoma drugačno kulturo, jezik, običaje, navade, druge moralne 

in vrednotne poglede na svet kot romsko prebivalstvo.« 

2007: »V šolo prihajajo z drugačnimi znanji, vrednotami, spretnostmi, kot jih pričakujemo učitelji in 

velja za večinsko prebivalstvo.« 

2007: »Romska kultura se zelo razlikuje od večinske. Ker pa pojem kultura obsega vse segmente 

družbenega in osebnega delovanja, lahko trdimo, da se od večinskih razlikujejo tudi njihove vrednote, 

cilji, morala, na sploh vsi elementi, ki spremljajo človeka na njegovi poti skozi življenje.« 

2009: »Spoznala sem, da sta življenje in kultura romske skupnosti zelo drugačna. Predvsem sem 

potrebovala kar nekaj časa, da sem se navadila na njihovo izrazito govorico telesa oz. znamenj, 

katerih pomen sem postopno odkrivala.« 

 

Eksplicitno so na primer posamezni obrazci romske kulture opisani le v posameznih 

prispevkih, medtem ko so v ostalih le nakazani. Izjema je prispevek iz leta 2007, v katerem 

avtorica razpravlja o navadah in običajih, ki so del romske kulture in jih na njihovi šoli 

obravnavajo kot ovire pri delu z romskimi učenci. Pri tem navede romske priimke, romsko 

družino ter odnos do šolanja, tradicionalne poklice Romov ter obrede v zvezi z poroko, 

rojstvom in smrtjo. Obredi, ki naj bi bili značilni za romsko kulturo, so na splošno in kot ovira 

omenjeni tudi v prispevku iz leta 2009: »Dogodki, ki se nenehno odvijajo v romskem naselju, 

pomembno vplivajo na manjši obisk. Njihova kultura (običaji ob smrti, krstih, drugih 

praznovanjih, vraževerje, mladoletno starševstvo, razprtije …) daje prednost ohranjanju teh 

običajev in spodbuja in ohranja negativni habitus, ki ga zaznavamo redni obiskovalci 

naselja.« Ostali prispevki obrazce romske kulture omenjajo le sporadično, med njimi pa se 

največkrat izpostavlja prezgodnje nosečnosti med mladimi Rominjami in da Romi ne cenijo 

izobraževanja. 

 

Tipični primeri: 

2006: »Starši dekleta pogosto izpišejo iz šole, ko so stara komaj 12 ali 13 let, saj želijo povsem 

nadzorovati njihovo življenje, veliko jih svojim hčeram izbere tudi življenjske sopotnike.« 

2007: »Nekatere mamice in očetje so ta naziv prejeli zelo zgodaj. Če sami niso dokončali šolanja, 

potem doma tudi svojim otrokom ne morejo nuditi kakovostne učne pomoči. To se kaže pozneje, pri 

njihovih otrocih, ker posledično tudi njihov naraščaj ne dela domačih nalog, se doma ne uči in do 

šolskega dela nima pravilnega odnosa.« 

 

V prispevkih nekajkrat zasledimo tudi, da imajo romski učenci neprimerne higienske navade. 

Higienske navade so v prispevkih omenjene med alinejami, kjer avtorji naštevajo značilnosti 
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romskih učencev, ali pa avtorji preprosto zapišejo, da romske učence pred poukom umijejo in 

preoblečejo. Poleg higienskih navad pa so pogosto omenjene tudi njihove prehrambne navade. 

Kot na primer zapiše avtorica v prispevku iz leta 1998, je bilo treba romski učenki navajati 

tudi na kulturno uživanje hrane. »V mesecu septembru sta se privajali šolskemu okolju, 

razvijali higienske navade, se učili kulturno uživati hrano, iskali svoje mesto v kolektivu.« 

Potrebo po umivanju in preoblačenju romskih učencev bi lahko preprosto razlagali tudi kot 

pomoč šole pri zagotavljanju enakosti med romskimi in večinskimi učenci – ker torej Romi 

nimajo ustreznih pogojev, da bi lahko poskrbeli za higieno svojih otrok, za to poskrbi šola. 

Vendar pa avtorji prispevkov potrebe po umivanju in preoblačenju romskih otrok ne 

argumentirajo (izjema je prispevek iz leta 2002, kjer je poudarjeno, da Romi živijo v slabih 

bivalnih razmerah brez vodovoda in elektrike) niti je ne uporabijo za opozorilo o neprimernih 

življenjskih razmerah v nekaterih romskih skupnostih. Umivanje in preoblačenje romskih 

otrok je bilo na primer v Sloveniji s strani nevladnih organizacij večkrat kritizirano tudi kot 

primer diskriminacije in stigmatizacije teh učencev, saj zapisano verjetno ne bi ostalo 

neopaženo, če bi šlo za slovenske otroke. Zastavlja se nam torej vprašanje, ali poudarjanje 

neustreznih higienskih in prehrambnih navad ne služi pravzaprav le dodatni argumentaciji in 

utrjevanju predpostavk o kulturni drugačnosti Romov in reprezentacijam o njihovi 

neciviliziranosti.  

 

Tipični primeri: 

2000: »Zjutraj pripeljejo otroke v šolo s kombijem. Tam se umijejo, preoblečejo in dobijo šolske 

potrebščine.« 

2003: »Ne glede na starost imajo neprimerne prehrambne in higienske navade. Številni spoznajo 

uporabnost zobne ščetke šele v vrtcu.«  

 

Najpogostejše predpostavke o romskih starših pa se nanašajo na njihovo nemotiviranost za 

izobraževanje ter nezainteresiranost za to, da bi si našli zaposlitev. V nekaterih prispevkih je 

zaznati stališče, da si romski starši ne poiščejo zaposlitve, ker so zadovoljni s tem, kar imajo, 

in raje živijo od socialne podpore.   

 

Tipični primeri: 

2001: »Nov sistem dodeljevanja denarnih dodatkov, ki Romom pripadajo na podlagi zakona o 

socialnem  varstvu, negativno vpliva na pripravljenost, da bi pošiljali otroke v šolo, saj jim denarni 

dodatek in drugi občasni zaslužki zadostujejo za skromno življenje.« 



132 
 

2003: »Starši se pogosto izmikajo denarnim obveznostim, otroke pa vpišejo v vrtec zaradi ugodnega 

varstva in prehrane. Govorijo slovensko vendar otrokovim dosežkom in napredovanju ne posvečajo 

dovolj pozornosti in spodbude.«  

2007: »Delo, uspehi na poklicnem področju, materialne dobrine ... – vse to je na vrednotni lestvici 

Romov dokaj nizko. Večinsko prebivalstvo meni, da so ti segmenti dokaj pomembni za normalno 

eksistenco. Romi temu oporekajo. Cilj učenca po končani osnovni šoli ni nadaljevanje šolanja in 

pridobitev poklica, ampak bo zadovoljen že s socialno pomočjo in z morebitnim sezonskim delom v 

sosednji Avstriji ali pa si bo kruh služil na tržnici.« 

 

Druge predpostavke v zvezi z romskimi družinami pa se nanašajo na to, da imajo te preveč 

otrok, kar avtorji navajajo kot razlog, zakaj starši za svoje otroke ne poskrbijo tako, kot bi 

morali. 

 

Tipični primeri: 

2003: »Matere se zaradi številnih otrok, predvsem pa zaradi lastnega neznanja in nerazumevanja 

pomena izobraževanja ne vključujejo dejavno v izobraževalni proces.« 

2011: »A dokler bodo družine tako številčne in dokler ne bodo zaposleni, bodo ti koraki še naprej 

prepočasni in premajhni.« 

 

ANALIZA TEM 

 

Analiza tem nam pokaže, da je prispevke mogoče pogojno razdeliti v tri različne kategorije. 

Največji del prispevkov je pričakovano omejen na predstavitev položaja in dela z romskimi 

učenci na posamezni šoli, kjer dela avtor prispevka. Analiza podtem, ki jih izpostavljajo 

prispevki, nam pokaže, da so pogosto izpostavljene podteme prispevkov naslednje: 

socialnoekonomski status Romov oziroma romskih učencev, vprašanje jezika, organizacijske 

oblike dela, projekti in projektno delo, romski starši ter značilnosti ali posebnosti romskih 

učencev. 

 

Prispevki se pogosto začnejo z opisom naselja, iz katerega prihajajo romski učenci, ki 

obiskujejo v prispevku predstavljeno šolo. Ne glede na regijo je iz prispevkov razvidno, da so 

bivalne in ekonomske razmere slabe tako v prekmurski kot v dolenjski regiji, in to ne glede na 

obravnavano leto prispevka. Vendar pa je zaznati, da so socialnoekonomske razmere kljub 

temu slabše na Dolenjskem in so tudi podtema vsakega prispevka, medtem ko se pri avtorjih 

iz prekmurske regije ne pojavlja redno. Skozi prispevke iz dolenjske regije pa se skorajda 
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redno pojavlja tudi omenjanje umivanja in preoblačenja učencev pred začetkom pouka. V 

prispevkih z Dolenjske se omenja tudi problem legalizacije naselij. Tako recimo v prispevku 

iz leta 2012 avtorica kot eno od težav za uspešno integracijo romskih otrok v slovensko 

družbo navaja izjavo ene od sogovornic, ki pravi: »Druga težava se pojavi zaradi nelegalnih 

naselij, saj romske družine niso nikjer prijavljene. V praksi to med drugim pomeni, da prav 

nobena pošta, ki jo pošljemo staršem, ne pride do njih.« V obeh regijah se v zvezi z 

opisovanjem socialnoekonomskega položaja otrok pojavljata tudi nizka zaposlenost staršev in 

negativen odnos do dela. Socialnoekonomske razmere Romov so z izjemo redkih prispevkov 

namenjene opisovanju položaja Romov, medtem ko so neposredne povezave ali eksplicitne 

navedbe o dostopnosti romskih otrok do nekaterih dobrin in vplivov na njihovo šolanje redke. 

Tako je tema socialnoekonomskega statusa Romov predstavljena osamljeno ali pa se v 

pisanju avtorjev pojavlja skupaj z njihovimi navedbami o nezainteresiranosti romske kulture, 

da si poišče delo ali izobrazbo. Naslednja podtema so romski starši, ki so predvsem v 

dolenjski regiji večkrat reprezentirani kot tisti, ki se ne udeležujejo govorilnih ur in 

roditeljskih sestankov, svojih otrok ne pošiljajo redno v šolo, ne cenijo izobraževanja in živijo 

od socialne podpore. Za Prekmurje pa je reprezentacija staršev bolj pozitivna, večkrat je 

omenjeno, da starši prihajajo v šolo, se udeležujejo aktivnosti v šoli, otroke pošiljajo v šolo.  

 

Podtema, ki jo izpostavljajo prispevki, so tudi projekti, v katere so vključene šole, bodisi tisti, 

ki jih je pripravilo ministrstvo ali državne institucije, ali projekti, ki so jih pripravile šole 

same. Projekti so vezani na različne organizacijske oblike, ki se jih poslužujejo šole za dvig 

uspešnosti romskih učencev.   

Tudi jezik je skoraj stalna podtema vseh prispevkov. Poudarjeno je, da romski učenci slabo 

poznajo ali sploh ne znajo slovenskega jezika. Že iz najzgodnejših analiziranih prispevkov 

razberemo poziv, da področje sistemskega vpeljevanja romskega jezika, ki bi pripomoglo k 

odpravljanju jezikovnih pregrad, še ni urejeno. V letu 1993 pa je izraženo stališče, da  

neznanje ali slabo znanje slovenskega jezika ne bi smel biti razlog, da ne bi začeli obiskovati 

pouka. V prispevku je podano tudi opozorilo, da morajo strokovni delavci pri ugotavljanju 

zrelosti za vstop v šolo upoštevati predvsem mnenje vzgojiteljice, saj standardni preizkusi 

znanja marsikdaj pokažejo napačno sliko o otroku tudi zaradi nerazumevanja jezika. Iz 

prispevkov je razvidno, da se avtorji zavedajo dvojezičnosti romskih učencev in ga v vseh 

analiziranih letih tudi zaznavajo kot poglavitni dejavnik neuspeha romskih učencev. 

Poudarjajo pa tudi neurejenost položaja njihovega maternega jezika. Tako na primer avtorica 
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prispevka iz leta 1998 poudari, da romski učenci učno snov usvajajo v tujem jeziku, zato bi 

bilo treba urediti tudi položaj romskega jezika v šoli. »Prva in glavna ovira pri delu z 

romskimi učenci je nerazumevanje in izražanje v slovenskem jeziku. Nova spoznanja usvajajo 

prek njim tujega jezika in dosežki niso adekvatni njihovim intelektualnim sposobnostim. Zato 

bi bilo potrebno razrešiti položaj maternega jezika teh otrok oz. zavzeti drugačen odnos do 

slovenskega jezika kot do drugega tujega jezika.  V letu 2006 pa avtorica opozori, da imajo 

romski učenci težave, ker jim vsiljujemo jezik večine, ki ni njihov materni jezik. Izstopa tudi 

prispevek iz leta 2007, kjer intervjuvanka pove, da romski starši ne izražajo želje po izključni 

rabi romskega jezika in da se želijo čim prej naučiti večinskega jezika. »Romski otroci, ki se 

vključijo v vzgojno-izobraževalni proces na šoli, obvladajo slovenski jezik. V zadnjih letih ni 

bil vključen noben otrok, ki pred vstopom v šolo ne bi bil vključen v program predšolske 

vzgoje. To pa seveda ne pomeni, da jezikovne ovire ni, saj je prvi jezik romskega otroka 

vendarle romščina, v kateri poteka komunikacija v večini družin. V oblikah neformalnega 

druženja učencev v šoli se romski otroci pogosto pogovarjajo v romščini, vendar se njihov 

pogovor običajno spontano razvije v slovenščino. Starši romskih otrok želijo, da njihovi 

otroci v šoli govorijo v slovenskem jeziku in ne izražajo želje po romščini.« V prispevkih je 

večkrat poudarjeno, da se romski otroci začnejo učiti slovenski jezik prepozno, zaradi česar 

jezikovnega primanjkljaja ne nadoknadijo. Avtorji v nekaterih prispevkih navajajo tudi 

podrobnejše težave, s katerimi se srečujejo romski učenci zaradi drugojezičnosti, na primer da 

zato potrebujejo več konkretnih ponazoril, dodatna navodila ipd. V enem od prispevkov iz 

leta 2008 avtorica predstavi projekt jezikovnega ozaveščanja, ki je namenjen temu, da 

večinski učenci spoznajo pomen dvojezičnosti. »/.../ ugotovijo, da tudi romski učenci veliko 

znajo, vendar v svojem jeziku, ki je drugačen, in da se v šoli učijo v njim tujem jeziku.« Od 

leta 2005 se v prispevkih kot pomemben instrument za premagovanje jezikovnih ovir romskih 

učencev začne pojavljati romski pomočnik. Tako je recimo v enem od prispevkov iz leta 2005 

zapisano: »Romi zdaj radi hodijo v šolo, romske pomočnike pa so zelo dobro sprejeli tudi 

neromski otroci.«  

 

Drugi del prispevkov zavzema predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela z Romi v 

slovenskem prostoru na splošno. Prvi prispevek je objavljen leta 1993. Tema prispevka je 

prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela romskim učencem in posebnosti romskih učencev, 

ki jih je treba ob tem upoštevati. Prispevek kljub poudarjanju upoštevanja pravice do 

drugačnosti in ohranjanja romske identitete v začetku prispevka, reprezentira podobo romskih 

učencev kot učencev, ki imajo posebnosti in zaostanke, zaradi katerih ne zmorejo rednega 
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dela. Dva prispevka sta objavljena leta 2005. Tema prvega prispevka je predstavitev 

rezultatov mednarodnega projekta za spodbujanje izobraževanja romskih učencev, izvedenega 

na treh šolah. Prispevek izpostavi nujnost predšolske vzgoje in negativne plati segregacije. 

Tema drugega prispevka, ki je bil prav tako objavljen leta 2005, pa je iskanje razlogov in 

rešitev zaradi neuspešnega vključevanja Romov v šolski sistem. Leta 2007 objavljeni 

prispevek govori o izobraževalnih politikah do Romov v slovenskem izobraževalnem sistemu. 

Avtorica predstavi izobraževalne politike, ki so segale od asimilacije in segregacije v obdobju 

do osamosvojitve Slovenije, prek politike prikrite asimilacije, do integracije in inkluzije, ki jo 

je uvedel zadnji strateški dokument na področju vzgoje in izobraževanja Romov pri nas. 

Avtorica zaključi s tezo, da je realnost izobraževanja Romov še vedno na ravni asimilacije, 

ker praksa težko sledi politiki inkluzije, ki je opredeljena na načelni ravni. Zadnji prispevek, 

ki  pokriva temo vzgojno-izobraževalnega dela z Romi na splošno, pa je bil objavljen leta 

2009. Tema prispevka je poročilo o mednarodni konferenci o izobraževanju romskih učencev. 

 

Tema tretjega dela prispevkov je predstavitev praks dela z romskimi učenci v tujini ali drugih 

področij, ki se dotikajo življenja Romov. V letih 1991 in 1992 sta bila objavljena dva 

prispevka, katerih tema je predstavitev dveh zbornikov – prvi pokriva področje vzgoje in 

izobraževanja romskih otrok, za katerega avtor izpostavi, da je prvi, ki pokriva vzgojo in 

izobraževanje Romov pri nas, drugi zbornik pa obravnava »romsko problematiko« širše. 

Avtor ob koncu drugega prispevka poudari, »da smo v slovenski pomladi dobili dva 

tematizirana zbornika o Romih«. V letu 1996 so bili objavljeni trije prispevki, katerih tema je 

predstavitev dejavnosti, ki so nastale v okviru projekta Rom, ki so ga za romsko skupnost 

pripravili študentje socialne pedagogike. Tema prvega prispevka iz leta 2006 je predstavitev 

dela z romskimi učenci na eni od bolgarskih šol skozi povzetek pogovora z učiteljico, ki 

poučuje na tamkajšnji šoli. V prispevku je večkrat poudarjeno, da kljub oviram, s katerimi se 

srečuje učiteljica pri poučevanju romskih učencev, še vedno vztraja pri zahtevnem delu. Kot 

poseben izziv pri svojem delu učiteljica navaja prezgodnje poroke romskih deklet. V drugem 

prispevku je predstavljen povzetek predavanja tujega strokovnjaka na okrogli mizi in 

poudarkov iz njegove knjige o romski kulturi. Prispevek je pospremljen tudi z navedbo drugih 

sodelujočih strokovnjakov in ima namen ozaveščati o negativnih reprezentacijah, ki se 

ustvarjajo o Romih v družbi, kot so na primer različne teorije o izvoru in poreklu, ki so 

postale vsakdanje resnice. Tretji in četrti prispevek sta bila objavljena v letu 2007, tema 

prvega prispevka je predstavitev pogledov beograjske profesorice na ovire pri izobraževanju 

Romov. Avtorica navaja, da je ključna ovira pri izobraževanju Romov v Evropi po mnenju 



136 
 

strokovnjakinje revščina. V prispevku so navedeni tudi drugi razlogi, kot so pomanjkljivosti v 

izobraževalnem sistemu, napačna razlaga uspeha ali neuspeha romskih učencev (prvi je po 

mnenju strokovnjakinje tolmačen kot posledica naključja, drugi pa je tolmačen kot rezultat 

njegove nesposobnosti), neizobraženi starši itd., ki po mnenju strokovnjakinje vplivajo na 

nizke izobraževalne dosežke Romov v Evropi. Tema drugega prispevka pa so ovire, s 

katerimi se srečujejo odrasli Romi, ki so vključeni v izobraževanje prek ene od institucij, ki se 

na Dolenjskem ukvarja z organizacijo izobraževanja odraslih. Prispevek iz leta 2009 je 

pripoved učiteljice o izkušnji z romsko deklico, ki jo je v učenje pritegnila s knjigo, s katero 

se je deklica lahko poistovetila. Prispevek iz leta 2010 opozarja na položaj romske skupnosti v 

Sloveniji, rešitev iz položaja pa avtor vidi v izobraževanju in večji samoiniciativnosti Romov. 

Zadnji prispevek iz leta 2013 pa opozarja na razstavo o genocidu nad Romi, ki je primerna 

tudi za učence in dijake.  

 

Vsi prispevki, ki pokrivajo tematiko Romov ali njihovega izobraževanja pri nas, prihajajo s 

področja Prekmurja ali Dolenjske, Sinti, ki jih zakonodaja prav tako prišteva med Rome, so v 

prispevkih v vseh analiziranih letih omenjeni le štirikrat. V prispevku iz leta 2005 je za 

podkrepitev števila pri nas živečih Romov omenjeno, »da večje skupine naseljujejo predvsem 

Prekmurje in Dolenjsko, nekaj jih je na Gorenjskem (Sinti)«. V prispevku iz leta 2006 je 

zapisano le, da sta predstavnika romske skupnosti in skupnosti Sintov, ki sta sodelovala na 

okrogli mizi, opozorila, da se je treba zavedati razlik. Sinti so v drugem prispevku iz istega 

leta omenjeni še enkrat, in sicer avtor poudari, da bo v prispevku opisal svoje (pozitivne) 

izkušnje z Romi in s Sinti ter da so razlogi za večjo nestrpnost do Romov v ostalih dveh 

regijah tudi v številčnosti Romov na enem in drugem področju. Članek skuša reprezentirati 

pozitivno podobo romskih učencev in poudarja, da je ključen spoštljiv in empatičen odnos do 

Romov. V prispevku iz leta 2013 pa so Sinti omenjeni ob avtorjevi predstavitvi obdobja 2. 

svetovne vojne, ki ga pokriva razstava, o kateri poroča prispevek in ki je bilo »tudi za 

slovenske Rome in Sinte slabo raziskano, genocid nad njimi pa lahko mirno označimo tudi za 

pozabljeni holokavst«. Nobeden od prispevkov pa se ne dotika dela z romskimi učenci na 

področju ljubljanske regije.  

 

Pregled prispevkov po temah: 

1991  

Predstavitev zbornika o vzgojni in izobraževalni problematiki Romov.  

1992  
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V tem letu sta bila objavljena dva prispevka. Prvi ob svetovnem dnevu Romov, ki ima namen 

opozoriti na neurejen položaj romske skupnosti v takratnem prostoru. V drugem prispevku pa 

je predstavljen zbornik o Romih, katerega namen je boljše poznavanje in razumevanje 

Romov.  

1993  

Prispevek ima namen predstaviti prilagajanje pouka učencem Romom pri posameznih 

predmetih zaradi njihovih značilnosti. Izpostavljeno je: neznanje ali slabo znanje slovenskega 

jezika, kako prilagoditi pouk in cilje, ki naj bi jih romski učenci osvojili pri posameznih 

predmetih, saj zaradi primanjkljajev rednega dela ne zmorejo, da naj šola skrbi za dodatno 

spopolnjevanje učiteljev in romski starši.  

1994  

V tem letu ni bilo objavljenega nobenega prispevka na obravnavano tematiko. 

1995  

V tem letu sta bila objavljena dva prispevka. Namen prvega prispevka je predstavitev truda, ki 

ga šola vlaga v izobraževanje romskih učencev na eni od dolenjskih šol. Prispevek se začne z 

opisom naselja in pripravo otrok na šolo (umivanje, preoblačenje), izpostavljene so 

značilnosti romskih učencev, sodelovanje šole v projektu, katerega pomemben dosežek so 

Navodila za prilagoditev programov za Rome, organizacija pouka »čisti romski oddelek«, 

ocenjevanje romskih učencev in sodelovanje romskih učencev na prireditvah. Tema drugega 

prispevka pa je predstavitev projekta za delo z romskimi učenci na eni od prekmurskih šol. 

Izpostavljene so podteme – izvor Romov, prvi šolski dan in vzgojno-izobraževalno delo v 

prvem razredu, diagnostična ocena in individualni program, spremljanje napredka učencev in 

sodelovanje s starši. 

1996  

V tem letu so bili objavljeni štirje prispevki. 

Tema prvega prispevka je predstavitev dela z učenci Romi v prvem razredu na eni od 

dolenjskih šol. Podteme: opis naselja, poseben oddelek za učence, predšolska vzgoja in 

sodelovanje z vzgojiteljico, slabo znanje slovenskega jezika romskih učencev, opis projekta, v 

katerem je sodelovala šola, opis uvajanja učencev v prvi razred, diagnostična ocena učencev, 

primanjkljaji romskih učencev, cilji, ki naj bi jih osvojili učenci Romi pri slovenščini in 

matematiki (prilagajanje programa) in sodelovanje s starši. 

Tema ostalih treh prispevkov, ki so bili objavljeni v eni od revij, pa je projekt Romi, ki ga je 

pripravila skupina študentov socialne pedagogike z namenom ozaveščanja o nestrpnosti, 

predsodkih in stereotipih, ki nastanejo zaradi nepoznavanja in nesprejemanja romske 
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drugačnosti. V prvem prispevku so predstavljena izhodišča in namen projekta ter dejavnosti 

projekta, med katerimi so podrobneje predstavljeni delovni tabori v romskih naseljih, 

letovanja za romske otroke in mladostnike, tematski večeri, učna pomoč, vzgojno-

izobraževalne delavnice in prireditve. V drugem prispevku, ki je bil objavljen v isti reviji, je 

tema prispevka predstavitev dela in dejavnosti v poletni delavnici v okviru zgoraj omenjenega 

projekta. Tretji prispevek, ki je bil objavljen nekaj mesecev pozneje, pa v bistvu združuje 

vsebino in tematiko prvih dveh omenjenih prispevkov od izhodišč in namenov projekta, 

dejavnosti v okviru projekta do opisa dneva na taboru. 

1997  

V tem letu ni bilo objavljenega nobenega prispevka na obravnavano tematiko. 

1998  

V tem letu so bili objavljeni štirje prispevki. Prvi prispevek je bil objavljen ob  svetovnem 

dnevu Romov, izpostavljeni temi sta diskriminacija Romov ter nepoznavanje  zgodovine 

Romov in njenega prispevka k skupni zgodovini. 

Tema drugega prispevka je predstavitev dela z romskimi učenci na eni od dolenjskih šol. 

Podteme: predstavitev naselja, značilnosti romskih učencev, trije izvedeni projekti na šoli, 

organizacijske oblike dela z Romi po razredih, jezik, šola ne upošteva standardov in 

normativov za oblikovanje oddelkov, starši in delo ŠSS za premagovanje predsodkov do 

Romov.  

V tretjem prispevku je izpostavljena socializacija romskih otrok. Podteme, ki jih izpostavlja 

prispevek, so: primanjkljaji romskih otrok ob vstopu v šolo, neznanje jezika, skromen učni 

uspeh in neurejene družinske razmere. V četrtem prispevku je predstavljeno delo z dvema 

romskima učenkama v prvem razredu na eni od dolenjskih šol. Izpostavljene podteme: opis 

naselja, uvajanje v šolsko delo, razvijanje predopismenjevalnih spretnosti, prilagajanje 

standardov znanja pri slovenščini in matematiki ter sodelovanje z mamo. 

1999  

V tem letu so bili objavljeni trije prispevki. Ista avtorica v dveh revijah predstavi projekt v 

oddelkih podaljšanega bivanja z učenci Romi na prekmurski osnovni šoli. Podteme: cilji 

projekta, dejavnosti in predstavitev ob svetovnem dnevu Romov. 

Tretji prispevek je nadaljevanje omenjenega prispevka iz leta 1998 o predstavitvi dela z 

romskima učenkama v prvem razredu na eni od dolenjskih šol. Podteme: sodelovanje z 

mamo, opis deklic, prilagajanje pouka, usvojeno znanje ob koncu leta, nista dosegli znanja v 

skladu s standardi znanja in nista napredovali v 2. razred. 
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2000  

Tema prispevka je predstavitev inovacijskih projektov, izvedenih na eni od dolenjskih šol. 

Kljub trudu šole romski učenci niso uspešni. Podteme: opis naselja, neznanje jezika, romski 

starši, otroci ne dosegajo standardov znanja po prilagojenih programih, opis treh projektov, 

izvedenih na šoli in devetletka – nov projekt. 

2001  

Namen prispevka je predstaviti posebnosti romske kulture in z njo povezane nestrpnosti in 

motečega vedenja romskih učencev ter stališč romskih deklet do nasilja. Podteme: značilnosti 

vedenja romskih učencev, opis pogovora o otrokovih pravicah z romskimi učenkami, nasilje v 

romski kulturi, nasilje, ki ga doživljajo romske učenke v šoli in doma. Avtorica prispevka 

prihaja iz šole na Dolenjskem. 

2002 

V tem letu so bili objavljeni trije prispevki. Tema prvega prispevka je opis izkušnje učiteljice 

v kombiniranem romskem oddelku na eni od dolenjskih šol. Podteme: srečanje z 

drugačnostjo, neobvladovanje razreda, agresija in uporništvo romskih učencev. 

Tema drugega prispevka je kratek povzetek izobraževanja Romov od sedemdesetih let naprej. 

Tema tretjega prispevka je predstavitev ene od dolenjskih šol. Podteme: prilagojeni učni 

načrti omogočajo uspeh, neznanje jezika, organizacijske oblike poučevanja in starši.  

2003  

Tema prispevka so romske družine. Poudarjeno je, da obstajata dva tipa romskih družin. Prve 

imajo do izobraževanja pozitiven, druge pa izrazito negativen odnos in teh je več.  

2004  

Tema prispevka je predstavitev dela z romskimi učenci na eni od prekmurskih osnovnih šol. 

Podteme: izvor Romov, inovacijski projekt, starši, organizacijske oblike dela, jezik, nastopi 

romskih učencev in naselje. 

2005  

V tem letu je bilo objavljenih pet prispevkov. Tema prvega prispevka so značilnosti romskih 

učencev in njihove težave, ki se nanašajo predvsem na pozornost, neznanje jezika, vztrajnost, 

poslušanje in matematiko. 

Tema drugega prispevka je predstavitev rezultatov mednarodnega projekta, izvedenega na 

treh slovenskih šolah. Podteme: segregacija, predšolska vzgoja in standardi znanja. 

Tema tretjega prispevka je neuspešnost romskih učencev in pomen vzgojnih predmetov za 

večjo uspešnost romskih učencev. Podteme: učitelj, vzgojni predmeti, pomen ustrezne 

pripravljenosti in poznavanja romske kulture pri glasbeni vzgoji. 
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Tema četrtega prispevka je predstavitev dilem in težav glede izobraževanja romskih učencev 

pri nas. 

Tema petega prispevka so neugodne socialnoekonomske razmere, ki vplivajo na odrinjenost 

iz družbe in vztrajanje Romov v neugodnem položaju. Podteme: starši, otroci so integrirani v 

oddelke, revščina, značilnosti romskih učencev in rešitev v izobraževanju. 

2006  

V tem letu je bilo objavljenih šest prispevkov. Tema prvega prispevka je predstavitev 

projektnega dela z Romi na eni od prekmurskih osnovnih šol. Podteme: socialnoekonomski 

položaj Romov, organizacija pouka, značilnosti romskih učencev in dosežki projekta.  

Tema drugega prispevka, objavljenega ob svetovnem dnevu Romov, je poročilo o predavanju 

dr. Briana Beltona, predstavitev njegove knjige ter stališč sodelujočih na okrogli mizi. 

Tema tretjega prispevka je predstavitev dela z romskimi učenci na eni od prekmurskih 

osnovnih šol. Podteme: opismenjevanje, upoštevanje standardov znanja, dvojezičnost in 

značilnosti romskih učencev. 

Tema četrtega prispevka je zgodovina Romov, katere poznavanje naj bi bilo temelj za 

uspešno delo z romskimi učenci. Podteme: izvor Romov in romske družine. 

Tema petega prispevka je nestrpnost do Romov in romskih učencev. Podteme: Sinti/Romi, 

osebna izkušnja, cerkev in vzgoja. 

Šesti prispevek predstavi pogovor z bolgarsko učiteljico o njenem delu z romskimi učenci. 

Podteme: starši, učitelj in jezik. 

2007  

V tem letu je bilo v zvezi z obravnavano tematiko objavljenih osem prispevkov v treh 

različnih revijah. 

V prvem prispevku je predstavljen pogovor z beograjsko profesorico o izobraževanju Romov. 

Podteme prispevka: razlogi za neuspešnost romskih učencev, revščina in pomanjkljivosti v 

šolskem sistemu. 

Tema drugega prispevka so vzorci oziroma segmenti romske kulture in njihov vpliv na 

izobraževanje. Podteme:  kultura, jezik, romski starši in obredi.  

Tema tretjega prispevka je predstavitev dela bolgarske učiteljice, ki poučuje učence Rome. 

Podtemi: sodelovanje z romskimi starši in jezikovne ovire. 

Pet prispevkov pa je bilo objavljenih v okviru tematske številke o Romih v eni od revij. 

Namen prvega prispevka je predstaviti vzgojno-izobraževalno delo z romskimi učenci na eni 

od dolenjskih šol od leta 1978. Podteme: organizacijske oblike dela z romskimi učenci, 

razlogi za neuspešnost in starši. 
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Namen drugega prispevka je predstavitev dela z romskimi učenci na eni od prekmurskih šol. 

Podteme: oblike dela z romskimi učenci, jezik, uspešnost romskih učencev in inovacijski 

projekt. 

Tretji prispevek ima namen predstaviti izkušnje dela z Romi, ki jih je avtorica prispevka 

pridobila prek izvajanj učne pomoči na eni od dolenjskih šol in prek društva, kjer je njeno 

delo potekalo predvsem v romskih naseljih. Podteme: jezik, odnos do Romov in romski starši.   

Četrti prispevek pokriva tematiko ovir za vključevanje odraslih Romov v vzgojo in 

izobraževanje. Podteme: predstavitev institucije, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem 

odraslih Romov na Dolenjskem, ovire pri izobraževanju odraslih Romov, sodelovanje z 

drugimi institucijami in kulturne razlike. 

Tema petega prispevka so izobraževalne politike do Romov pri nas. Podteme: asimilacija, 

prikrita asimilacija in integracija. 

2008  

Tema prvega prispevka je opis dela z romsko učenko v prvem razredu. Podtemi: starši in 

vključevanje romske učenke v delo šole. Tema drugega prispevka je medjezikovno 

ozaveščanje v osnovni šoli in primeri izvedene učne ure z učenci.  

2009  

Tema prvega prispevka je osebna izkušnja učiteljice in njenega doživljanja dela z romsko 

učenko. Drugi prispevek ima namen predstaviti delo z romskimi učenci na eni od dolenjskih 

osnovnih šol. Podteme: projekt, učni uspeh, starši in naselje. 

Tema tretjega prispevka je opismenjevanje romskih učencev po metodi Montessori pri urah 

individualne strokovne dodatne pomoči na eni od dolenjskih šol. 

Četrti prispevek pa je poročilo s konference o izobraževanju romskih otrok v Evropi. Teme: 

nepismenost, zgodnje vključevanje in romski pomočniki. 

2010  

Tema prvega prispevka je predstavitev poglavarja in romskega muzeja v Kamencih. 

Tema drugega prispevka je romska skupnost v Sloveniji. Podteme: diskriminacija, 

organiziranost romske skupnosti in zakonodaja. 

Tretji prispevek pa obravnava temo nameščanja romskih otrok v šole s prilagojenim 

programom na Češkem. 

2011  

V tem letu so bili objavljeni trije prispevki. Isti prispevek se pojavi v dveh revijah. Tema 

prvega in drugega prispevka je predstavitev dela z romskimi učenci na eni od dolenjskih 

osnovnih šol. Podteme: značilnosti romskih učencev, odnosi z vrstniki in drugačnost. 
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Tema tretjega prispevka je kronološki pregled predstavitve dela z romskimi učenci na eni od 

prekmurskih šol. Podteme: socialnoekonomske razmere Romov, starši in organizacija dela. 

2012  

Tema prispevka je predstavitev dela z romskimi učenci na eni od dolenjskih osnovnih šol. 

Podteme: romski pomočniki, jezik, učitelji, starši in neobiskovanje pouka. 

2013  

Tema prvega prispevka je razvijanje predopismenjevalnih spretnosti, s katerimi romski učenci 

vstopajo v šolo. Podteme: nespodbudno okolje, razvijanje predopismenjevalnih veščin in 

spretnosti. Tema drugega prispevka je predstavitev razstave v mariborski sinagogi o genocidu 

nad Romi, ki je primerna tudi za učence in dijake. Namen prispevka je opozoriti na obdobje 2. 

svetovne vojne, ko so bili Romi žrtve holokavsta. 

2014  

V tem letu ni bilo objavljenega nobenega prispevka na obravnavano tematiko. 

 

ANALIZA VIROV 

  

Analiza virov nam pokaže, da strokovni delavci izkušnje, ki jih opisujejo v strokovnih 

prispevkih, večinoma osmišljajo s pomočjo strokovne literature, kar lahko razberemo iz virov, 

ki so navedeni na koncu prispevkov. Kljub temu pa navedki uporabljene literature pogosto 

niso ločeni od avtorjevih stališč. Odsotno je torej navajanje virov iz literature, ki bi podajali 

drugačna stališča, kot jih ima avtor prispevka, ali virov, ki bi jih želeli avtorji problematizirati. 

Avtorji svoja mnenja največkrat podajajo v množini, s čimer se ustvarja vtis objektivnosti in 

univerzalne resnice podanih stališč avtorjev. Kot viri se v prispevkih, ki imajo namen 

predstaviti vzgojo in izobraževanje Romov na splošno, pojavljajo tudi vodstveni delavci 

(ravnatelji) šol in priznani domači in tuji strokovnjaki, kar govori o tem, da so težave in 

nerešena vprašanja, s katerimi se srečujejo Romi, še vedno le v domeni strokovnjakov in ne 

Romov samih. 2005: »A strokovnjaki menijo, da se Romi precej neuspešno vključujejo v 

šolski sistem tudi zaradi slabih konceptualnih rešitev /.../«. V vseh analiziranih letih je bilo 

objavljenih le pet prispevkov, v katerih je kot vir prisoten romski glas. Prvi je prispevek iz 

leta 2001 in govori o Romih in nasilju in v katerem so navedene izjave romskih deklic o 

nasilju in otrokovih pravicah. V drugem prispevku iz leta 2002 je navedena kratka izjava 

Rominje, ki se izobražuje za pomočnico vzgojiteljice. Romski glas je prisoten tudi v dveh 

prispevkih iz leta 2010. V prvem je navedek romskega poglavarja o tem, kako pogreša 

nomadsko življenje, drugega pa je prispeval Jožek Horvat Muc. V enem od prispevkov iz leta 
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1991 pa je glas Romov prisoten posredno. V prispevku o zborniku s posveta o Romih so 

dobesedno navedeni strokovnjaki, ki so sodelovali na posvetu in ki so se ukvarjali z 

proučevanjem različnih vidikov življenja Romov ali se z njimi srečujejo v praksi. Omenjeno 

je, da je bil gost posveta dr. Rajko Djurić »Rom iz Beograda, takrat sekretar svetovne unije 

Romov«, ki je v zborniku objavil tudi prispevek o romski književnosti, ter da so na posvetu 

sodelovali tudi predstavniki Romov, ki so prispevali »pomemben delež k osvetlitvi mnogih 

subtilnih vprašanj romskega življa /.../«, vendar pa njihov prispevek ni nikjer naveden. V 

enem od prispevkov so kot viri, s katerimi avtor podkrepljuje svoja stališča, uporabljene tudi 

raziskave. V prispevku iz leta 1998 ob svetovnem dnevu Romov sta navedeni dve raziskavi, 

katerih ugotovitve naj bi dokazovale visoko stopnjo diskriminacijskega odnosa v Sloveniji, ter 

izsledki raziskav, ki jih avtor ne navede in ki naj bi dokazovale, da Romi sodijo med skupine, 

katerih pravice so najmanj zavarovane, ter da so Romi ob homoseksualcih najvišje na lestvici 

skupin, s katerimi mladi ne bi želeli imeti stikov. Kot vir pa so nekajkrat navedeni tudi uradni 

dokumenti, s katerimi država ureja položaj Romov. V prispevku iz leta 1993 je na primer kot 

vir navedena Informacija o položaju Romov v RS (1991), vendar pa avtorica v prispevku ne 

navede, ali se informacije o prilagoditvah programa za romske učence, ki jih podaja v 

prispevku, nanašajo na omenjeni dokument. V prispevku iz leta 1998, ki govori o 

organizacijskih modelih pouka na eni od dolenjskih šol, je v uvodu prispevka naveden 

povzetek iz Informacije o položaju Romov v RS (1991), ki govori o tem, da romska skupnost 

zaradi kulturne, ekonomske in socialne zaostalosti zahteva kompleksno obravnavo, s katerim 

avtorica podkrepi nujnost organizacijskih modelov in drugačnih pristopov, ki so jih strokovni 

delavci razvijali pri delu z romskimi učenci na njihovi šoli. V prispevku iz leta 2004 pa je na 

primer v uvodu citiran drugi člen Zakona o osnovni šoli, s katerim avtorica poudari, da je 

treba romskim učencem zaradi upoštevanja pravice do drugačnosti pripraviti prilagojene 

programe in fleksibilne oblike vzgojno-izobraževalnega dela in v nadaljevanju predstavi 

obliko dela z romskimi učenci na njihovi šoli. 

 

ANALIZA OBLIKE 

 

Prispevki o Romih se v strokovnih revijah v vseh obdobjih pojavljajo v različnih rubrikah. 

Tako najdemo prispevke v rubrikah: Dogodki, Novosti, Aktualno, Iskrice, Zanimivo, Vzgojna 

področja, Pogledi, Izkušnje in aplikacije, Primeri iz prakse, Pouk, ki navduši, Šolska praksa, 

Mozaik, Odprta šola, Projekti, Na obisku, Doma drugje, Pedagoška praksa, Teorija in praksa, 
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Izkušnje, Starši v šoli, Intervju, V žarišču, Vsi smo eno. Dvakrat, v letu 2002 in 2009, so 

Romi v enem od časopisov umeščeni v posebno rubriko Romi med nami.  

 

Tudi oblika in dolžina prispevkov sta zelo različni. Prispevki, ki se nanašajo na predstavitev 

dela z romskimi učenci na posamezni šoli in ki imajo namen na splošno informirati javnost o 

spremembah ali stanju na področju vzgoje in izobraževanja romskih učencev, so po navadi 

opremljeni z naslovom in s povzetkom članka. So daljši in obsegajo dve do tri strani. Le trije  

prispevki so namenjeni predstavitvam izkušenj z romskimi učenci v tujini. Najdaljši so članki, 

objavljeni ob svetovnem dnevu Romov, ki jih od leta 2002 stalno pripravlja le ena od 

analiziranih revij. Ena od revij je leta 2007 tudi tematsko številko posvetila izobraževanju 

romskih otrok. Prispevki v eni od revij so pogosto opremljeni z okvirji, ki dodatno nizajo 

krajše informacije, s katerimi pojasnjujejo napisano (npr. v prispevku iz leta 2009 je v enem 

od okvirjev zapisano: »Učenec, ki šest let dela po minimalnih standardih, ne more biti niti 

delno uspešen pri NPZ-ju. In potem dobi potrdilo. Tri točke od petinštiridesetih. Nacionalno 

potrdilo, da je 'idiot'.«), ali pa informacije oziroma zanimivosti, ki naj bi bile značilne za 

romsko kulturo (npr. v okvirju poleg prispevka iz leta 2012, naslovljenem s Ste vedeli? je 

zapisano, da se prav zdaj začenja sezona lova na ježe, ki naj bi jih Romi posebej radi jedli. 

»Jeseni, ko jež zaužije veliko sadja, je še posebno slasten, vedo povedati Romi.«  

 

Prispevki so s fotografijami opremljeni sporadično in jih je pravzaprav malo, torej prispevkov 

ne spremljajo redno. Pogoste so fotografije, ki z napisanim nimajo povezave in so namenjene 

povečanju atraktivnosti revije. Fotografije romskih učencev in Romov pa bi lahko razdelili na 

dva tipa. Prvi tip so fotografije romskih učencev v razredu, ki so po navadi nasmejani in 

mahajo v fotoaparat, kar označuje, da so učenci Romi v šoli zadovoljni, in podkrepljuje 

sporočilo, da je izobraževanje izhod iz njihovega položaja. Izjema je le fotografija iz enega od 

prispevkov iz leta 1998, ki govori o stanju na socializacijskem področju romskih otrok, na 

kateri je romska deklica, ki zamišljeno zre v daljavo in nekaj čaka, kar bi si v skladu z vsebino 

lahko razlagali tudi, kot da Romi še vedno čakajo, da se bodo rešili ovir in drugačnosti, ki jih 

razlikuje od večinske družbe. Drugi tip fotografij pa so fotografije romskih naselij oziroma 

prebivalcev v njih, ki izbrano prikazujejo tradicionalnost oziroma življenje iz nekega drugega 

časa in s tem prikrito poudarjajo očitek o odporu Romov na spremembe in nepripravljenost 

sprejeti vzorce večinske kulture. Na naslovnici revije se Romi v vseh analiziranih letih 

pojavijo dvakrat, prvič leta 2007 v tematski številki prej omenjene revije, drugič pa leta 2010 

v reviji, ki je ob svetovnem dnevu Romov posvetila celotno stran romski skupnosti.  
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Analiza oblike tudi pokaže, da sta v analiziranem obdobju na leto objavljena v povprečju dva 

prispevka, ki pokrivata tematiko vzgoje in izobraževanja romskih učencev. Močan poskok v 

številu objavljenih prispevkov pa je opaziti v letih 2005, 2006 in 2007. Iz komentarjev v 

okvirjih, ki spremljajo prispevke, objavljene v letih 2005 in 2006 pa tudi iz prispevkov samih, 

si povečanje števila prispevkov lahko razlagamo v povezavi s takrat medijsko odmevnimi 

dogodki. V letu 2007 pa se Romi prvič pojavijo tudi na naslovnici tematske številke. 

 

Pregled analize oblike prispevkov:   

 

Prvi analizirani prispevek iz leta 1991 je objavljen v rubriki Informacije, iz česar lahko 

razberemo, da je namen članka obveščati javnost. Je brez podnaslova in opremljen z dvema 

fotografijama. Na prvi je fotografija zbornika, ki predstavlja Rome, ki sedijo pred ognjem na 

tleh, moški v ozadju vleče medveda. Druga fotografija predstavlja moškega, ki ureja 

mikrofilme in nima  neposredne povezave s člankom. 

1992  

Prvi prispevek ima namen informirati javnost o novoizdanem zborniku. Članek vsebuje 

naslov in podnaslov. Objavljen je brez fotografij. Drugi prispevek je nastal ob svetovnem 

dnevu Romov. Iz podnaslova izvemo, da je odgovornost za napredovanje romskih učencev v 

šolah pripisana učiteljem in šolskim oblastem. Odvisna je od njihove zavzetosti, kar nakazuje, 

da ti do sedaj za napredek romskih učencev niso bili dovolj zavzeti. 

1993  

Prispevek govori o potrebnosti in načinih prilagajanja šolskega programa in učnega načrta 

romskim učencem zaradi njihove drugačnosti in posebnosti, s katerimi vstopajo v 

izobraževanje. Ker je naslov prispevka Pravica do drugačnosti, ga skupaj s tematiko, o kateri 

govori, lahko razumemo tudi, da se njihova pravica do drugačnosti nanaša tudi na to, da imajo 

pravico usvojiti drugačno (slabše) znanje kot večinski učenci. V povzetku je navedeno: »V 

slovenskih osnovnih šolah je približno tisoč romskih otrok. Obiskujejo šestnajst različnih šol v 

trinajstih občinah, ki so zajete v štiri organizacijske enote Zavoda RS za šolstvo in šport. 

Skoraj dvajset odstotkov mladih Romov jo obiskuje v posebnih osnovnih šolah, veliko pa je 

tudi takšnih, ki končajo svoje temeljno izobraževanje že kar v tretjem ali četrtem razredu 

osemletke.« Ker povzetek nima neposredne povezave z zapisanim v nadaljevanju, ga lahko 

razumemo tudi kot opravičilo in argumentacijo nujnosti prilagajanja programa in nižanja 

standardov. Objavljen je brez fotografij in uvrščen v rubriko Dogodki in novosti. Opremljen 

je z okvirjem, ki obvešča, da je Zavod RS za šolstvo in šport začel uresničevati poseben 
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projekt Vzgoja in izobraževanje romskih učencev v osnovnih šolah. »S projektom želijo 

preveriti, ali so posamezne oblike dela za romske učence ustrezne in dovolj učinkovite, 

obenem pa pridobiti didaktične in metodične izkušnje na različnih področjih vzgojno-

izobraževalnega dela z mladimi Romi.« 

1994  

V tem letu na obravnavano tematiko ni bilo objavljenega prispevka v nobeni od analiziranih 

revij. 

1995  

Prvi prispevek je objavljen v rubriki Mozaik z nadnaslovom Različni, vendar enakopravni, in 

če ga beremo skupaj z naslovom Romi in njihova pravica, ga lahko razumemo tudi kot idejo, 

da imajo Romi zaradi svoje drugačnosti pravice le, ker so enakopravni. Iz podnaslova izvemo, 

da je bila pravica do drugačnosti pri Romih do sedaj premalo upoštevana in da bo sedaj 

drugače. V uvodu je zapisan citat iz knjige Muharema Serbezovskega Pisani diamanti, ki 

govori o navadah Romov in je v bistvu namenjen le poudarjanju drugačnosti. Prispevek je 

opremljen z okvirji: Drugačne potrebe zahtevajo drugačno delo, Slovenščina – največja ovira 

na poti do uspeha, S poučenostjo proti predsodkom. Iz njih lahko sklepamo, da imajo romski 

učenci drugačne potrebe kot večinski, da je njihova največja ovira neznanje slovenskega 

jezika ter da smo o Romih premalo poučeni oziroma imamo premalo znanja. Opremljen je s 

fotografijo Staneta Jarma Obraz 1995. 

Drugi prispevek ima naslov Vzgoja in izobraževanje Romov in je objavljen v rubriki Šolska 

praksa. Opremljen je s tremi fotografijami, na dveh so nasmejani romski učenci, na eni pa 

stran iz zvezka prvega razreda. Fotografije konotirajo zadovoljstvo romskih učencev, in ker 

prispevek govori o prilagajanju in načinu organiziranja šolskega dela za romske učence na 

šoli, lahko fotografijo zvezka razumemo tudi kot podkrepitev argumentacije, da lahko romski 

učenci v šoli dobro delajo. Krepko je poudarjeno le »V diagnostični oceni se opišejo« – kar 

nakazuje na posebne potrebe teh učencev in prisotnost medicinskega diskurza. 

1996  

Iz naslova prvega prispevka izvemo, da opisuje vzgojo in izobraževanje učencev Romov v 

prvem razredu, kar nakazuje, da je vstop v šolo za učence Rome drugačen kot pa za učence, ki 

pripadajo večinski kulturi. Objavljen je v rubriki Pedagoška praksa, in sicer brez podnaslova 

in povzetka. Opremljen je z dvema fotografijama. Prva prikazuje dva dečka, ki salutirata, 

druga pa dvignjen palec. Nobena nima neposredne povezave z zapisanim. 

Iz naslova drugega prispevka izvemo, da govori o projektu Rom in je objavljen z 

nadnaslovom Neinstitucionalna pomoč mladim ter mednaslovoma Izhodišča in namen ter 
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Dejavnosti projekta. Krepko pa so poudarjene tudi posamezne dejavnosti, namenjene Romom, 

ki se izvajajo v okviru projekta. Prispevek je opremljen s petimi fotografijami, ki prikazujejo 

dejavnosti projekta in zadovoljne obraze romskih otrok. Pri ostalih dveh prispevkih, ki se 

nanašata na omenjeni projekt, pa se struktura, oblika in tudi vsebina prispevka ponovi 

skorajda v celoti. Ponovijo se tudi že omenjene fotografije. Uvrščena pa sta v rubriko Teorija 

in praksa. 

1997  

V tem letu na obravnavano tematiko ni bilo objavljenega prispevka v nobeni od analiziranih 

revij. 

1998   

Iz naslova prvega prispevka izvemo, da opisuje delo z romskimi učenci v prvem razredu in 

iskanje pravih pristopov za delo z njimi. Objavljen je v rubriki Izkušnje in aplikacije, brez 

fotografij. Drugi prispevek je objavljen ob svetovnem dnevu Romov, avtor je neznan, 

zapisane so le začetnice, s podnaslovom »Država brez Romov je država brez svobode«, brez 

fotografij. Iz naslova tretjega prispevka izvemo, da bo prispevek govoril o vzgoji in 

izobraževanju romskih otrok v šoli. V povzetku je poudarjeno število na slovenskem ozemlju 

živečih Romov, da so opredeljeni kot etnična skupnost, ki zaradi svoje kulturne, ekonomske 

in socialne zaostalosti zahteva kompleksno obravnavo ter da bo članek opisoval 

organizacijske modele in drugačne pristope učiteljev ter šolske svetovalne službe na področju 

vzgoje in izobraževanja romskih učencev na Dolenjskem na eni od osnovnih šol od leta 1991 

naprej. Prispevek je opremljen z dvema fotografijama brez neposredne povezave z Romi. 

Naslov četrtega prispevka Opis stanja na socializacijskem področju romskih otrok nam pove, 

da je socializacija romskih otrok očitno drugačna od socializacije drugih (večinskih) otrok, 

uporaba besede stanje pa konotira nekaj nespremenljivega in trajnega. Objavljen je v rubriki 

Šolska praksa. V krepkem tisku so poudarjene podteme: Najpogostejše oblike 

neprilagojenosti in pomanjkljivosti ob vstopu v šolo in Družinske razmere, kar sporoča, da 

njihova socializacija povzroča neprilagojenosti in pomanjkljivosti, za kar lahko krivimo 

družinske razmere Romov. Opremljen je s fotografijo romske deklice, ki s prekrižanimi 

rokami sedi naslonjena na košaro in zre v daljavo, kar nakazuje na pasivnost, zaskrbljenost. 

1999  

Prvi prispevek Predstavitev projekta Od zvoka do glasbe v oddelkih podaljšanega bivanja z 

učenci Romi na osnovni šoli v Črenšovcih, objavljen v rubriki Izkušnje in aplikacije, je brez 

fotografij. Iz okvirja izvemo, da so se romski učenci predstavili z glasbeno pravljico in s 

plesno točko, da je program vodila romska učenka iz 7. razreda in da so si po programu 



148 
 

učenci lahko izdelali izdelke in plakate, ki so nastali v času projekta. Prispevek se v celoti 

ponovi v drugi reviji. Iz naslova izvemo, da tretji prispevek govori o dveh romskih učenkah v 

razredu, iz podnaslova pa, da gre za vtise in izkušnje iz dela z njima v prvem razredu. V 

povzetku je poudarjeno, da se je učiteljica z romskima učenkama srečala prvič, ker Romi po 

navadi ne obiskujejo te podružnične šole. Iz krepko poudarjenih mednaslovov izvemo, da se 

je učiteljica dela z njima lotila postopoma ter da sta bili kljub napredku deležni negativne 

ocene. Objavljen je bil v rubriki Odprta šola, brez fotografij.  

2000  

Naslov prispevka je Romi in šola. Iz podnaslova izvemo, da je namen prispevka predstaviti 

inovacijske projekte na področju vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci na šoli. Iz 

povzetka izvemo, da število romskih učencev narašča ter da je šola vse od devetdesetih let 

svoj trud usmerjala predvsem v to, da bi Romi sploh prihajali v šolo. Romi so zaradi slabšega 

obiska na šoli neuspešni, pogosto so ponavljali, niso bili ocenjeni, povprečna doba šolanja pa 

je bila štiri leta. Podatki, ki so navedeni v povzetku prispevka, skupaj s naslovom dajejo vtis, 

da  izobraževanje romskih učencev lahko poteka le na predstavljeni način. Hkrati pa je že v 

naslovu in povzetku poudarjena razlika med nami in njimi – mi (šola) se trudimo – oni 

(Romi) ne prihajajo v šolo, niso uspešni, ponavljajo. Negativen pogled na izobraževanje 

romskih učencev dodatno poudari okvir, v katerem je zapisano: »Rešitve iz začaranega kroga 

romske problematike ne vidimo. Kljub temu smo oblikovali model vzgojno-izobraževalnega 

dela, ki je primeren tudi za naše Rome, ki prihajajo iz najmanj spodbudnega okolja in imajo 

že ob vstopu v šolo velik primanjkljaj na različnih področjih osebnostnega razvoja. Opravili 

smo zahtevno delo. Danes trdimo da smo za izobraževanje Romov strokovno usposobljeni, 

pripravljeni delati z njimi in jim lahko veliko ponudimo. Kdaj pa bodo Romi iz naselja 

XXXX dovolj motivirani za izobraževanje, pa vedno bolj očitno postaja dilema širše družbe 

(ne zgolj šolstva) predvsem Romov samih.« Prispevek je opremljen s fotografijo devetih 

romskih učencev, ki z izjemo enega (ki resno stoji z dvignjeno glavo) sramežljivo stojijo pred 

fotografskim aparatom, kar podkrepljuje pasivnost teh učencev in čakanje na spodbude od 

zunaj. 

2001  

Iz naslova prispevka izvemo, da je tema prispevka nasilje v povezavi z Romi. V povzetku je 

zapisano, da bo prispevek predstavil posebnosti romske kulture, s katero sta povezana 

medsebojna nestrpnost in moteče vedenje romskih in neromskih učencev. Poudarjeno je, da 

bo prispevek prek izvedene naloge z romskimi dekleti predstavil pogled z druge strani. 

Opremljen je s tremi fotografijami brez neposredne povezave z Romi. 
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2002  

Naslov prvega prispevka Moje iskanje poti do Romov sooznačuje težave pri poučevanju 

Romov in vzpostavljanje odnosa z njimi. Opremljen je z dvema fotografijama nasmejanih 

romskih učencev. Objavljen je v rubriki V žarišču.  

Drugi prispevki so objavljeni ob svetovnem dnevu Romov, kjer je celotna stran posvečena 

vzgoji in izobraževanju Romov v posebni rubriki, ki v časopisu ni stalna – Romi med nami. 

Rubriko spremlja velik naslov Več posluha – boljši uspeh. Rubrika je opremljena z eno 

fotografijo nasmejanih romskih otrok, ki podkrepljuje namen prispevkov, tj. predstaviti 

spodbuden in pozitiven pogled na vzgojo in izobraževanje romskih učencev.  Pod naslovom je 

okvir, v katerem je opisan kratek povzetek izobraževanja Romov v Sloveniji od sedemdesetih 

let, ko se je država prvič začela namensko ukvarjati z izobraževanjem romskih učencev. 

Predstavljeni so dokumenti, ki so do sedaj urejali izobraževanje romskih učencev. Poudarjeno 

je, da veliko Romov živi v pogojih, ki ne spodbujajo učenja, da ima močan vpliv izobrazba 

njihovih staršev ter da jih je bilo zaradi jezikovnega primanjkljaja veliko usmerjenih v šole s 

prilagojenim programom. V nadaljevanju je predstavljeno izobraževanje romskih učencev na 

eni od dolenjskih osnovnih šol z naslovom Od besede do zobne ščetke, kar nakazuje, da bodo 

Romi sprejeli navade večinske družbe prav z izobraževanjem ter da trenutno teh nimajo prav 

zaradi neizobraženosti in ne kakih drugih okoliščin. Prispevek je objavljen s podnaslovom 

Razbili smo že številne stereotipe o Romih in tako vplivali na bolj odprte odnose v okolju, s 

čimer je izpostavljena vloga šole pri vstopanju Romov v večinsko družbo. V spodnjem delu 

strani je okvir z naslovom Ustvarjalni vrvež (Obiskali smo otroke in ugotovili, da so najmlajši 

odprti, zvedavi in se hitro učijo, starejši pa so v pogovoru najstniško zadržni, a jim kljub temu 

žarita nasmeh in radovedni pogled). Opisano je delo po razredih z romskimi učenci in v vrtcu, 

kjer je omenjeno, da z vzgojiteljico dela tudi romsko dekle, ki v popoldanskem času obiskuje 

šolo za vzgojiteljice. Poudarjeno je, da je dekle izjema, saj ima večina deklet njenih let v 

romski skupnosti že svojo družino. Na isti strani je objavljen tudi članek Majde Hrženjak 

Razlike bogatijo, ki govori o tem, da je delo z Romi primer multikulturne vzgoje. Pod 

člankom pa je objavljena kratka novica o tem, da se romski časopis imenuje Romano them in 

da ga izdaja Zveza Romov Slovenije. Rubrika je pospremljena s kratkimi mnenji o romskih 

učencih iz dveh slovenskih šol in ene knjižnice.  

2003  

Prispevek je objavljen z nadnaslovom Romski otroci in naslovom Dvojna podoba. Podnaslov 

Prizadevnost nekaterih in brezbrižnost drugih dodatno podkrepljuje naslov. Iz povzetka 

izvemo, da romske otroke v vzgoji in izobraževanju pogosto obravnavamo kot otroke s 
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posebnimi potrebami ter da vzgojitelji primanjkljaje opažajo predvsem na jezikovnem 

področju, saj imajo romski otroci težave z izražanjem izkušenj, čustev, želja ter potreb in ne 

razumejo sporočil drugih. Kljub povzetku pa je iz vsebine prispevka razvidno, da pravzaprav 

ne govori o romskih otrocih, ampak želi prikazati dvojno podobo romskih staršev. Dvojna 

podoba se namreč nanaša na lastnosti manjšega dela romskih staršev, ki otroke spodbujajo k 

izobraževanju, in na drugi, večji del romskih staršev, ki so izobraževanju nenaklonjeni. 

Krepko je poudarjen mednaslov Dosežkom ne posvečajo dovolj pozornosti, ki nakazuje, da 

(vsi) romski starši izobraževanju ne posvečajo dovolj pozornosti.  

2004  

Iz prispevka veje zelo pozitivna naravnanost o inkluzivni vzgoji učencev Romov na šoli, 

vendar pa iz povzetka izvemo tudi, da so Romi v RS opredeljeni kot etnična skupnost, ki 

zaradi kulturne, ekonomske in socialne zaostalosti zahteva kompleksno obravnavo in da jim je 

zaradi upoštevanja pravice do drugačnosti treba pripraviti prilagojene programe in fleksibilne 

oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Objavljen je v rubriki Teorija in praksa in opremljen s 

fotografijo učencev pri šolskem delu. 

2005  

Prvi prispevek je objavljen z nadnaslovom Individualna in strokovna pomoč, in če ga beremo 

skupaj z naslovom Zrno na zrno, konotira na počasnost in postopen napredek romskih 

učencev. Iz podnaslova izvemo, da imajo romski otroci po navadi skromen besedni zaklad, ki 

se bogati zelo počasi. V prispevku je krepko poudarjeno »Učimo se vztrajati /.../ in razumeti«, 

kar konotira na težavnost dela z romskimi učenci. Iz povzetka izvemo, da imajo otroci zaradi 

specifičnih težav posebne potrebe ter da na njihovi šoli individualno in strokovno pomoč 

nudijo tudi romskim učencem. V nadaljevanju je zapisano, kaj potrebujejo vsi otroci s 

posebnimi potrebami, zato lahko razumemo, da imajo tudi romski učenci podobne težave kot 

otroci s posebnimi potrebami. Prispevek je objavljen brez fotografij. Drugi prispevek je 

objavljen v rubriki Zanimivo z nadnaslovom Glasbena vzgoja in naslovom romske pesmi. V 

podnaslovu je zapisano, da se učitelj lahko omenjene romske pesmi loti le, če ima ustrezno 

predznanje o romski kulturi in romski glasbi. Iz mednaslovov razberemo, da je namen 

prispevka opozoriti na pomen vzgojnih predmetov ter poudariti pomen pozitivnih plati 

romske kulture (romske glasbe) in njenega poznavanja. Mednaslovi: Neprecenljiva vrednost 

vzgojnih predmetov, Neogibno vživljanje v romsko kulturo in Ogledi iz sveta slavnih. Tretji 

prispevek je objavljen v rubriki Dogodki in novosti z nadnaslovom Inkluzija Romov in 

naslovom Zapolniti vrzel, kar pomeni, da za inkluzijo Romov še niso izpolnjeni vsi pogoji. V 

podnaslovu je zapisano, da so se stališča učiteljev, predvsem tistih, ki so v takih oddelkih 



151 
 

poučevali, zelo izboljšala, iz česar lahko razumemo, da odgovornost za inkluzijo Romov 

nosijo prav slednji. Iz povzetka izvemo, da se je končal projekt Ustvarjanje pogojev za 

uspešno integracijo romskih otrok v redne vrtce in šole in da so bile vanj vključene tri šole. 

Prispevek je objavljen brez fotografij. Četrti prispevek je objavljen z nadnaslovom Ob 

svetovnem dnevu Romov in naslovom Cigani letijo na dno?. Iz podnaslova izvemo, da Romi 

šole pogosto ne dokončajo ali prezgodaj zaključijo učno obveznost. Iz povzetka izvemo, da se 

še vedno ohranjajo tradicionalne predstave o Romih in da so ostali na družbenem obrobju. 

Prispevek je objavljen brez fotografij. Na sredini strani je okvir, v katerem je opozorjeno, da 

na forumu časopisa potekajo razprave na temo takratnih dogodkov na OŠ Bršljin. Peti 

prispevek je objavljen v rubriki Pogledi z nadnaslovom Romi in naslovom Ne obsojajmo, raje 

pomagajmo, kar nakazuje, da so Romi drugačni, vendar jih zato ne smemo obsojati, ter 

poziva, da so potrebni pomoči. V podnaslovu je zapisano, da so Romi preobremenjeni s svojo 

preteklostjo, revščino in odrinjenostjo na družbeno obrobje, kar na eni strani zveni kot 

opravičilo, zakaj ne izboljšajo svojega položaja, na drugi pa kot obsojanje, ker si ne želijo 

pomagati sami. V povzetku izvemo, da živijo drugače, da njihovo vključevanje v družbo še 

poteka ter da je rešitev za izhod iz njihovega položaja izobraževanje. Prispevek je objavljen 

brez fotografij. 

2006  

Prispevek je objavljen v rubriki vzgojna področja. Iz naslova izvemo, da ima namen 

spregovoriti o vključevanju Romov, podnaslov Inkluzivna vzgoja na razredni stopnji na OŠ 

Beltinci naslov podkrepljuje. V povzetku je zapisano, da v naselju živi približno 60 Romov, 

da so se priselili po 2. svetovni vojni ter da so na šoli izvedli inovacijski  projekt z naslovom 

Inkluzivna vzgoja učencev na razredni stopnji. Iz mednaslovov Romi med nami in Kako nam 

je uspelo lahko razberemo, da prisotnost Romov pomeni »delo« večinske družbe ter da je 

predstavljena zgodba o uspehu. Drugi prispevek je objavljen v rubriki Doma/drugje z 

nadnaslovom Ob svetovnem dnevu Romov in naslovom O vsem je treba dvomiti. V 

podnaslovu je zapisano Izobraževanje naj ne bi bilo več dopovedovanje, kaj naj kdo naredi, 

temveč področje, kjer se srečujeta dva različna svetova. Iz povzetka izvemo, da prispevek 

govori o predavanju dr. Briana Beltona v sklopu celodnevne prireditve Oddelka za etnologijo 

in kulturno antropologijo ob svetovnem dnevu Romov. Prispevek je opremljen s fotografijo 

Briana Beltona in zavzema tretjino strani, kar pomeni, da prazniku Romov ni bila posvečena 

pretirana pozornost. Tretji prispevek nosi nadnaslov Nestrpnost in naslov Romski sončki, v 

podnaslovu je zapisano, da so avtorjeve izkušnje izvrstne, iz česar lahko razberemo, da ima 

članek namen prezentirati pozitivno podobo o Romih. Iz povzetka izvemo, da je prispevek 
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odziv na dogodke v Ambrusu, ki jih avtor razlaga kot vrhunec nestrpnosti do Romov. 

Prispevek je objavljen brez fotografij. Četrti prispevek je objavljen pod rubriko Izkušnje z 

naslovom Zgodovina Romov in podnaslovom, ki sporoča, da je poznavanje romske zgodovine 

pogoj za uspešno pedagoško delo z romskimi učenci. V povzetku pa je poudarjeno, da ima 

večinsko prebivalstvo popolnoma drugačno kulturo, jezik, običaje, navade, moralne in 

vrednotne poglede na svet ter da je za učitelja nujno poznavanje zgodovine. Prispevek je 

opremljen z dvema fotografijama. Na prvi je podoba šotora in konjev, ki nakazuje, da so bili 

(so) Romi nomadsko ljudstvo, na drugi pa so izdelki učencev na panoju, izdelani ob 

svetovnem dnevu Romov. V petem prispevku iz naslova izvemo, da bo predstavljen projekt 

Rom, ki se izvaja na šoli. V povzetku izvemo, da je 20 odstotkov učencev na šoli Romov in 

da so ti svojevrstna kulturna, vrednotna in socialna skupina. Poudarjeno je, da njihovo 

domače okolje determinirajo drugačna kultura, navade, običaji, vrednote in cilji ter da je zato 

delo z njimi drugačno. Del teh drugačnih pedagoških prijemov, ki jih zahtevajo, je tudi 

projekt Rom. Prispevek je objavljen v rubriki šolska praksa in je brez fotografij. Šesti 

prispevek je objavljen z nadnaslovom Romi v šolskih klopeh in naslovom Učenci kot 

prevajalci. V podnaslovu je zapisano, da romski starši dekleta izpišejo iz šole, ko so stara 12 

ali 13 let ter jim izberejo življenjske sopotnike, ker želijo nadzorovati njihova življenja. Šele 

iz povzetka pa izvemo, da prispevek govori o izkušnjah bolgarske učiteljice na eni od šol. 

Prispevek je objavljen brez fotografij. 

2007  

Prvi prispevek je objavljen z nadnaslovom Romi in naslovom Sanje ali stvarnost o eliti?. Iz 

podnaslova je razvidno, da ima članek namen opozoriti na socialnoekonomske razmere 

Romov ter njihov vpliv na izobraževanje. Šele iz fotografije beograjske profesorice lahko 

razberemo, da ima prispevek namen predstaviti izobraževanje romskih učencev na splošno in 

ne le v našem prostoru. Iz naslova drugega prispevka izvemo, da na vključevanje prekmurskih 

romskih otrok v izobraževalni proces vplivajo tudi nekateri »segmenti« romske kulture, kar 

dodatno pojasni povzetek, iz katerega izvemo, da se romska kultura zelo razlikuje od večinske 

ter da se od večinskih razlikujejo kar vsi elementi romske kulture. Ti elementi so našteti v 

krepkih mednaslovih (kultura ob kulturi, romski priimki, romska družina, romska poroka, 

rojstvo, poklic, smrt, romski starši in šola). Prispevek je objavljen brez fotografij v rubriki 

Starši v šoli. Tretji prispevek je objavljen z nadnaslovom Romi v šolskih klopeh. Iz naslova 

Učenci kot prevajalci lahko skupaj z nadnaslovom sklepamo, da se bo dotikal jezikovnih 

težav Romov. Vendar pa je v povzetku navedeno, da romski starši pogosto izpišejo dekleta, 

stara 12 ali 13 let, ker želijo nadzorovati njihova življenja. Pod povzetkom je krepko 
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poudarjen opis bolgarske učiteljice Nadie Georgiove in kratek oris šole ter stanja na področju 

šolanja bolgarskih Romov. V tem letu je bila v eni od revij tudi tematska številka posvečena  

Romom. Iz naslova prvega prispevka izvemo, da ima namen predstaviti zgodovino vzgojno-

izobraževalnega dela z Romi od leta 1978 na eni od šol. Objavljen je v rubriki Intervju brez 

fotografij. Drugi prispevek je prav tako objavljen v rubriki Intervju z naslovom Vsi skupaj 

bolje pripravljeni sprejemati drugačne kulture, se od njih učiti ter tako spoznati njihove 

potrebe in želje. Iz povzetka izvemo, da gre za izkušnjo nudenja učne pomoči učencem 

Romom in delo v naselju z romsko populacijo. Prispevek je objavljen brez fotografij. Tretji 

prispevek je v reviji objavljen v rubriki Fokus. Iz naslova izvemo, da gre za predstavitev 

osnovnošolskega izobraževanja za odrasle Rome v Beli krajini. Prispevek je objavljen brez 

fotografij. Četrti prispevek je objavljen v rubriki Intervju. Iz naslova izvemo, da bo 

predstavljena šola, kjer romski otroci nimajo težav s slovenskim jezikom. Prispevek je 

opremljen s šestimi fotografijami, na katerih so romski učenci pomešani z ostalimi učenci 

šole, na eni od fotografij so romski starši na obisku prireditve. Peti prispevek je objavljen v 

rubriki Fokus. Iz naslova izvemo, da bo predstavil izobraževalne politike Romov z vidika 

vključevanja romskih učencev v šolski sistem. V povzetku je zapisano, da se splošna slika na 

področju vzgoje in izobraževanja romskih otrok v šolah že desetletja ni bistveno spremenila, 

da romski učenci ne dosegajo vzgojno-izobraževalnih ciljev in da pri šolanju niso uspešni. 

Poudarjeno je, da je stanje v Prekmurju spodbudnejše kot na Dolenjskem, kar avtorica 

prispevka pripisuje različnim pristopom do šolanja romskih otrok že v preteklosti. Krepko so 

poudarjeni mednaslovi, ki se nanašajo na izobraževalne politike in ki jih avtorica v prispevku 

predstavlja (segregacija/asimilacija, integracija/prikrita asimilacija, integracija/inkluzija). 

Prispevek je objavljen brez fotografij.  

2008  

Prvi prispevek je bil objavljen v rubriki Pouk, ki navduši. Iz naslova izvemo, da bo prispevek 

govoril o individualiziranem pristopu pri delu z romsko učenko, iz povzetka pa, da gre za 

izkušnjo pri delu z romskimi učenci. Poudarjeno je, da se ti med seboj razlikujejo. Prispevek 

je objavljen v rubriki Medkulturnost v šolskem prostoru in opremljen s fotografijama dveh 

izdelkov slovenskih učenk (če sklepamo iz imen in priimkov). Drugi prispevek je objavljen v 

rubriki Iskrice. Iz povzetka izvemo, da je namen prikazati primeren način za predstavljanje 

drugačnosti romskih učencev sošolcem in je nastal v okviru projekta jezikovnega in 

medkulturnega ozaveščanja na šoli. Prispevek je objavljen brez fotografij. 

 

 



154 
 

2009  

Dva prispevka sta objavljena v isti reviji ob svetovnem dnevu Romov. Prvi nosi naslov Pesem 

za Moniko in je opremljen z dvema fotografijama. Na prvi sta romski deček in deklica. Deček 

v rokah drži lutko, oba nasmejano zreta v objektiv. Na drugi fotografiji pa je starejša deklica, 

ki jo lahko implicitno povežemo z naslovom prispevka. Drugi prispevek pa ima nadnaslov 

Kaj meni vodja in naslovom Pred nami je še dolga pot, kar konotira nezadovoljstvo nad 

stanjem. Iz povzetka izvemo, da gre za predstavitev inovacijskega projekta, ki je nastal po 

medijski izpostavljenosti te šole zaradi težav z romskimi učenci in njihovimi starši. Prispevek 

je objavljen brez fotografij. V isti reviji pa je pod rubriko Aktualno objavljen še prispevek z 

nadnaslovom Izobraževanje Romov in naslovom Dosežki, priložnosti, izzivi. Iz podnaslova 

izvemo, da je bila tej tematiki posvečena konferenca na Brdu. V povzetku je poudarjeno, da 

so se na konferenci zbrali visoki uradniki iz vlad držav članic, kar govori o pomembnosti 

vprašanja izobraževanja Romov. Tretji prispevek je objavljen v rubriki Vzgojna področja. Iz 

naslova izvemo, da gre za temo jezika in romskih učencev. Povzetek pove, da gre za opis 

izkušnje učiteljice pri nudenju individualne strokovne dodatne pomoči ter da je pedagoško 

delo na šoli polno izzivov in nepredvidljivih situacij zaradi velikega števila romskih učencev 

na šoli. Prispevek je objavljen z dvema fotografijama pripomočkov Montessori ter s krepko 

poudarjenimi mednaslovi Ko situacija nagovori, Potek učne ure in Spoznanja, iz česar lahko 

razberemo, da učiteljica na poučevanje romskih učencev ni bila pripravljena in da se je v dani 

situaciji morala znajti. 

2010  

Ob svetovnem dnevu Romov je v eni od revij pod rubriko Vsi smo eno objavljen prispevek 

Jožka Horvata Muca o položaju romske skupnosti pri nas z naslovom Premalo se poznamo. 

Pod njim je objavljen krajši prispevek z naslovom Mar so romski otroci šolarji z manjšimi 

duševnimi ovirami, ki pravzaprav govori o prevelikem številu romskih otrok, ki so na Češkem 

usmerjeni v »posebne šole«. Podnaslov prvega prispevka je Najbolj nas tare to, da nam 

kronično primanjkuje usposobljenih in šolanih Romov, ki skupaj z naslovom drugega 

prispevka ne podaja pozitivne podobe romske skupnosti, ki jo poskuša odraziti celotna stran, 

namenjena Romom. Prispevka spremljata dva okvirja: v prvem je navedena legenda o poreklu 

Romov, v drugem pa obvestilo o prireditvah, pripravljenih ob svetovnem dnevu Romov. Na 

naslovnici je objavljen tudi prispevek na temo predstavitve romskega naselja in romskega 

muzeja v Kamencih z naslovom Srečen, ki je opremljen s fotografijo romskega poglavarja  

Ludvika Levačiča. Fotografije so posneli otroci iz Kamencev.  
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2011  

Prvi prispevek je objavljen v rubriki Izkušnje in aplikacije z naslovom Ob svetovnem dnevu 

Romov. Krepko sta poudarjena mednaslova Značilnosti romskih učencev ter Učenci Romi 

med vrstniki, ki nakazujeta na to, da so romski učenci drugačni od ostalih učencev. Prispevek 

spremlja pet fotografij. 

Drugi prispevek je objavljen v rubriki Izkušnje iz prakse z naslovom Da drugačnost ne bi bila 

več dejavnik neuspeha in s podnaslovom Kako smo v šoli dvignili učno-vzgojne rezultate 

romskih učencev. Prispevek je objavljen brez fotografij. 

2012  

Prispevek je objavljen zadnjega v marcu v rubriki Na obisku z naslovom Delajmo z njimi, ne 

zanje. Iz podnaslova izvemo, da sledi predstavitev osnovne šole z največ romskimi otroki na 

Slovenskem in je pospremljen z dvema fotografijama strokovnih delavk na predstavljeni šoli. 

2013  

Prvi prispevek je objavljen v rubriki Primeri iz prakse. Iz naslova izvemo, da govori o 

motivaciji za branje in bralnih dosežkih romskih učencev. Prispevek je objavljen brez 

fotografij. Drugi prispevek pa je objavljen v rubriki Dogodki in novosti z naslovom Romi v 

gibanju in nadnaslovom Razstava. Iz povzetka izvemo, da bo v mariborski sinagogi na ogled 

razstava Romi v gibanju primerna za učence in dijake. Njen namen je zgodovinski prikaz 

neprijaznega in odklonilnega odnosa do Romov. Prispevek spremlja fotografija romskih 

deklic, ki plešejo na prireditvi.  

2014  

V tem letu na obravnavano tematiko ni bilo objavljenega prispevka v nobeni od analiziranih 

revij. 

 

DISKURZIVNA IN DRUŽBENA ANALIZA 

 

OD DRUŽBENE (NE)ENAKOSTI K DRUŽBENI EMANCIPACIJI  

 

Spoznanje, da je potrebno Romom dati poseben pravni položaj, je dozorelo že pred 

osamosvojitvijo, in sicer s sprejetjem določbe v ustavnih amandmajih, da se pravni položaj 

Romov uredi z zakonom (glej Ribičič, 2004). Da je bilo področje urejanja romske skupnosti 

ob osamosvojitvi in s tem tudi področje izobraževanja precej v povojih, lahko razberemo tudi 

iz analiziranih prispevkov v prvih dveh letih po osamosvojitvi, ki se nanašajo le na objavo 

dveh zbornikov, ki naj bi zapolnila pomanjkanje informacij na tem »specifičnem« področju 



156 
 

pri nas. O nezainteresiranosti strokovne javnosti za področje izobraževanja romskih učencev v 

prvih letih po osamosvojitvi pa govori tudi število objavljenih prispevkov. Do leta 1998 so 

bili objavljeni le štirje prispevki, ki so jih prispevali učitelji praktiki. Tudi prispevek ob 

svetovnem dnevu Romov iz leta 1992 poudari, da Romi še niso enakopravno uveljavljeni v 

slovenski družbi, in izrazi upanje, da bo sprejetje nove ustave uredilo položaj in posebne 

pravice romske skupnosti, ki jo bo podrobneje urejal zakon. Na ureditev pravnega položaja z 

zakonom je romska skupnost čakala vse do leta 2007. V prispevku je tudi prvič izraženo 

stališče, da Romi še niso enakovredno uveljavljeni v večinski družbi. Poziv k enakopravnosti 

zasledimo še v zadnjih letih analiziranega obdobja (2011), ko na primer v enem izmed 

analiziranih prispevkov avtorica poudari, da je za sprejemanje drugačnosti v šolah nujno tudi 

enakopravno obravnavanje Romov kot državljanov. Tudi v poročilu Evropske agencije za 

temeljne pravice (FRA) iz leta 2014, ki sicer ne zajema Slovenije, zasledimo, da so Romi 

največja evropska etnična manjšina, ki se kljub naporom na nacionalni, evropski in 

mednarodni ravni za izboljšanje njihovih temeljnih pravic in napredka v socialni integraciji 

srečuje z revščino, socialno izključenostjo, ovirami pri uresničevanju njihovih temeljnih 

pravic in diskriminacijo. »Ti problemi pa vplivajo tudi na njihovo dostopnost do kakovostne 

izobrazbe, možnost za zaposlitev in povečanje dohodkov, bivalne razmere in zdravstveni 

status ter tako nižajo njihovo zmožnost, da bi izkoristili svoj potencial« (prav tam, str. 3). 

 

Analiza modalnosti v nekaterih prispevkih nam pokaže, da je v izbranem analiziranem 

obdobju izražanje modalnosti prehajalo med kategoričnostjo, ki se nanaša na to, da so Romi 

bolj ali manj obsojeni na položaj, v katerem so se znašli (neuspeh v šoli, neugodne socialne 

razmere idr.), do mehkejših pozicij v drugih, ki priznavajo tudi delovanje in vpetost drugih 

družbenih dejavnikov in okoliščin. Po letu 2004 se v prispevkih sporadično začne pojavljati 

tudi ideja, da je treba omogočiti pogoje, da bodo tudi Romi sami lahko začeli spreminjati svoj 

položaj in poudarjati svojo aktivnost za izboljšanje neugodnega položaja. V prispevku iz leta 

2010 pa avtor poudari, da se Romi sami zavedajo, da ne morejo čakati le na pomoč drugih, 

kot ključ za spreminjanje položaja pa vidi izobrazbo. 

 

Darko Rudaš v povzetku iz mednarodne konference o Politični participaciji in aktivizmu 

Romov v Evropi (2013) zapiše: »Za izboljšanje položaja romske skupnosti v RS moramo 

doseči višjo raven politične participacije – in če želimo doseči višjo raven politične 

participacije, mora država biti bolj demokratična, jasno mora postaviti oz. določiti politični 

položaj in z njim povezane pravice in dolžnosti romske skupnosti, ker nam pri sedanji 
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zakonodaji primanjkuje politične orientacije. Brez (politične orientacije) slednje bo romska 

skupnost še naprej obravnavana kot skupnost v fazi večne (politične) adolescence. Če želimo 

povečati našo odgovornost za lasten razvoj, če se želimo pretvoriti v subjekt lastnega razvoja, 

ki ne bo večno prisesan na državne socialne jasli, potem je nujno potrebno zagotoviti ustrezen 

nivo samouprave, ki ji 'načeljujejo' odgovorni, legitimno izvoljeni romski predstavniki. Moj 

razmislek je močno hipotetičen, morda bo nekdo rekel celo, da je 'hudo utopičen'. Nič hudega. 

In da ne bo pomote, mojega razmisleka ni mogoče razumeti ali razlagati v smislu oporekanja 

že zgrajenim oblikam samoorganiziranosti Romov. Govorim le o tem, da je potrebno tudi 

romski skupnosti 'podeliti' podoben politični status, kot ga imata obe ostali 'avtohtoni' narodni 

manjšini.« 

 

Analiza virov je pokazala, da so bili v vseh analiziranih letih objavljeni le štirje prispevki, v 

katerih je kot vir prisoten romski glas. Prvi je prispevek iz leta 1998, ki govori o Romih in 

nasilju in v katerem so navedene izjave romskih deklic o nasilju in otrokovih pravicah. V 

drugem prispevku iz leta 2002 je navedena kratka izjava Rominje, ki se izobražuje za 

pomočnico vzgojiteljice. Tretji prispevek iz leta 2010 pa je napisal Jožek Horvat Muc. V 

prispevku iz leta 1991 je glas Romov prisoten posredno. Omenjeno je, da je bil gost posveta 

dr. Rajko Djurić »Rom iz Beograda, takrat sekretar svetovne unije Romov«, ki je v zborniku 

objavil tudi prispevek o romski književnosti, ter da so na posvetu sodelovali tudi predstavniki 

Romov, ki so prispevali »pomemben delež k osvetlitvi mnogih subtilnih vprašanj romskega 

življa /.../«, vendar njihov prispevek ni nikjer (dobesedno) naveden. Kot viri se v prispevkih, 

ki imajo namen predstaviti vzgojo in izobraževanje Romov na splošno, pojavljajo tudi 

vodstveni delavci (ravnatelji) šol in priznani domači in tuji strokovnjaki, kar govori o tem, da 

so težave in nerešena vprašanja, s katerimi se srečujejo Romi, še vedno v domeni 

strokovnjakov in ne Romov samih. V enem od prispevkov so kot viri, s katerimi avtor 

podkrepljuje svoja stališča, uporabljene tudi raziskave. Kot vir pa so nekajkrat navedeni tudi 

uradni dokumenti, s katerimi država ureja položaj Romov.  

 

Van Dyke (1993) pravi, da se moč in dominantnost skupin meri glede na nadzor in dostop, ki 

ga imajo do diskurza. »Ključna posledica te soodvisnosti ni le, da je nadzor nad diskurzom 

tudi oblika nadzora nad socialno aktivnostjo, ampak predvsem kaže na pogoje za nadzor nad 

idejami drugih ljudi, torej upravljanje socialnih reprezentacij. Večji nadzor nad rekviziti v 

tekstu ali kontekstu, vključevanje več ljudi je po navadi povezano z večjim vplivom in 

posledično hegemonijo« (prav tam, str. 257). 
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Kljub temu da je v vseh prispevkih poudarjena načelna enakost med romskimi in večinskimi 

učenci in da neposredne diskriminacije do romskih učencev v šoli prispevki ne omenjajo, pa 

analiza besed pokaže, da na posredne oblike kljub temu lahko sklepamo. Precejšen del 

prispevkov do leta 2002 med opisovanjem iskanja primernih oblik dela za učence Rome v šoli 

kot najbolj uspešno obliko prepoznava prav segregacijo oziroma ločevanje iz matičnih v 

posebne razrede in navaja razloge, ki opravičujejo nujnost takega ukrepa. V letu 2006 pa  

avtorica brez utemeljitev poudari, da na šoli ni zaželeno, da bi se Romi na šoli družili med 

seboj. Avtorica prispevka iz leta 2008 pa opozori na diskriminatoren odnos pri šolanju ali 

zaposlovanju Romov zaradi njihove kulturne pripadnosti. Do leta 2006 je izražena tudi 

absolutna prepričanost, da učenci Romi vstopajo v šolo s primanjkljaji, zaradi katerih po 

znanju niso in ne morejo biti enakovredni ostalim učencem. Izražena sta nujnost prilagajanja 

programa in učnih načrtov ter pogosto nakazovanje stališč, da tudi ti prilagojeni programi za 

romske učence niso primerni, saj ne zmorejo niti teh. Po tem obdobju se začne poudarjati 

stališče, da je samoumevno, da se učnih načrtov ne sme prilagajati, obenem pa je v nekaterih 

prispevkih izražena dilema, kako speljati pouk, da bi romski učenci napredovali in da bi bili 

hkrati standardi znanja upoštevani. 

 

Kovač Šebart in Krek v prispevku iz leta 2003, v katerem pozivata k spremembi in 

dopolnitvam edukacijske politike za Rome, ker v svoje programe ni uspela vključiti romskega 

jezika, kulture in identitete nacionalni dokument, ki je urejal področje izobraževanja romskih 

učencev v obdobju med 1993 in 2000 Navodila za prilagajanje programa OŠ (1993) 

parafrazirata v »Navodila, kako asimilirati« in opozarjata na prikrito željo po asimilaciji v 

dokumentu, saj dokument o ohranjanju romske kulture spregovori le v poglavju o 

povezovanju s starši. »Kot da bi želeli poudariti, da je naloga šole asimilacija, romska kultura 

pa je stvar družine, zasebnosti, pa še to do tiste mere, ki ne moti šole v njeni prevladujoči 

naravnanosti« (prav tam, str. 33). V prispevku pa se sprašujeta tudi, ali je razmislek o 

segregaciji res popolnoma nedopusten, in pokažeta, da bi bila napačna enoznačna 

interpretacija v smeri, da je vsaka oblika segregiranega izobraževanja nedopustna. Menita, da 

vprašanja integracije/asimilacije ne velja vezati na organizacijsko obliko pouka kar tako, 

marveč predvsem na njegovo vsebinsko zasnovanost, na vprašanje kulture in identitete. 

Ločenost romskih učencev od druge populacije bi bilo po njunem mnenju moč zagovarjati v 

primeru, da bi omogočala bolj prilagojen pouk, na primer pouk v romskem jeziku, večjo 

prilagojenost manjšinski kulturi in možnost za lažjo prilagoditev zahtevam šole kot institucije. 
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Kljub temu pa poudarjata: »Ohranjanje diferenciacije v homogenih oddelkih daljše obdobje 

ali celo do konca osnovnega šolanja pa je seveda s stališča integracije nespremenljivo« (prav 

tam, str. 41). 

 

Urh (2012) navaja tri najočitnejše diskriminacije na področju vzgoje in izobraževanja romskih 

otrok. Prva je segregacija romskih otrok v osnovne šole s prilagojenim programom, ki je bila 

tudi v Sloveniji znana praksa, ki ni temeljila na posameznikovih morebitnih intelektualnih 

pomanjkljivostih, temveč na problematiziranju romske kulture, ki naj bi bila nevarna, 

neprilagodljiva in moteča za večinski sistem. Druga oblika diskriminacije so nižja 

pričakovanja učiteljev do romskih otrok, ki izhajajo iz prepričanja, da so romski učenci 

intelektualno manj sposobni in da je njihova želja po znanju manjša kot pri drugih učencih. 

Tretja oblika diskriminacije pa je asimilacija, torej težnja po tem, da se odpovejo svoji kulturi 

in prevzamejo kulturo večine.  

 

REPREZENTACIJE ROMSKIH UČENCEV 

 

Analiza pokaže, da so romski učenci v vseh analiziranih obdobjih reprezentirani kot manj 

uspešni od večinskih učencev, skozi leta pa so jim pripisane tudi različne značilnosti in 

težave, zaradi katerih ne (z)morejo doseči uspehov, enakovrednih učencem, ki pripadajo 

večinski družbi, kadar pa so pozitivne lastnosti romskih učencev izpostavljene, se nanašajo 

predvsem na njihovo pridnost in prizadevnost ter glasbeno nadarjenost.  

 

Romskim učencem so v okolju šole pripisane določene značilnosti in primanjkljaji, zaradi 

katerih ne morejo doseči uspehov, s katerimi bi lahko parirali učencem, ki pripadajo večinski 

kulturi. Vse do leta 2000 so ti primanjkljaji, kakor jih avtorji poimenujejo, reprezentirani bolj 

kot sestavni del njihove osebnosti, kot nekaj, kar jim je vrojeno, in ne kot učne posebnosti 

oziroma težave. Navedene lastnosti tudi nekako sodijo v polje specialne pedagogike in 

medicinskega diskurza, o čemer govori tudi pojavljanje besede »diagnosticirati« za 

ugotavljanje predznanja romskih učencev. Večina prispevkov v letih od 1991 do 2000 kot 

vzroke za neuspeh romskih učencev navaja naslednje značilnosti: neznanje slovenskega 

jezika, kratkotrajnejša pozornost in koncentracija, pojmovni svet je drugačen od našega, 

počasna socializacija, potrebujejo gibanje, nemotiviranost za šolsko delo, drugačne socialne in 

ekonomske razmere, slabša grafomotorika in neustrezne higienske navade. Najbolj ekstremen 

primer je prispevek iz leta 1998, v katerem je navedenih kar 28 točk, v katerih so navedeni 
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primanjkljaji romskih učencev. Po letu 2004 se nekaterih lastnosti, npr. higienskih navad, ne 

izpostavlja več (izjema je le en prispevek iz leta 2012), še vedno pa velja, da učenci Romi 

vstopajo v šolo s primanjkljaji, med katerimi so skorajda stalnica slaba pozornost in 

koncentracija, povečana potreba po gibanju, grafomotorika in pojmovni svet, ki je drugačen 

od našega. Največ predpostavk v analiziranih prispevkih se nanaša na značilnosti, ki so 

pripisane romskim učencem. Najbolj splošna predpostavka v zvezi z njimi je, da so romski 

učenci zaradi svoje kulture drugačni od večinskih učencev in zato v šoli tudi manj uspešni. 

Predpostavka o kulturi kot primanjkljaju ali razlogu za neuspeh romskih učencev se v 

prispevkih začne pojavljati po letu 2002, ko avtorji v prispevkih ne navajajo več eksplicitno in 

z naštevanjem točno določenih lastnosti težav, ki jih opažajo pri romskih učencih (npr. 

grafomotorike, potrebe po gibanju ipd.). Kultura je tudi v prispevkih pred tem obdobjem že 

nekajkrat omenjena kot opravičilo ali razlog za neuspeh romskih učencev. V enem od 

prispevkov iz leta 1998 nam analiza besed na primer pokaže celo na predpostavko, da so prav 

kultura, vrednote in običaji romskih učencev tisti, zaradi katerih je težko določiti njihove 

zmožnosti za učenje. Analiza predpostavk tudi pokaže, da se romska drugačnost po mnenju 

avtorjev pokaže predvsem v njihovem razmišljanju in navadah, kar naj bi posledično vplivalo 

tudi na drugačne vrednote, moralo in spretnosti teh učencev, čeprav avtorji ne navajajo 

primerov za te razlike, iz česar je zaznati predpostavko, da je romska kultura enoznačna in da 

so nam obrazci romske kulture, ki so jih imeli avtorji v mislih, vsem poznani.  

 

Trubeta (2013) pravi, da so evropske države od 18. stoletja Rome začele kolektivno podrejati  

disciplinatorni moči popravljanja, ki naj bi jo prineslo izobraževanje. Razsvetljenstvo je člane 

družbe definiralo ne le kot socialne akterje, ampak kot ljudi, in kot ljudje so bili Romi 

obsojeni na možnost popravljanja in razvijanja s sredstvi inkulturacije in izobraževanja. 

Vendar pa je obstajalo imanentno nasprotje med kulturo in izobraževanjem. Torej, če enakost 

ne obstaja v sedanjosti, možnost inkulturacije pomeni, da so si vsi vsaj potencialno enaki med 

seboj. In s tega stališča so imeli Rome podobno kot druge nižje družbene sloje v zahodnih 

družbah za »homines educandi«, tj. za skupino, ki jo je treba izobraziti, izboljšati in 

inkulturirati v skladu z zahtevami dominantne družbe. Prihod moderne je prinesel ideje, ki so 

promovirale podobo »Romov nespremenljive narave«, obremenjenih z njihovimi neločljivo 

povezanimi primanjkljaji. V primeru Romov je sočasnost dveh pripisanih neskladnih kvalitet 

– zmožnost izboljšanja in hkrati nespremenljivost njihove narave – privedla do predpostavke, 

da je Romom kljub njihovemu potencialu za popravljanje pripisana deviantnost od 
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dominantnih norm, ki jih obremenjuje s stanjem popolne anomije kot imanentne njihovi 

družbeni duši« (prav tam, str. 16). 

 

Toninato (2013) pa opozarja na šolsko udejstvovanje romskih učencev, ki se ocenjuje v 

smislu  »hendikepa« in »intelektualnega deficita«. Po mnenju učiteljev se romski otroci ne 

zmorejo osredotočati na naloge dalj časa, imajo slabši besedni zaklad in pomanjkljivo logično 

mišljenje. Takšna negativna ocena kognitivnih sposobnosti romskih otrok je dobljena z 

rezultati kulturno neobčutljivih izobraževalnih in psiholoških testiranj. V nekaterih primerih 

so bili nizki izobraževalni dosežki interpretirani kot manifestacija romske zaostalosti in 

primitivizma, kar kaže na to, da so učitelji še vedno pod vplivom evolucionistične paradigme, 

po kateri je romska kultura ostala »zamrznjena« na nižji stopnji razvoja, kar pa le potrjuje 

domnevo učiteljev, da mora šola pomagati Romom pri soočanju z izzivi modernega sveta 

(prav tam, str. 22). 

 Medtem ko je strokovnjakom pripisana aktivna vloga ob vlaganju napora v njihovo 

izobraževanje, je aktivna vloga romskih učencev izpostavljena predvsem ob omembah 

sodelovanja na prireditvi ob dnevu Romov ter nadarjenosti za glasbo in ples. Piotrowska 

(2013) pravi, da je ideja o muzikalnosti Romov globoko zakoreninjena v evropski zavesti.  

Vnesli pa so jo prvi raziskovalci romske kulture (začenši z Grellmanom) z legendami o 

glasbenikih, ki so prihajali iz Indije v arabski svet in kasneje v Evropo. V nadaljevanju pa 

pravi, da prvi zapisi o Romih v Evropi v resnici namenjajo presenetljivo malo prostora njihovi 

glasbeni tradiciji in instrumentom, ki so jih uporabljali.  Cahn (2002)  govori o romantičnem 

stereotipu, ki skoraj vedno spremlja negativne stereotipe etničnih skupin Romov, temnopoltih 

v Ameriki, domorodcev v Avstraliji. »Romantični stereotip o Romih vključuje elemente, kot 

so glasbeni in plesni talent, zmožnost strastne ljubezni in drugih močnih čustev, svoboden in k 

duhovnosti nagnjen značaj, magično povezanost z naravo, sposobnost uživanja ...« (prav tam, 

str. 219). Glasba kot eno od metodičnih orodij za vključevanje romskih učencev v šolski 

prostor seveda ni problematična, vendar skupaj s poudarjanjem splošnega neuspeha romskih 

učencev v šoli ustvarja diskurz o pomanjkljivih sposobnostih za usvajanje akademskega 

znanja, ki naj bi bilo značilno za učence Rome.  

  

Do leta 2006 je v nekaterih prispevkih izražena tudi želja, da bi romske učence zaradi 

posebnosti, ki naj bi bile zanje značilne, lahko uvrstili v posebno kategorijo, jih obravnavali 

kot otroke s posebnimi potrebami oziroma otroke z drugačnimi izobraževalnimi potrebami.  
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Macura Milovanović (2006) pravi, da o romskih učencih lahko govorimo kot o učencih s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami, vendar pa to ne bi smelo biti sredstvo za še eno 

ločevanje romskih otrok v šoli, temveč bi moralo opozoriti na nujnost dodatne edukacijske 

podpore tistim učencem, ki imajo težave pri učenju in socialni participaciji. Po drugi strani pa 

Skubic Ermenc (2003) zavrača takšno pojmovanje in opozarja, da je za učence pripadnike 

»drugih« kultur morda celo škodljivo, saj je tradicija obravnavanja otrok s posebnimi 

potrebami večinoma utemeljena v psihologiji in medicini in je kot taka (bila) stvar specialne 

pedagogike, obravnava multikulturne populacije pa bi morala ostati predmet splošne 

pedagogike.  

 

ROMSKI STARŠI  KOT  PODPORA ROMSKIM UČENCEM PRI IZOBRAŽEVANJU 

 

Romski starši so v prispevkih prezentirani predvsem skozi napor, ki ga šole vlagajo v 

sodelovanje z njimi. Avtorji prispevkov pogosto poudarjajo, da starše obiskujejo v naselju, 

kjer jim predstavljajo načine dela, jih vabijo na prireditve ob svetovnem dnevu Romov ali ob 

koncu šolskega leta. Izpostavljena je povezava, da je uspeh romskih učencev odvisen tudi od 

podpore njihovih staršev. Analiza modalnosti razkriva tudi odnos med šolo in romskimi starši. 

Avtorji prispevkov večinoma poudarjajo, da so romski starši nepismeni in neizobraženi in 

zato nezmožni svojim otrokom nuditi ustrezno pomoč pri šolskem delu. Izstopata dva 

prispevka iz leta 2007, ki zastopata posebej naklonjeno stališče do romskih staršev. Po drugi 

strani se v nekaterih prispevkih pojavljajo tudi absolutna negativna stališča do romskih 

staršev, kjer je kot očitek staršem (brez dodatnega razlaganja okoliščin) podano stališče, da 

romski starši ne cenijo izobraževanja ali se ne udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih 

sestankov, ne nudijo podpore doma in zato njihovi otroci tudi niso tako uspešni, kot bi lahko 

bili ob trudu, ki ga vanje vlaga šola. V enem od prispevkov je celo podan očitek, da starši ne 

vpišejo otrok v šolo s prilagojenim programom, kadar jim šola to svetuje. Analiza modalnosti 

tudi pokaže, da avtorji v vseh analiziranih letih zastopajo stališče, da je primanjkljaj Romov 

tudi njihova socializacija, ki je počasna, neustrezna ali drugačna od tiste, ki je značilna za 

večinsko družbo in je glede na stališča avtorjev poleg jezika in kulture pomemben dejavnik 

neuspeha romskih učencev ter (ne)vključevanja v družbo. Najpogostejše predpostavke o 

romskih starših se nanašajo na njihovo nemotiviranost za izobraževanje ter nezainteresiranost 

za to, da bi si našli zaposlitev. V nekaterih prispevkih je zaznati stališče, da si romski starši ne 

poiščejo zaposlitve, ker so zadovoljni s tem, kar imajo, in raje živijo od socialne podpore. 

Druge predpostavke v zvezi z romskimi družinami pa se nanašajo na to, da imajo preveč 
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otrok, kar avtorji navajajo kot razlog, zakaj starši za svoje otroke ne poskrbijo tako, kot bi 

morali. Prispevki po letu 1993 začnejo poudarjajo neustreznost razvoja romskih otrok v 

predšolskem obdobju. Pri tem je v analiziranem obdobju zaznati premik od tolmačenja, da je 

za pomanjkljive veščine in spretnosti iz predšolskega obdobja odgovorna predvsem 

neustrezna socializacija in vzgoja k stališčem, da so pomanjkljive veščine in spretnosti 

posledica pomanjkanja materialnih sredstev in nespodbudnega okolja. Kot rešitev avtorji 

vseskozi navajajo večjo vključenost romskih otrok v predšolske institucije ali vsaj dveletno 

pripravo na šolo. V nekaterih prispevkih je opazna tudi prepričanost, da imajo romski otroci z 

vstopom in ob vstopu v šolo večje težave kot večinski otroci.  

 

Čurčič in Plaut (2013) opozarjata, da je bilo sistematično izključevanje Romov iz večinskega 

izobraževanja stalna praksa več generacij in so ga vlada in šolski uslužbenci razložili prav z 

idejo, da romska populacija zaradi kulture ne ceni formalnega izobraževanja (prav tam, str. 

72).  

 

Toninato (2013) pa meni, da nezaupanje v večinski sistem izobraževanja pri romskih starših 

vztraja, ker je njen cilj poleg pouka tudi vzgajanje v skladu z neromskimi vrednotami. V 

preteklosti je Rome država vzgajala, da bi postali uporabni državljani. Danes so Romi 

izobraževani, da bi izboljšali svoj položaj, dosegli socialni uspeh in se orientirali v moderni 

družbi. Toda Romi v kreiranje izobraževalne politike niso bili vključeni. »Spregled Romov 

kot zastopnikov svojega izobraževanja pa prispeva k neuspehu vključevanja Romov v 

izobraževanje, ki še naprej temelji na pogledu Romov kot pasivnih prejemnikov in ne aktivnih 

udeležencev v procesu izobraževanja« (prav tam, str. 41). 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ ROMOV 

 

Analiza tem je pokazala, da ne glede na regijo analizirani prispevki bivalne in ekonomske 

razmere opisujejo kot slabe, in to ne glede na obravnavano leto prispevka. Vendar pa je 

zaznati, da so socialnoekonomske razmere kljub temu slabše na Dolenjskem in so tudi 

podtema vsakega prispevka, medtem ko se pri avtorjih iz prekmurske regije ne pojavlja redno. 

V prispevkih iz Dolenjske se omenja tudi problem legalizacije naselij. V obeh regijah se v 

zvezi z opisovanjem socialnoekonomskega položaja otrok pojavljata tudi nizka zaposlenost 

staršev in negativen odnos do dela. Prispevki izpostavljajo tudi pomen sodelovanja z 
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zunanjimi institucijami, ki se pri svojem delu prav tako srečujejo z Romi. Pogosto je izraženo 

razočaranje nad neodzivnostjo teh institucij in stališče, da šola ostaja sama pri reševanju 

problemov. Največ razočaranja je izraženega nad predstavniki lokalne skupnosti. Analiza tudi 

pokaže, da se v prispevkih pokaže razlika med regijami, iz katerih prihajajo avtorji. V 

Prekmurju so prav predstavniki lokalnih oblasti tisti, ki se jim pripisuje zasluge za ureditev 

legalizacije ali odprtje vrtca v romskem naselju. V prispevkih se dvakrat pojavi tudi 

prepričanje, da med dolenjskimi in prekmurskimi Romi obstajajo razlike, pri čemer se ima 

stanje Romov v Prekmurju za bolje urejeno od tistega na Dolenjskem. V prispevku iz leta 

2005 avtorica izrazi kategorično stališče, da so se prekmurski Romi bolje prilagodili 

večinskemu prebivalstvu in so zato tudi bolj sprejeti. V letu 2006 pa avtor prispevka z 

zmanjšano prepričanostjo izrazi stališče, da je vzrok za razlike moč iskati v verski pripadnosti, 

ki naj bi bila značilna za eno in drugo regijo. O urejenosti razmer in položaju Romov pri nas 

pa nekaj pove tudi podatek, da vsi prispevki, ki pokrivajo tematiko Romov ali njihovega 

izobraževanja pri nas, prihajajo s področja Prekmurja ali Dolenjske, Sinti, ki jih zakonodaja 

prav tako prišteva med Rome, so v prispevkih v vseh analiziranih letih omenjeni le štirikrat, 

medtem ko prispevki Romov na območju ljubljanske regije niti ne omenjajo. 

 

Pavla Štrukelj je leta (2004) o higienskih navadah Romov zapisala: »Na osnovi izboljšanja 

gospodarskega položaja romskih družin nastajajo sodobnejša naselja in domovi, iz katerih pa 

močno odseva sposobnost in denarna zmogljivost posameznikov. Podobne spremembe 

zasledimo tudi v načinu oblačenja. Posebej je potrebno poudariti, da je modna obleka pri 

mladini zelo pomembna. Ugotovljeno je, da revnejše romske družine še vedno rade 

sprejemajo obleke darovalcev, naj bodo to premožnejši ljudje v njihovem sosedstvu ali 

humanitarne organizacije. Zanimivo je, da hoče romski človek tudi podarjeno obleko dobiti 

kvalitetno, modno, posebno lepih barv. Pranje perila in druge obleke se je v nekaterih 

družinah precej spremenilo. Nekatere gospodinje so namreč začele uporabljati pralni stroj, 

posebno v tistih naseljih, ki že imajo napeljano elektriko. Ugotovljeno je, da je skrb za čisto 

obleko ena pomembnih in naprednih idej, posebno pri romskih družinah v Prekmurju, ki le 

skrbijo za osebno higieno« (prav tam, str. 287). 

 

Urh (2009) pravi, da večina Romov v Sloveniji živi tako v socialni kot materialni revščini. 

Socialna revščina Romov se kaže predvsem v redkih socialnih stikih z večinsko, neromsko 

populacijo, redkih prostočasnih dejavnostih, ki jih izvajajo, ali pa se jih udeležujejo izven 

romskega naselja (kino, gledališče, koncerti) ipd. Njihove materialne potrebe pa se kažejo 
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predvsem v pomanjkanju hrane, oblačil, hišnih pripomočkov (posoda, omarice, vzglavniki, 

pokrivala ipd.), kar je v tesni povezavi z njihovo visoko stopnjo brezposelnosti. Potreba po 

ureditvi materialnega, eksistencialnega položaja se kaže kot prioritetna občutena potreba 

Romov.  

 

»Eden od dominantnih diskurzov o Romih je povezan z nesrečnimi okoliščinami, v katerih 

živijo Romi, in ta diskurz v glavnem razvijajo prav zagovorniki Romov. Trditve gredo v 

smeri, da socialni problemi, povezani z Romi, izvirajo iz strukturne revščine in 

diskriminacije. Ta perspektiva je prisotna tudi v medijih, kjer gredo navedbe skoraj vedno v 

smeri slabih bivalnih pogojev. Realnost je, da Romi pogosto živijo v revščini in da mnogo 

težav, s katerimi se srečujejo, izhaja prav iz tega položaja. Toda posledica slednjega ni, da bo 

boj z revščino odpravil vse družbene probleme, s katerimi se Romi srečujejo. Osredotočanje 

na revščino lahko pojasni mnogo problemov v sedanjosti, ki so paralelni tudi drugim 

(i)migrantskim skupinam, kljub vsemu pa ne daje niti prepričljivega niti izčrpnega okvirja za 

socialno konstrukcijo 'problema Romov'« (Hemelsoet, 2013, str. 62). 

 

KAJ JE ROMSKA KULTURA? 

 

V vseh analiziranih letih je ključno poudarjanje in prepričanost v drugačnost Romov, pri 

čemer je odsotno kakršnokoli navajanje ali iskanje podobnosti med romsko in večinsko 

kulturo. Spodbujanje k sprejemanju drugačnosti je v analiziranem obdobju do leta 2007 

izraženo bolj kot nuja in ne dejanski poziv k sobivanju dveh različnih kultur. Večkrat je v 

prispevkih izraženo stališče, da se bo položaj Romov spremenil, ko bodo Romi sprejeli 

večinsko kulturo in se ji prilagodili. Hkrati s poudarjanjem in prepričanostjo v drugačnost se 

pojavljajo stališča, da bi bilo zaradi lažjega dela z učenci romsko kulturo dobro bolje poznati, 

vendar so ta stališča izražena premalo prepričljivo. Prispevki se tako na primer pogosto 

začnejo z navajanjem teorij, od kod so se Romi naselili na naše območje ali na območje, od 

koder prihajajo učenci, ki obiskujejo šolo, iz katere prihaja avtor prispevka, kar pa po drugi 

strani znova služi poudarjanju njihove tujosti v našem prostoru. Analiza predpostavk tudi 

pokaže, da se romska drugačnost po mnenju avtorjev pokaže predvsem v njihovem 

razmišljanju in navadah, kar naj bi posledično vplivalo tudi na drugačne vrednote, moralo in 

spretnosti teh učencev, čeprav avtorji ne navajajo primerov za te razlike, iz česar je zaznati 

predpostavko, da je romska kultura enoznačna in da so nam obrazci romske kulture, ki so jih 

imeli avtorji v mislih, vsem poznani.  
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Hemelsoet (2013) pravi, da obstaja široka javna podpora mnenju, da se Romi ne vklapljajo v 

družbeno sprejete norme in navade. Pogosto se govori o nepremostljivih razlikah med romsko 

kulturo in dominantno družbo ali celo o popolni odsotnosti norm in vrednot v romski kulturi. 

Značilnosti, kot so lenoba, socialna neprilagojenost, nekonformizem in asocialno vedenje, so 

generalizirani kot kulturne značilnosti. »Ta kulturni fatalizem lahko vodi v malodušen odnos 

na vsaj dva načina: integracija Romov v večinsko družbo je obsojena na neizvršljivost, s 

čimer so Romi označeni kot žrtve lastne kulture. Kulturne razlike pa niso možen vzrok 

romskega problema le za kritike, ampak celo za družbene zagovornike, ki puščajo sporočilo, 

da Romi niso deležni njim primernega vodenja in strukture« (prav tam, str. 61). 

 

Eksplicitno so na primer posamezni obrazci romske kulture opisani le v posameznih 

prispevkih, medtem ko so v ostalih le nakazani. Izjema je prispevek iz leta 2007, v katerem 

avtorica razpravlja o navadah in običajih, ki so del romske kulture in jih na njihovi šoli 

obravnavajo kot ovire pri delu z romskimi učenci. Pri tem navede romske priimke, romsko 

družino ter odnos do šolanja, tradicionalne poklice Romov ter obrede v zvezi z poroko, 

rojstvom in smrtjo. Obredi, ki naj bi bili značilni za romsko kulturo, so na splošno in kot ovira 

omenjeni tudi v prispevku iz leta 2009. Ostali prispevki obrazce romske kulture omenjajo le 

sporadično, med njimi pa se največkrat izpostavlja prezgodnje nosečnosti med mladimi 

Rominjami in predpostavko, da Romi ne cenijo izobraževanja. 

 

Hrženjak (2002) pravi, da je ena bistvenih značilnosti romske kulture kulturni sinkretizem – 

romska kultura prihaja v stik z različnimi kulturami, zato je izpostavljena različnim vplivom. 

Romi svoje običaje izražajo na različne načine, prilagojene vsakokratnemu kulturnemu okolju 

(prav tam, str. 86). Kljub temu pa romologi izpostavljajo nekatere temeljne značilnosti romske 

kulture, med katerimi so najpomembnejši in najštevilčnejši obredi, ki se vežejo na rojstvo, 

poroko in smrt.  

 

V prispevkih je nekajkrat prisotna tudi predpostavka, da imajo romski učenci neprimerne 

higienske in prehrambne navade. Ker razen v prispevku iz leta 2002, kjer je poudarjeno, da 

Romi živijo v slabih bivalnih razmerah brez vodovoda in elektrike, niso podrobneje navedeni 

tudi razlogi za takšne trditve, je implicitna predpostavka, ki se skriva v zapisanem, da so 

Romi umazani. Omenjanje neustreznosti tako prehrambnih kot higienskih navad tako služi 

predvsem argumentaciji o kulturni drugačnosti Romov in njihovi neciviliziranosti ter potrebi 

po vzgoji v večinsko družbo.  
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James (2015) pravi, da so k ustvarjanju stereotipnih, negativnih podob o Romih pripomogli 

hitro rastoči mediji v nekdanjih komunističnih državah po letu 1990. Romi so postali grešni 

kozel za slabosti kapitalizma. Ko so zemlja in lastnina pridobivali na pomenu in se je 

bogastvo začelo pridobivati prav z njegovo prodajo, so morali biti Romi z nje umaknjeni, 

zaradi česar so ostali brez primernih bivališč. Medijski prispevki so življenje Romov in 

romskih skupnosti začeli stigmatizirati in ustvarjati negativni javni diskurz, v katerem so 

mediji Rome predstavljali kot lene, nedelavne in nečiste oziroma umazane. Podobno so tudi 

Erjavec, Kelbl in Hrvatin (2000) ugotovili, da se z medijskim diskurzom v našem prostoru s 

stereotipi, ki se nanašajo na higienske in prehranjevalne navade Romov, ustvarja prikazen 

grozečega tujca, ki ne nažira samo naše zemlje, naše tradicije in naših državnih institucij, 

temveč tudi naše telo. 

 

Poudarjanju kulturne različnosti in drugačnosti med nami in njimi pa služijo tudi implicitne 

predpostavke o psiholoških značilnostih romskih otrok oziroma o tem, da romski učenci šolo 

in interakcije v njej doživljajo drugače kot njihovi večinski vrstniki. Tako je recimo v 

prispevku o nasilju med Romi in romskimi učenci iz leta 2001 sicer poudarjeno načelno 

stališče, da »niso samo Romi tisti, ki povzročajo nasilje, nasilje se izvaja tudi nad njimi«, 

obenem pa avtorica poudari, da jih je veliko vedenjsko motečih ter da Romi nasilje percipirajo 

drugače kot mi. Avtorji tudi večkrat poudarjajo, da sta pri romskih učencih pohvala in 

vzpostavitev zaupanja pomembnejša kot pri večinskih, pri čemer ni izpostavljeno, da je razlog 

morda v tem, da romski učenci morda pogosteje doživljajo neuspehe kot večinski ali da se 

zaradi neznanja jezika ne morejo kosati z ostalimi učenci.  

 

Levinson (2007) v svoji raziskavi opozarja na v šoli pogosto zanemarjen vidik različnih vrst 

pismenosti. Po njegovem mnenju romski učenci prav zaradi svojega ozadja v šolo vstopajo z 

razvitimi jezikovnimi spretnostmi argumentiranja in pogajanja, bolj izkušeni pa so tudi v 

poslušanju odraslih pogovorov. V razredu, kjer dolgo časa preživijo pasivni, kjer so naloge 

razdeljene in ne izpogajane, pa je pričakovati, da se romski otrok vsaj na začetku ne počuti 

dobro.  

 

Analiza oblike je pokazala, da bi fotografije, ki spremljajo prispevke, lahko razdelili na dva 

tipa. Prvi tip so fotografije romskih učencev v razredu, ki so po navadi nasmejani in mahajo v 

fotoaparat, kar nakazuje, da so učenci Romi v šoli zadovoljni, in podkrepljuje sporočilo, da je 
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izobraževanje izhod iz njihovega položaja. Izjema je le fotografija iz enega od prispevkov iz 

leta 1998, ki govori o stanju na socializacijskem področju romskih otrok, na kateri je romska 

deklica, ki zamišljeno zre v daljavo in nekaj čaka, kar bi si v skladu z vsebino lahko razlagali 

tudi, kot da Romi še vedno čakajo, da se bodo rešili ovir in drugačnosti, ki jih razlikuje od 

večinske družbe. Drugi tip fotografij pa so fotografije romskih naselij oziroma prebivalcev v 

njih, ki izbrano prikazujejo tradicionalnost oziroma življenje iz nekega drugega časa in s tem 

prikrito poudarjajo očitek, da se Romi upirajo spremembam in da niso pripravljeni sprejeti 

vzorcev večinske kulture. Na naslovnici revije se Romi v vseh analiziranih letih pojavijo le 

dvakrat, prvič leta 2007 v tematski številki prej omenjene revije, drugič pa leta 2010 v reviji, 

ki jim je ob svetovnem dnevu Romov posvetila celotno stran romski skupnosti.  

 

Jorgensen in Philliphs (2002) opozarjata, da se diskurz ne ustvarja le skozi pisni ali govorjeni 

jezik, ampak tudi skozi vizualne podobe, ki jih lahko analiziramo prav tako kot lingvistične 

tekste. »Fotografija je eden izmed najbolj množičnih in univerzalno razumljivih sistemov 

reprezentacije, s katerim dojemamo ali osmišljamo svet. Čeprav fotografije prikazujejo 

dejstva, so vendar ustvarjene in oblikovane na način, da presegajo pomen tistega, kar je 

eksplicitno prikazano« (Barthes, 1978 v Pavlinec, 2010, str. 9). 

 

ROMSKI UČENCI SO DVOJEZIČNI! 

 

Podtema skoraj vseh analiziranih prispevkov je jezik. Avtorji prispevkov poudarjajo, da 

romski učenci slabo znajo ali sploh ne znajo slovenskega jezika. Že iz najzgodnejših 

analiziranih prispevkov razberemo poziv, da področje sistemskega vpeljevanja romskega 

jezika, ki bi pripomoglo k odpravljanju jezikovnih pregrad, še ni urejeno. Iz prispevkov je 

razvidno, da se avtorji zavedajo dvojezičnosti romskih učencev in jo v vseh analiziranih letih 

tudi zaznavajo kot poglavitni dejavnik neuspeha romskih učencev. Opozarjajo pa tudi na 

neurejenost položaja njihovega maternega jezika. Tako na primer avtorica prispevka iz leta 

1998 poudari, da romski učenci učno snov usvajajo v tujem jeziku, zato bi bilo treba urediti 

tudi položaj romskega jezika v šoli. V letu 2006 pa avtorica opozori, da imajo romski učenci 

težave, ker jim vsiljujemo jezik večine, ki ni njihov materni jezik. Izstopa tudi prispevek iz 

leta 2007, kjer intervjuvanka pove, da romski starši ne izražajo želje po izključni rabi 

romskega jezika in da želijo, da se čim prej naučijo večinskega jezika. V prispevkih je večkrat 

poudarjeno, da se romski otroci začnejo učiti slovenski jezik prepozno, zaradi česar 

jezikovnega primanjkljaja ne nadoknadijo. Avtorji v nekaterih prispevkih navajajo tudi 
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podrobnejše težave, s katerimi se srečujejo romski učenci zaradi drugojezičnosti, na primer da 

zato potrebujejo več konkretnih ponazoril, dodatna navodila ipd. V enem od prispevkov iz 

leta 2008 avtorica predstavi projekt jezikovnega uzaveščanja, ki je namenjen temu, da 

večinski učenci spoznajo pomen dvojezičnosti. Od leta 2005 se kot pomemben instrument za 

premagovanje jezikovnih ovir romskih učencev začne pojavljati romski pomočnik.  

 

Na neustrezno urejenost položaja dvojezičnosti romskih učencev opozarjajo številne 

raziskave. Pri tem avtorji (glej npr. Kyunchuckov 2010, Jazbec, Čagran in Lipavic Oštir, 

2013, Krek in Vogrinc 2005, Lesar 2009)  opozarjajo na težave s katerimi se srečujejo romski 

učenci zaradi dvojezičnosti – obvladovanje učne snovi v jeziku, ki ga ne poznajo, nepopolna 

dvojezičnost oz. poljezičnost, okrnjena možnost pri doseganju enakovrednih standardov 

znanja, neprilagojenost gradiv, nezmožnost razvijanja tudi njihovega maternega jezika (do 

dodelanega koda), ki omogoča obvladovanje abstraktnejših pojmov v drugem jeziku. 

Usvajanje drugega jezika romskih učencev pa je potrebno gledati tudi kontekstu razvijanja 

lastne samopodobe, ter socialne vloge v okolju v katerem je kultura pogosto drugačna od 

otrokove lastne. 

  

UČITELJ MED DRUGAČNIMI 

 

Analiza sintakse in tranzitivnosti je pokazala na odnos, ki ga vzpostavijo učitelji ob srečanju z 

drugačnostjo. Učitelji delo z Romi zaznavajo kot zahtevno in odgovorno, pri čemer se skozi 

prispevke reprezentirata dva pola tolmačenja učiteljeve vloge. Na eni strani so učitelji, ki 

srečanje z drugačnostjo sprejemajo kot izziv in se veselijo uspehov (tudi najmanjših), ki jih 

doživljajo ob delu z romskimi učenci, medtem ko je za drugi del učiteljev delo z učenci Romi 

bolj sizifovo delo, saj ga dojemajo kot težkega in napornega, hkrati pa jim ne prinaša uspehov 

glede na trud, ki ga vlagajo v delo z njimi. Vzroki za neuspeh in krivda pa so pripisani  

romskim učencem zaradi njihove drugačnosti in posebnosti. Analiza tudi pokaže, da učitelje 

poučevanje romskih učencev ujame nepripravljene, srečanje z romsko kulturo pa jih po 

navadi navda z občutkom nemoči. Nadaljnje delo z romskimi učenci temelji predvsem na 

vzpostavitvi osebnega odnosa. Razberemo lahko tudi, da so za delo z učenci Romi zelo 

pomembne nekatere učiteljeve osebnostne lastnosti – učitelji morajo biti potrpežljivi, 

razumevajoči, znati morajo sprejemati drugačnost in imeti dovolj znanja. Analiza tudi pokaže, 

da so odgovornost za uspešnost romskih učencev v šoli in učinkovitost vzgoje in 

izobraževanja romskih otrok ter njihovo napredovanje pripisani zavzetosti učiteljev in šolskim 
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oblastem, medtem ko je delovanje širših družbenih dejavnikov, kot je npr. politična volja za 

urejanje položaja Romov, urejenost naselij ipd., le redko omenjena. Veliko je tudi pisanja v 

množini, s čimer odgovornost za napredek učencev postane kolektivna ali pa se zabriše. 

Analiza virov pa je pokazala tudi, da strokovni delavci izkušnje, ki jih opisujejo v strokovnih 

prispevkih, večinoma osmišljajo s pomočjo strokovne literature, kar lahko razberemo iz virov, 

navedenih na koncu prispevkov. Kljub temu pa navedki uporabljene literature pogosto niso  

ločeni od avtorjevih stališč. Odsotno je torej navajanje virov iz literature, ki bi podajali 

drugačna stališča, kot jih ima avtor prispevka, ali virov, ki bi jih avtorji želeli problematizirati. 

Avtorji svoja mnenja največkrat podajajo v množini, s čimer se ustvarja vtis objektivnosti in 

univerzalne resnice podanih stališč avtorjev. 

 

»Romski otroci se kljub popularnosti interkulturne vzgoje v Evropi soočajo z vztrajno 

nevednostjo učiteljev in šolskih uslužbencev o njihovih družinah, skupnostih in njihovi 

kulturi« opozarja Andruszkiewicz (2006, str. 82). Macura Milovanovič (2010) pa o romskih 

učencih pravi, da so največkrat učenci, ki »mučijo« svoje učitelje, saj so izrazito neuspešni, 

brez predšolskega znanja, brez znanja jezika, brez učne podpore učenju v družini, 

zaznamovani s svojim poreklom, kulturo in revščino, in hkrati opozarja na pomanjkljivo 

izobrazbo današnjih učiteljev, ki v času študija niso bili deležni primernih priprav za delo z 

otroki iz obrobnih in na rob potisnjenih družbenih manjšin. »Vpogled v stališča in izkušnje 

učiteljic, ki že dlje časa poučujejo romske učence, napeljuje na nujnost oblikovanja 

kakovostnejših študijskih programov, ki bo (bodoče) učitelje ne le bolj senzibiliziral za 

problematiko šolanja romskih učencev in vplival na zavedanje njihove odgovornosti za učno 

uspešnost in socialno vključenost romskih učencev, temveč pri njih tudi razvil potrebne 

spretnosti in znanja o konstruktivnih prilagoditvah poučevanja« (Lesar in Dežman, 2012, str. 

224) 

 

 

4.4 PREDSTAVITEV REZULTATOV INTERVJUJEV  

 

PREDSTAVITEV INTERVJUVANCEV 

L2 (Ljubljana) 

Intervjuvanka ima izkušnje z nudenjem dodatne strokovne pomoči učencem Romom na eni 

od dolenjskih šol, trenutno pa nudi dodatno strokovno pomoč tudi učencem Romom v 

Ljubljani.  Prihaja iz okolja, kjer ni Romov, zato je bilo njeno prvo srečanje z Romi v šoli, 



171 
 

kjer je populacija Romov precejšnja. Svojo prvo izkušnjo opisuje kot zanimivo in nenavadno. 

»Bla sta dva učenca, en je bil star 12 let in drug je imel 14 let, oba vključena v drugi razred 

osnovne šole. Brez enga zvezka, u bistvu sta mau na izlet pršla u šolo. Zanimivo.« Dela z 

romskimi učenci je ni bilo strah, sprejela ga je kot izziv, saj pravi, da je bila vedno na strani 

drugačnih in posebnih. 

 

L1 (Ljubljana) 

Intervjuvanka prihaja iz ene od ljubljanskih šol in se je z Romi prvič srečala ob zaposlitvi. »Z 

romskimi učenci tukaj na tej šoli, kaj pa vem, to je že nekaj let, sicer so imel takrat sam enga. 

Niti nisem jaz zaznala kej, dokler niso rekli, da je Rom.« Za šolo, iz katere prihaja, pravi, da 

ima pisano nacionalno strukturo, učenci Romi zaradi razlik v nacionalni pripadnosti učencev 

ne izstopajo, tem razlikam pa niti ne posvečajo posebne pozornosti. »Ja vse sorte mamo, v 

bistvu je tle naselje, tako da so od vsepovsod, bom rekla, od cele bivše Jugoslavije, ker so tud 

s Kosova, Makedonije, Srbije, v resnici, ja. Nekaj je, da so zdej že potomci, nekaj pa 

priseljenci, pa so se čist vključl, ne, oziroma vsaj do neke mere. Drugače mamo tud enga 

Ukrajinca letos, tko zlo različno je in se mi zdi, da učenci ne delajo takih razlik med sabo, ker 

je po moje nemogoče tud, če bi po priimkih gledali, tako zelo različno je.«  

 

G1 (Gorenjska) 

Intervjuvanka iz Gorenjske je svetovalna delavka na šoli, vendar je učencem Romom do 

nedavnega nudila tudi učno pomoč, z njimi pa se je srečala tudi v podaljšanem bivanju pri 

svoji prvi zaposlitvi. Njen prvi stik z Romi je bil v šoli, romskih učencev se že od takrat 

spominja kot zelo urejenih. »Najbolj se pa spominjam tega, kako so prihajali romski otroci v 

šolo, da so prihajali urejeni, da so mal izstopal mogoče tud po svojih šolskih potrebščinah,  

ker so bile mogoče bolj količinsko velike al pa bolj pisane, kukr so bli pa zvezki drugih otrok. 

Mislem, da so hotel s tem starši pokazat, da zmorejo, da zmorejo otroku zagotovit lepa in 

ustrezna oblačila in šolske potrebščine.« Tudi intervjuvanka iz Gorenjske je omenila, da ima 

šola pestro versko in nacionalno sestavo. »Mamo zlo sicer pestro nacionalno sestavo, versko 

sestavo, a ne, tko da mamo zlo velik učencev tujcev, ki pridejo sem ... Tko da znamo z učenci, 

ki majo drugačne oziroma rabijo drugačen pristop, a ne ... Tko da so Romi al pa Sinti še 

najmanjši problem, ja.« 

 

G2 (Gorenjska) 
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Druga intervjuvanka iz Gorenjske je na šoli zaposlena kot druga učiteljica v prvem razredu, 

učencem Romom pa nudi tudi učno pomoč. Z  Romi se je prvič srečala v šoli. »Ne vem, men 

se zdi, da smo vsi takoj opazil, da je otrok po zunanjosti tako pač mal drugačen, tko po 

obnašanju so se mi pa zdeli čist vsi isti, se mi zdi, da ni neč kaj izstopal, tud če je bil Rom. No, 

pa tko, da ta otrok je imel težave doma, ker mu je mamica pred kratkim umrla, tko da je po 

teh vedenjih izstopal, no, v tej smeri, ne pa zaradi tega pač, ker je bil Rom.« Poudarila je, da 

so Romi v njihovo okolje integrirani in da v okolju ne izstopajo. »Ti Romi, ki jih imamo, ne 

vsiljujejo tega, se zlo poskušajo vklopit v okolje, zato ker je tud vas majhen drgač, ker jih že 

okolica malo drugače gleda, pa hočejo bit čim bolj enaki pa enotni pol z njimi, tko da bi pa 

rekla, da bi pa kakšno svojo posebno kulturo hotel uveljavit pa ne.«  

 

P (Prekmurje) 

Intervjuvanka, ki prihaja iz Prekmurja, svojo prvo izkušnjo z Romi oziroma romskimi učenci 

opisuje kot kaotično, ker je imela premalo izkušenj z obvladovanjem razreda. »Ja, ko sem 

začela v oddelku podaljšanega bivanja in so bili recimo samo romski učenci. Ja, blo je takrat 

katastrofalno. Naslednje leto je blo pa že veliko bolje, no, takrat sem že jaz vedla, kako vse 

skup poteka.« Na šoli imajo trenutno težave z nasiljem, ki po njenih besedah narašča prav pri 

romskih učencih. »Letos so tisti trije fantje neobvladljivi, v nižjih razredih pa trenutno ne, 

ampak se bojimo, da nasilje tudi narašča, takrat ko ne uspejo na ustnem področju.« Nasilje 

romskih učencev se ji zdi obrambna reakcija. Vzgojne težave rešujejo sproti z vzgojnimi 

ukrepi in starši, kadar jih uspejo pridobiti na svojo stran. Izpostavila je, da se ji vzgojni ukrepi 

zdijo neučinkovit način reševanja vzgojnih težav, saj trajajo predolgo, učenca pa tudi zelo 

težko prešolajo. »Niti se ne ustavijo oni, ampak sej mislim, da so vsi postopki tako dolgi, da 

spet pridejo komaj do konca šolskega leta, potem pa postopek speljemo od začetka, to je 

problem. Če bi se postopek tam nadaljeval, bi jih lahko spakirali, drugače pa ne moreš.« 

 

V (Vzgojni zavod X) 

Intervjuvanka je zaposlena v vzgojnem zavodu in se pri svojem delu srečuje tudi z Romi, ki v 

vzgojni zavod prihajajo iz različnih regij. Njen prvi spomin na Rome je iz otroštva. »Ja, te ko 

so s kombijem pobiral železo, po moje so bili taprvi.« O njih si je ustvarila predstavo, »da so 

zlo temni, nizke postave, da majo težave z govorom, slovenskim jezikom, da majo naglas tujca, 

da so biznismeni, taki poslovneži, da se znajdejo v preživetju.« Vedno, pravi, je bil ob 

srečanju z njimi prisoten tudi predsodek, da so prišli s slabimi nameni »/.../ tudi doma v 

gostilni ne, ko so pršli Romi ali kaj iskat, recimo, kakšno železo al karkoli, tko na pijačo, pa 
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so mal ogledoval, vedno je bil v bistvu ta predsodek v ozadju, da hočjo kaj vzet«. Z njimi se je 

srečevala tudi kasneje pri svojem delu v mladinskem centru in sedaj v vzgojnem zavodu. 

Njena predstava se je kasneje spremenila: »Te s XXX, ko sem tko bolj dolgo časa z njimi 

delala, taki topli, taki inovativni, posebni, drugačni, igrivi.«  

 

D1 (Dolenjska) 

V intervjuju sta sodelovala dva intervjuvanca. Prvega sem na intervju povabila sama, kolegico 

na šoli pa je k intervjuju povabil intervjuvanec zato, da bi mi na vprašanja oba skupaj laže in 

bolj izčrpno odgovarjala. Oba sta se z Romi prvič srečala na šoli in svoj prvi stik opisujeta kot 

pozitiven. »Na sploh sem prišel v stik z njimi šele, ko sem se zaposlil v osnovni šoli XXX. Prvi 

vtis je bil izredno pozitiven, prvi vtis zarad tega, ker na začetku se spoznavamo in oni  

ocenjujejo tebe, hkrati pa ti skušaš ugotovit najboljšo pot do njih. In v enem trenutku, ko se 

ugotovite, je nekaj časa preizkušanje meja, potem se pa spet stvari umirijo. Prvi vtis je bil zelo 

dober. /…/ Tud jest moram rečt, da je blo vse skupaj zlo spontano. Tud učenci, saj sploh 

nisem tako razmišljala, to so pa Romi, začutiš jih kot nekak del tega gibanja v šoli, ne 

posvečaš neke take hude drugačne pozornosti do njih. So kot del učnega procesa. Tud 

pozitivno, v bistvu opaziš čist spontan odziv nazaj, če maš neke dobre namene do njih.« 

Menita, da je klima na šoli v splošnem pozitivna, opažata pa, da se romski učenci držijo 

skupaj. »Ponavad sedijo skupaj. Romski sedijo skupaj, ni pa nekega, da bi blo kakšnega 

nasilja.« 

 

D2 (Dolenjska) 

Sogovornica, ki prav tako prihaja iz Dolenjske, se je z Romi srečevala že v otroštvu in do njih 

ni imela posebnega odnosa. »... in takrat je blo še ful velik teh potujočih na konjih pa z vozovi, 

ki so se pač ustavljal po hišah in so pač fehtal stvari pa tko in tega je blo kar precej, mislim, 

in takrat so nam s tem grozil, če ne bomo pridni, nas bodo pa cigani vzel, ne? Nisem nikol niti 

resno jemala, pač lej, niti nikol se nisem sprašvala, al so ti ljudje dobri al so slabi.« Položaj 

šole, iz katere prihaja in na kateri nudi dodatno strokovno pomoč učencem Romom, opisuje 

kot specifičen. Meni, da je na šoli preveč romskih učencev, zaradi česar nimajo več niti 

potrebe po vključevanju in se iz šole ustvarja geto. »Seveda, saj zakaj bi, če imajo ob sebi 

bližnjega, ki ga poznajo, zraven, ne ..., sej na nek način tud na podoben način funkcioniraš 

dalje, oni bojo pa dejansko zaostajal, ne bojo tolk napredval, seveda bodo ful ogrožen, ker se 

dejansko geto ustvarja zdej.« 
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D3 (Dolenjska) 

Intervjuvanka je na eni od dolenjskih šol zaposlena kot učiteljica dodatne strokovne pomoči. 

Prvič se je z Romi srečala kot študentka. »Ja kot študentka prostovoljka centra za socialno 

delo, učno pomoč, tabori in pol nadalje delo z njimi.« Delo z njimi se ji je zdelo zanimivo, 

drugačno. V spominu ji je ostalo vraževerje staršev. »A drugače, veš kaj mi je ostalo v 

spominu, vraževerje na primer staršev, na primer babica je sanjala, da je padu po stopnicah, 

pol pa na center smo jih vozil, veš dogovorjeni smo bli ob eni uri, in že takrat mi je bilo 

zabičano, da ga ne spustim kam, ker je ona sanjala, da se mu ne bi kaj zgodilo, ga je prišla 

iskat, rajtam, ne vem kolk prej.« Izrazila je dvom, da bi si danes še upala z njimi na tabor, na 

svojo izkušnjo takrat gleda kot na neke vrste avanturizem. »Veš, mi smo bile, kolk smo bile 

stare, 18, 19. Pa smo jih za tri dni peljale same na tabor, kjer smo bili, veš, pa smo jih 

obvladal. Če pomislim, da bi blo to zdele. Mlajša in starejša nisem imela več izkušenj takrat, 

a veš, najbrž čist druge cilje sem imela, z drugimi stvarmi sem se ubadala, pač kolk je treba 

skuhat večerje, da jih bomo nahranle.« 

 

ZNAČILNOSTI ROMSKE KULTURE 

 

Ob vprašanju, ali učenci Romi vstopajo v šolo z drugačnimi kulturnimi vzorci in navadami, so 

intervjuvanci navajali različne vzorce, ki jih zaznavajo kot značilne za romsko kulturo. Kot 

najbolj pogosto izpostavljeno značilnost romske kulture, z izjemo intervjuvank iz Gorenjske, 

intervjuvanci omenjajo drugačne vrednote, povezane z izobraževanjem in delom.  

Intervjuvanki iz Gorenjske navajata, da romski učenci in njihovi starši zaradi svoje kulture v 

njihovem okolju ne izstopajo. Prva intervjuvanka pravi, da Romi ne izstopajo, ker so v okolje 

vključeni, svoje kulture pa v okolju šole niti ne poudarjajo. G1: »Lahko tam, kjer so odrinjeni 

od ostalega okolja, za naše XXX  Rome al pa Sinte ne bi mogla rečt, da vstopajo z drugačnimi 

kulturnimi vzorci. Jest vem, da gojijo svojo kulturo in da so pripadni svoji kulturi in je to čist 

OK, ampak tukaj v šoli se to ne opazi ... Zdej tukaj v šoli ne izražajo, da bi imel kakšno 

drugačno kulturo niti glede jezika niti glede oblačenja al pa prehranskih navad al pa 

obnašanja, higiene, sploh ne.« Druga intervjuvanka iz Gorenjske je Rome primerjala s 

pripadniki muslimanske narodnosti, ki prav tako obiskujejo njihovo šolo, in poudarila, da 

Romi v primerjavi z njimi svoje kulture v šoli ne uveljavljajo niti ne opisujejo praznovanj ali 

ritualov, za katere ve, da jih imajo. Romi v njihovem okolju za razliko od muslimanov 

poskušajo biti čim bolj podobni pripadnikom večinske kulture. G2: »Oni, recimo, muslimani, 

pa dostkrat povejo, da so šli dol pa da imajo druge tle, sploh ob praznikih, božiču, novem 
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letu, Romi nikol. Sicer oni imajo dost podobno, ampak nikol ne bojo rekl, da imajo še druge 

običaje. Medtem ko muslimani pa povejo, da pač ne jejo, recimo, da oni tega ne bodo 

praznovali, ne bodo tega imeli, oni večkrat to povejo.« 

 

Kot največkrat izpostavljeno značilnost romske kulture intervjuvanci razen intervjuvank iz 

gorenjske regije omenjajo drugačne vrednote oziroma prioritete, kot so značilne za večinsko 

kulturo, med katerimi prednjačita, da Romi izobraževanja ne cenijo oziroma v njem ne vidijo 

nobenega smisla, ter delo, ki naj za Rome prav tako ne bi bilo vrednota. Skozi nekatere 

odgovore je zaznati poudarjeno nasprotje med večinsko in romsko kulturo, npr. Slovenci so 

pridni in delajo, Romi ne delajo in uživajo.  

 

L2: »Ne, jest mislem, da pač tolk truda vložjo, kolkr mislejo, da je res nujno. Ne de ne vidjo, u 

bistvu jim izobraževanje prav nič ne pomeni, šola je zarad obveznosti, k jih majo do države, 

če ne bi blo mus, jih pa tud ne bi pripejlal.« »Pač v njihovi kulturi znanje ni vrednota«. »Tud 

če bi živeli u bloku, ne vem, če bi pač blo znanje kar vrednota. Po moje ne.«  

 

V: »Delat pa delat pa jamrat pa pogledat, če ti je kaj sosed čez mejo stopil al ti ni in potem se 

nekdo nekaj v tvoje vtakne. Pa te nedelje, ti obiski družinski, itak, da v nedeljo mormo pa 

nekam it na družinski obisk, da takrat se pa lahko počiva, ostale dni moraš pa delat, pa tud če 

nimaš kaj delat, se moraš delat, da delaš.« »Ta, ki se mi zdi integriran Rom v romsko družbo, 

ma te lastnosti, ki sem jih omenila – igrivost, spontanost, ustvarjalnost, to primarno 

preživetje, važno, da preživi, ni važno, na kakšen način, katero sredstvo izbere za preživetje. 

Potem te obredi, rituali, kofetkanje, ples, nasmeh, glasba, instrumenti, temperament, 

impulzivnost, ta čustva močna, ki jih izkazujejo.« 

 

P: »Ja, saj prihajajo z drugačnega kulturnega okolja, OK. Njim so res na prvem mestu plesi 

in uživanje, pri nas pa delamo.« 

 

D2: »/.../, ker jim sistem omogoča to, da lahko preživijo, in pač nimajo ambicije za kaj več, 

skoraj cilja ne.« »Ampak kdo pa prav, da je naš način življenja zdrav pa tisti, ki naj bi bil. Če 

mene vprašaš, romski otroci so vsi veseli, to laufajo, to se nasmejejo, mislim, velik bolj ko 

naši.« 
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D1: »Naše vrednote so, recimo, to, da se izobrazimo, dobiš neko službo in delaš normalno. 

Njihove  niso tolk vrednote, da bi se izobrazili. /.../ Jest vem, da če ne bi imela, bi se potrudla 

in prišla do neke izobrazbe, da ne vem, kaj bi počela, po moje. Tukaj se strinjam s tem, da je 

izobrazba vrednota. Pa vsak bi se moral potrudit, ne mormo rečt, oni majo pa slabše pogoje, 

ne, iste pogoje imajo. Ja, ampak če je nekaj narobe, gre za diskriminacijo.« »/.../ in pa tud ni 

tako podpore od doma, recimo, v njihovih družinah ni vrednota šola, po mojih izkušnjah do 

sedej. Ja, ker obstajajo neki vzorci, recimo temu kulturni vzorci, nimajo podpore od doma, tud 

spodbujal so jih, tud če je otrok, učenec dober, dosega neke rezultate, jim to ne pomen tok 

doma. Mislim, da je problem v tem, da vse, kar delamo na tej šoli, se potem ne naredi doma.« 

  

L1: »Jaz sem mogoče, če rečem, na začetku, če čist konkretno pomislem, se pozna pr tem, da 

ni pomembno v šolo pridet, se mi zdi to ena taka, k mi najprej pride na misel.« »Jest ponavad 

rečem, da je to čist drug svet njihov, mogoče v tem primeru, jest ne vem, če mamo mi sploh 

kakšno moč pa kaj lahk nardimo, a ne? Jaz mislim, da ne, da tukaj pa njihova kultura 

pretehta, in ne vem niti, ali se mamo pravico vtikat, če to pomislem, pa slišiš koga, ko reče, 

saj vse dobi od države, da bi moral tud spoštovat tisto, kar jim nudmo pa hodit v šolo. Sam 

jest si mislim, da je dosežek, če tak otrok osnovno šolo naredi, /.../« 

  

Kot značilnosti romske kulture so nekateri intervjuvanci iz Prekmurja in Dolenjske omenjali 

praznovanje obredov, povezanih z »življenjskimi prelomnicami«, kot so rojstvo, smrt ali krst. 

Ena od intervjuvank je med obredi omenila posebna poimenovanja romskih otrok ter 

vraževerje. D2: »To vem, da dajo še romska imena zraven, naj bi bilo eno ime mama pa oče, 

to je uradno ime, ta drugo ime ti dajo pa stari starši, tisto je pa neuradno, tak da oni svojih  

uradnih imen ne uporabljajo, ampak uporabljajo svoja neuradna imena, tko da pač imajo 

dvojna imena, čeprav neuradno«. »/…/ pa te zabavne stvar, pa vraževerje, tisto pa kar, pri 

nas je petek 13.« Vraževerje kot del romske kulture pa je omenila tudi druga intervjuvanka iz 

Dolenjske. D3: »Zlo jih je strah pred smrtjo, zdej je pač ena punčka umrla. Bla je v bolnici. 

To je težko, le na distanci so pripovedovali, sam veš, to je kultura.« 

 

P: »O ja, ja, pa krst pa tudi, ja, smrt, ja, takrat manjkajo, ja, oni manjkajo, čeprav ne vsi, ne 

vsi.« 
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D2: »/.../ potem majo te zlo velke zabave ob krstih, obhajilih, teh cerkvenih praznikih, nasploh 

kar dobro obeležujejo, no, to so še zmeraj te zabave pa te zabavne stvari pa vraževerje, tisto 

pa kar, pri nas je petek 13.« 

  

D3: »V šoli nič ne zvemo, ja, majo, ja, je nek obred, to je neko praznovanje, povabijo že, 

ampak tistega, ki je povezan s to družino in je luštn in se na to pripravljajo.« 

  

Naslednja večkrat izpostavljena kulturna značilnost, razen pri intervjuvankah iz Gorenjske, so 

zgodnje poroke oziroma prezgodnja nosečnost. 

P: »/.../ hitra nosečnost, materinstvo, zelo hitro.« 

 

L1: »Zdej, če pomislem, ne na ta dva, k sem ju jest mela, ampak na to deklco, k so se prselil, 

ona je bla dost starejša in je recimo že v šestem razredu tko med sošolkami in pa tud učiteljici 

je povedala, da ona se bo kmalu poročila. Take so bolj neverjetne v šestem razredu, pri njih 

pa nekaj normalnega.« 

 

D2:  »Zgodnje poroke so del njihove tradicije pač, ja.« 

 

D1: »Na primer, če mi imamo neko vrednoto, ki je uresničljiva, kaj pa vem, če se premikam 

navzdol od 25. do 30. leta, recimo, poroka je ta njihova vrednota pomaknjena bolj v mladost 

pri večini.« 

 

Dve intervjuvanki sta kot specifiko romske kulture izpostavili tudi buren način reagiranja 

romskih staršev. Intervjuvanka iz Ljubljane meni, da je ta odziv posledica naučenosti, da je 

treba pred večinsko kulturo nastopati napadalno. L2: »Ja, nimajo nobene distance, mislijo 

čist, da ji je pa vse dovoljeno, vstopajo v razred po želji in kadarkoli, dogovorov se po navadi 

ne držijo in pa pridejo nenajavljeni, prčakujejo da maš tisti trenutek čas zanj.« Druga 

intervjuvanka pa meni, da je buren način reagiranja posledica »romskega« temperamenta. V: 

»/.../ prava razlika s Slovenci je v značaju pač in spontanem drugem temperamentu, 

direktnem, zelo taki impulzivni, taki topli.« 

 

Značilnost romske kulture, ki je nismo predvideli in so jo izpostavili nekateri intervjuvanci,  

je povezava s kriminalnimi dejavnostmi. Intervjuvanka iz Ljubljane je razmere romske 

deklice, ki jo poučuje, opisala takole. L2: »Ta romska deklica v Ljubljani, ne, oni so dobili 
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neprofitno stanovanje od mestne občine Ljubljana, mama je Romkinja, oče je v zaporu, 

starejša sestra je nekje v tujini, kjer šverca. V glavnem so to stanovanje izrabljal za 

marsikaj.« Ob tem je dodala, da je značilnost romske kulture tudi to, da ne cenijo lastnine, in 

četudi bi na primer dobili podarjeno stanovanje, bi ga slej ko prej uničili. Intervjuvanka iz 

Prekmurja je izpostavila problem preprodaje nevest in drog. P: »Ne, to so Romi, ki so že od 

nekdaj, z drugimi se ne mešajo, samo s hrvaškimi. Eno naselje je, kot da bi bli pobrateni, tako 

da veliko naših deklet je tja prodanih za mali denar, kolkor nam povejo ti naši otroci, ne.« Ob 

tem je opozorila na premajhno odzivnost centra za socialno delo. P: »Socialna, policija 

velikokrat, kadar so konflikti, eno pa zdaj raziskujejo, ker so se pojavila mamila, in to letošnje 

leto. Center za socialno delo dela v svojih pisarnah, tak da malo sodelujejo, res, ko jih mi 

opozorimo iz šole, že parkrat, poslušajte, trebalo bi iti v naselje, nekaj se dogaja, otroka ni v 

šoli itd.« Intervjuvanka iz Dolenjske D2 je poleg težav z drogami omenila tudi preprodajo 

orožja. »Kar precej in je to kar problem, ja, preprodaja orožja, drog tudi, so dost vključeni 

tudi v te ilegalne posle. S tem problemom se ukvarja tudi policija.« »Zvemo, kdaj so policijske 

racije, zvemo, kaj se dogaja, ali policija namenoma izvaja racije prav zato, da bi našla orožje 

ali pa drogo ... Ja ja, al pa dobijo neko prijavo, ja, in tud najdejo, ja.  Kar precej je tega, tud 

premožnejši so, se že na zunaj vidi, da so, lahko trgujejo z ljudmi, ne vem, nimam pojma.« O 

ilegalnih dejavnostih jim včasih pripovedujejo tudi otroci v šoli. »Včasih si prav tisto, ko 

začnejo otroc pripovedovat. Eni so že dobro naučeni, da ne, da tudi če jih ustavljajo, da 

rečejo, da nimajo pojma, kaj se je dogajalo, recimo, kljub temu da vemo, da so bili policisti 

ponoč. Ja, so bli, ampak ne vem zakaj, pač pa eni še zmeraj povejo. Eni  povejo, da pakirajo 

stvari od belga praha naprej, za sebe redkokdaj, za druge.« Intervjuvanka V pa o povezanosti 

Romov s kriminalnimi dejavnostmi meni, da je posledica drugačnega načina življenja in boja 

za preživetje. V: »/.../ oni se ne obremenjujejo s tem kaj je legalno v Sloveniji, ampak kar bo 

njim prineslo preživetje, ne glede na to, da je to črni trg ali je to legalni trg, saj ni važno. 

Lažje pa prej je na črnem trgu zaslužit, kukar pa tolk in tolk ur delat za eno reč neplačano. 

Konc koncev vejo, da ne rabjo dost, da preživijo, mal socialne pomoči, mal mogoče kakšno 

sezonsko delo, kakšen avto preprodajo, kakšno stvar prepeljejo tako ali drugače in je dost za 

njih.« 

 

Del romske kulture so po mnenju nekaterih intervjuvancev tudi neustrezne prehrambne in 

higienske navade. 
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L2: »No, ja, nimajo navade umivanja rok pred prehranjevanjem, vsi ostali pač vejo, da je 

treba k umivalniku, ko se gre h kosilu, pa še potem, ko se jim razloži, ne vem, če so vsi 

prepričani, kako bi to nardil, a ne vem tud, a samo hranjene, je pol zelo hitro, nimajo niti 

kulture hranjenja.« »Lohk so tud kulturni vzorci ker pri njih higiena glih ni na visokem 

nivoju, pomen, da se najbrž tudi starši ne umivajo prav pogosto, ja, no, te higienske navade, 

mislim, da so doma v kulturi.«  

 

D3: »… in v bistvu je res, otroc so po gozdu, pol pa v šolo pridejo.«  

 

P: »... mislim, da je pri nas bolj higiena, tisto bolj smrdi po miših, kot pa po cigaretu.« 

 

D2: »… otroc ne znajo uporabljat pribora, ker ne vejo, da to obstaja, uporaba WC-ja ...« 

  

Intervjuvanka iz Ljubljane higienskih navad ni omenjala v povezavi s kulturo, je pa na moje 

vprašanje, ali imajo kaj težav s higienskimi navadami romskih učencev odgovorila. L1: »Hm, 

ojej, mogoče pa, s tem pa, da kdaj ni zadost pozoren, kaj oblečejo, a je umazano al pa kdaj 

kej scufano. Sam da bi pa jaz zaznala, da se ne umivajo, hm, težko rečem.« Nasprotno pa sta 

intervjuvanca iz Dolenjske poudarila, da je za Rome značilno, da so čisti in da so zelo radi 

lepo urejeni. D1: »Ja, če se spomnim, če kadarkoli pridejo v neki novi oblek, se postavi, da je 

nova obleka in pohvali. Torej sami radi vidijo, da so urejeni.« Menita, da izstopajo le po bolj 

živih barvah oblačil in nakitu. »Mogoče so kakšne podrobnosti, da je njihov stil bolj žive 

barve, kakšen dodatek, še posebej v puberteti poskušajo se opreti na bolj žive barve, recimo, 

barvajo si lase že v drugem, tretjem razredu pa lakirajo si nohte, to, pa šminkajo se, ja, 

nekateri zlo zgodaj, pa nakita majo tud velik. Deloma se pozna, ja, da majo kakšno stvar, ki 

daje videz, da so romski, ne, kake rutke, karkoli, ja, ja. Res so oblečeni v bolj žive barve tako 

kot dodatki, ne pa da bi mel kot majo drugač njihove mame.«  Intervjuvanka iz Gorenjske pa 

je opozorila tudi na občutljivost romskih staršev prav zaradi povezave z neustreznimi 

higienskimi navadami. G2: »/.../ pr nas pridejo čisti, ker vem, da se je ta gospod prav 

razburjal, ko so na splošno uši razsajale na šoli pa smo dal vsem staršem listke, da naj 

pregledajo glave. Se je zlo razburjal, tud če smo Romi. Sem rekla, gospod, nobeden ni rekel 

da ma vaš otrok uši, ampak preglejte. Jast vem, da jih nimam, tko se je razburjal, užaljen je 

bil, pa še slabo sliši, tko da mu je blo kar težko dopovedat, da ni samo njegov otrok, ampak da 

so vsi dobil te listke, da naj pregledajo te glave, a ne? Zlo se trudjo in tud on se je zlo 

prizadeval, da bi pršli čim prej v boljš stanovanje, k so živel tam v barak, in je večkrat rekel, a 
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je naša kej zapostavljena s strani drugih sošolcev, ker smrdi po dimu, pa ni. On je imel 

občutek, res, mogoče so oblačila dajala vonj po drvah, po dimu, ampak ni blo neč kej tko 

grozen opaznega.« 

Kot značilnost romske kulture oziroma Romov sta dva intervjuvanca izpostavila tudi njihovo 

glasnost oziroma (pre)glasno pogovarjanje. 

 

D1: »Da so tako glasni, zdej ne več tako, pred nekaj leti so bili zelo glasni. Kakšne so še 

skupne točke, ko spoznaš enkrat njihovo dretje.« 

 

D2: »Zlo glasni, oni so že tko al tko na splošno glasni, in tud ko se pogovarjajo, le kričijo, oni 

so vajeni vpiti za njimi in njim se zdi to čist normalno, in tle, ko jih vidiš v trgovini, to je 

glasno, in mi smo vase zaprt narod in je kot iz tretjega sveta, tko da glasni so, vpijejo na 

otroke, zlo velik je tega kričanja, men bi se zmešal, res, da bi mogla bit dva popoldneva 

zapored noter okol tega hrupa, se mi bi utrgal.« 

 

Ena od intervjuvank pa je med pogovorom o kulturnih vzorcih opozorila tudi na 

neobiskovanje pouka, kar po njenem mnenju ni vzorec romske kulture, je pa, kot je poudarila, 

to bilo uradno stališče ministrstva, ki so ga prejeli ob obveznih prijavah neobiskovanja pouka 

romskih učencev. »/.../ zdej, jaz ne vem, jaz bi težko rekla, da tud z ministrstva smo že dobil 

odgovor, da pač prijavljamo te, ki ne obiskujejo pouk, in so očitno že tud na ministrstvu siti 

vsega. In najprej mormo poslat vso dokumentacijo, kaj smo mi nardil, do tega, da bi jih 

vključeval v šolo, in potem vse, ono, tretje, sestanki z enim, sestanki z drugim, obiski na domu, 

vsak dan gor dol, ne vem … In potem dobimo od ministrstva, da ne bo ukrepov zaradi tega, 

ker je neobiskovanje pouka nekaj v tem smislu, da to je del romske kulture in jo je treba 

spoštovat. In potem si misliš, kaj se mi pa pol tu gremo, potem se bom pa jez s tem 

obremenjevala, če se še ministrstvo ne. Dobro, sprejmemo, da je to del romske kulture.« 

  

Intervjuvanci pa med pogovorom niso izpostavili le posameznih vzorcev romske kulture, 

ampak so opozorili tudi na nekaj dilem v zvezi z romsko ali večinsko kulturo. Intervjuvanka 

V je opozorila na to, da se Romi zavedajo svoje drugačnosti in tega, da v družbi niso sprejeti.  

»Taki stvarni, občutljivi, tud zavedajo se to, da so drugačni, čeprav mogoče tak ne pokažejo.« 

»Ampak na splošno vejo, da so pač, če mu rečeš Cigan, da je žaljivka, in da so kot ena 

skupina  v družbi, ki niso tolk čislani, ne, da jih majo za tatove, za une, k se tepejo.« Večkrat 

je med pogovorom izpostavila razliko med slovensko in romsko kulturo. Kdo je Rom, je po 
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njenem mnenju predvsem odvisno od okolja, v katerem se Rom znajde. »Ko se pa pol skozi 

rejniške družine in pa skoz zavode in pa razne te institucije, pa ohranjajo pač ta značaj 

romski, hkrati pa na nek način spet odvisno zdej, kjer Rom je.« Eden od intervjuvancev iz 

Dolenjske opozarja tudi na to, da romski način življenja ni le izbran, ampak do neke mere tudi 

vsiljen z okoljem, v katerem Romi živijo. D1: »To je v bistvu nomadski narod, ki je v bistvu 

imel težave skozi zgodovino, tako da so tisti določeni vzorci, ki jih oni imajo, iz te same 

zgodovine v redu. Način življenja je pogojen z zgodovino. Je pa res to, da ta način življenja, ki 

je hkrati do neke mere izbran, ampak hkrati do neke mere usiljen zarad tega, ker obstajajo 

stereotipi in Rom kljub govorjenju bo težje pridobil službo kot navaden civil. Je dostikrat spet 

stvar v tem, če niso dovolj pristranski oziroma če potrkajo na napačna vrata, so vrata 

zaprta.«  Intervjuvanka V meni, da Slovenci romsko kulturo zelo slabo poznamo in se zato, 

da bi jih spoznali, niti ne trudimo. »Poznamo jih po moje sploh ne, ker v resnici ne gremo tja, 

kjer živijo, al pa se jim ne približamo, ker jih imamo kot nekoga, ki bo pobral staro železo, al 

pa kot nekoga, ki ti bo nekaj ukradu, nekoga, ki bo nekaj hotel od tebe na ta ilegalen način. 

Ne sprejmeš ga kot človeka, ki bi ga hotel spoznat, ker se ga bojiš, v bistvu, ker je drugačen, 

kot ga vidiš.« Nesprejemanje drugih kultur je opredelila tudi kot značilnost Slovencev. »/.../ in 

mi Slovenci že a priori težko sprejmemo soseda, kaj šele pripadnika druge družbe in kulture, 

ne, in je logično, da Romi še dolg ne bojo sprejeti med nami, vsaj predeli, ki niso v 

Prekmurju.« Izpostavila je tudi razliko med mladimi in starejšimi Romi. Prvi se pogosto 

sramujejo svoje kulture in bolj kot elemente slovenske po njenem mnenju prevzemajo 

elemente drugih, pri nas živečih kultur. »Prevzemanje elementov, čeprav pa tud oni opisujejo, 

da marsikateri mladi odhajajo iz teh naselij in se spreminjajo, hočejo bit tko kot drugi, ampak 

se mi zdi, da bolj posnemajo, kako bi rekla, to kulturo bosansko, hrvaško, makedonsko, kukr 

slovensko, vsaj po glasbi sodeč, ne. Noben ne posluša Kingstonov al pa teh slovenskih 

bendov.« Razliko med mladimi in starejšimi Romi pa je opazila tudi ena od intervjuvank iz 

Dolenjske. D2: »/.../ in oni grejo v lokale, klube na pijačo, mislim, jaz bi težko rekla, da živijo 

nekam blazno izolirano. Mogoče starejši ja, to, kar je pa mladina, pa ne bi rekla, da živijo 

izolirano.« Ena od intervjuvank iz Ljubljane – L2 pa pravi, da se po njenih izkušnjah Romi ne 

vključujejo v okolje, razen kolikor je to nujno. »No, glej, jest res nimam izkušnje s takimi 

družinami, ki bi sploh odhajale kam iz naselja, razen mogoče v trgovino pa na center za 

socialno delo.« 

 

Intervjuvanka iz Gorenjske je med pogovorom o kulturi Romov opozorila tudi na neustrezno 

urejenost položaja Sintov na področju zakonodaje. Romi na šoli so Sinti, ker pa zakon ne 
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dopušča ločevanja, jih obravnavajo kot Rome. Intervjuvanka je med pogovorom tudi večkrat 

izpostavila, da se na šoli zelo trudijo enakopravno obravnavati vse učence ne glede na 

kulturno pripadnost. G1: »Ja, mi tega sploh nismo vedl, da so to Sinti, nismo tega ločil, včasih 

zarad tega, ker tud zakonodaja govori samo o Romih, a ne, in včasih so se starši izjasnjevali, 

ali so Romi ali niso Romi, zato ker jim je potem pripadala pač posebna obravnava, a ne? 

Potem je, pa bom rekla ene 10 let nazaj, se je pa mal več začel o tem govort, kako so Sinti 

zapostavljeni, pa niso Romi, majo čist drugačen način življenja, čist drugačne vrednote in da 

so vsi zaposleni in se preživljajo in tko in to dejansko drži. Jest za dva naša učenca sploh 

nisem vedla, da sta Sinta, pa je bil en članek u Jani, men se zdi, k je predstavu to družino, ne. 

Pa sta bla takrat že z naše šole, tko da mi izbiramo in obravnavamo glih tko, da spadajo pod 

ta zakon o Romih, ne delamo nobenih razlik oziroma ne delamo nobenih razlik med Romi pa 

Neromi.«  

 

Dve intervjuvanki sta opozorili na dilemo vključevanja Romov v slovensko kulturo in ob tem 

nakazali na skrb zaradi asimilacije Romov. V: »Ja, radi bi jih nardil Slovence, pa ne bojo ne  

nikol, pustit jim mormo, da so Romi.« Intervjuvanka iz Gorenjske pa meni, da imajo določene 

dolenjske ali pa prekmurske šole težave z Romi, ker njihov način življenja ni upoštevan. G1: 

»/.../ pa mogoče zarad tega, ker hočjo mogoče na eno silo prekinit njihov način življenja, a 

ne, oni so vendarle povezani z naravo, bolj kot smo pa mi, tko da jaz mislim, če bi se dal, če bi 

kdo zmogu njihov način življenja vkomponirat v način življenja vseh ostalih, a ne, bi blo to 

čist v redu.« Meni tudi, da so bili Romom odvzeti njihovi tradicionalni poklici in načini 

preživljanja in da bo vključevanje Romov uspešno, če se bo tudi večinska kultura približala 

romski in upoštevala njihove specifike. »/../. ampak če se jest nazaj spomnem, da so jih pustil 

pri miru, recimo, da so se ukvarjal z nabiralništvom kakšnih zelišč pa železo zbiral pa tko 

naprej in ga prodajal v zato primernih oziroma ustanovljenih organizacijah. Jest vem, da je 

Krka bla zlo zainteresirana za zelišča in da so jih zlo fajn pripravljal pa gobe pa vse to pa na 

Dinosu so ble stalne stranke. Jaz mislim, da bi se jim mogl majhen približat. Vsaj tistim, ki 

nikakor ne morjo sprejet civiliziranga načina življenja, saj je to tud, to je glih tko, kot bi 

kmetu reku, da ne sme več kmetovat, pa da more it v mesto tamle žvet, saj bi se mu zmešal.« 

   

Nekateri intervjuvanci so med pogovorom omenili, da se Romi trudijo vključevati v večinsko 

kulturo in omenjali načine, s katerimi svojo kulturo predstavljajo večinski družbi. 

Intervjuvanka V je povedala, da Romi svojo kulturo skušajo predstavljati na različne načine, 

da pa se ji zdi, da Slovenci pri Romih cenimo edino glasbo in ples. V: »Če gledam romska 
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društva, romske radie, romske dogodke, ki jih ni malo, ne? Recimo od enga otroka pri nas je 

predsednik romskih društev, na sestanke hodi in skoz se trudi nekaj v tej smeri, da bi se bolj 

spoznal, ne? Vsekakor se dela, ampak mogoče tist mi nimamo radi, medtem ko glasba, ne, ko 

so te koncerti, pa mogoče še ples, ko gledaš ta trebušni ples.« Intervjuvanka iz Ljubljane je 

povedala, da se na šoli občasno oglasi eno izmed romskih društev. »/.../ občasno se oglasijo, 

zdele vam ne vem povedat, kako se uradno reče, eno romsko društvo za kakšno sodelovanje, 

ampak ni pa, da bi rekla, da bi mel pa kakšne stalne stike al pa da bi oni recimo prišli pa ne 

vem, učencem kaj predstavili, glasbo, recimo a ne? Ja, mogoče bi bila ena taka fajn stvar, 

recimo, če bi našli koga.« Intervjuvanec iz Dolenjske je omenil, da pripravijo Romi ob 

svojem prazniku prireditve, na šoli pa je vključevanje romske kulture odvisno od 

posameznega učitelja. D1: »Zdej, na dan Romov imajo oni v sami vasi, ja, prireditve. Pri nas, 

na sami šoli so pa, recimo, kakšne prireditve, to je pa spet popolnoma odvisno od 

posameznika do posameznika in od razreda. Nekateri učitelji zelo lepo kombinirajo tudi ta 

romski melos oziroma njih same notri, da imajo nek nastop, nekateri ne.« Intervjuvanka iz 

Prekmurja pa je poudarila, da je okoliško prebivalstvo pri njih Rome zelo lepo sprejelo, 

vendar pa se Romi ne želijo vključevati v lokalno okolje. Razloge za nevključevanje pripisuje 

občutku manjvrednosti Romov. »Aja, to glih, ali je to pomanjkanje denarja ali se čutijo 

manjvredne, ne vem glih, ali majo nek manjvrednostni kompleks, da se oni sami pač ne 

vključujejo v družbo, tako kot bi se lahko, ne? Ko so vabljeni na čisto vse prireditve, lahko 

delamo v šoli samo za romske učence ali za vse učence, ne pridejo. Sploh ne pridejo.« 

 

SOCIALNOEKONOMSKE RAZMERE ROMOV 

 

Analiza intervjujev pokaže, da so socialnoekonomske razmere Romov različne, kljub temu pa 

intervjuvanci, ne glede na regijo, socialnoekonomske razmere Romov v splošnem opisujejo 

kot slabše.  

 

G1: »Ja, večina so, bom rekla, socialni problemi, večino imajo starši slab standard, nižji 

standard, tko da zaprosijo v šoli za pomoč.« 

 

G2:  »/.../ drugače, da bi pa imel kakšne zlo dobro situirane Rome, jih nimamo, no.« 

 

L2: »A tale deklica u Ljubljani je u čist, ne vem, pouprečni, ne morem rečt slovenski družini, 

pač povprečni družini. Dobr so situirani, trikrat letno grejo v Turčijo na dopust, kdaj si 
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privoščijo kakšen izletek kamorkol že. Tako da ona živi v dobrem, u dobrem položaju živi 

družina. Medtem ko uni iz XXXXXX pač niso imel. So se u glavnem preživljal od nabiranja 

štorovk in socialne podpore države.« 

 

P: »Nekatere zelo dobre, nekatere zelo slabe. Res izjema, da so dobri, izjema. Ja, ja, dobro, za 

pralne stroje pa WC še ne vsi. Dve družini, tri še ne, ostali pa majo.« 

 

V: »Kar sem pač od odzuni vidla, na Dolenjskem so to res bolj barake, dober, te, ki so vodje 

teh skupin romskih, majo itak lepe hiše, ostali pa tako bel v nekih barakah.« 

 

D1: »Glede na to, kolikor sem jaz skoz nek pogovor uspel razbrat, naj bi imeli elektriko, 

kanalizacijo nisem prepričan.« 

 

D2: »Sej pravim, pri nekaterih zelo dobre, boljše kot pri tebi, vsi ti se večinoma ukvarjajo z 

nelegalnimi posli, pri večini pa slabe. Živijo od te socialne podpore, kukr jo dobijo, otroškim 

dodatkom, nimajo vode, nimajo elektrike, ni osnovnih dobrin za preživetje.« 

 

D3: »Odvisno. s katerega naselja prihajajo. Jim je pa čist kul, da živijo v eni sobici in tam tud 

spijo, hočem rečt, s tem so zadovoljni.« 

 

Tri intervjuvanke so med pogovorom o socialnoekonomskih razmerah Romov izpostavile, da 

so po njihovem mnenju Romi zadovoljni s tem, kar imajo. Prva intervjuvanka meni, da so 

Romi zaradi svojega položaja v primerjavi z nami brezskrbni in manj obremenjeni. D2: »Ne 

vem, neobremenjeni, nimajo tiste brige, nimajo tiste ..., njim je glavno, da preživijo in da se 

imajo lepo. Mi smo obremenjeni z milijoni stvarmi. Al smo zaklenl, al smo to, al smo uno, s 

takimi malenkostmi oni, ko te gledajo, pa kaj ti je, živiš in je to fajn. Kdo pravi, da je naš 

sistem tapravi pa tist, ki vodi nekam?« Druga intervjuvanka meni, da se Romi zadovoljni s 

svojimi pogoji življenja in da se v našem okolju ne bi niti znašli.  L2: »Ja, jaz mislem, da na 

način življenja, živijo čist udobno v naselju, a po moje bi se težko znajdl u socializiranem 

okolju. So družine, ki so drugačne, a jaz imam izkušnje s takimi, k jim je čist OK to, kar 

imajo.« Na mojo provokacijo, če bi jim država, recimo, nudila stanovanjski blok, odgovori, da 

bi ga tako in tako uničili ali izrabljali za druge namene. »Ne vem, po mojih izkušnjah se 

počutijo boljše tam, kjer so, sredi narave.« Tretja intervjuvanka pa se je spraševala, ali si 

Romi sploh želijo našega načina življenja. D3: »Veš, tuhtam ful, a jim je to zdej, ne vem, a oni 
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imajo željo po ne vem, dvonadstropni bajti, pa, a veš, to je drgač kot večinsko prebivalstvo. 

Ker tud ne vem, a veš, če na novo gradijo, se jim zdi, da ni tako nujno, samo da spijo noter 

pred zimo, tist, da majo svoj prostor okrog hiše, jim je to bolj.« 

 

Intervjuvanke iz Gorenjske, Prekmurja in Ljubljane so v povezavi s socialnoekonomskim 

statusom njihovih učencev omenjale tudi, da poskuša šola te razmere uravnavati z različnimi 

oblikami pomoči.  

L1: »/…/ glede na to, da so sofinancirani za prehrano, šolske potrebščine pa tabore, se jim 

pomaga tudi iz šolskega sklada, recimo, al pa kakšna druga oblika.« 

 

G1: »/.../ čeprav se trudjo, da se pač vklopjo v naš sistem, da jim pomagamo z raznim Rdečim 

križem, šolskim skladom, da se otroci udeležujejo vseh dejavnosti dodatnih v šoli.« 

 

P: »/.../ drugače po navadi šola poskrbi za njihove potrebščine, dobijo po navadi s Karitasa, 

Rdečega križa, šolskega sklada. Torej zelo malo, ne vem, če sploh je kateri, da si lahko 

karkoli kupi za šolo, ne.« 

  

G2: »Ja, ja, kar se tiče konkretno za našo šolo, učencem pomagamo tko, da bi rekla, da zarad 

pač finančnih težav, se otroci ne morjo vključet, ostalih stvari ne. Tudi vsi otroci grejo več ali 

manj v šolo v naravi, pa jim večino plačamo z Rdečga križa al šolski sklad, razen ena družina 

ka so pač mal posebni in mama ne želi, da bi se otrok udeležil pač šolskih stvari. Tko da iz 

tega vidika ostane doma, ne pa ekonomskega. Tko da mamo velik teh virov za subvencijo in 

šolske prehrane in delovnih zvezkov in šole v naravi in tko naprej, tko da tukaj nismo delal 

nobenih razlik.« 

 

Iz intervjujev lahko razberemo, da Romi večinoma niso zaposleni, razen na območju 

Gorenjske, pri čemer so intervjuvanci, razen z območja Gorenjske, razloge za nezaposlenost 

pripisovali predvsem nezainteresiranosti Romov, da si poiščejo delo. Dve od intervjuvank 

menita, da Romi ne delajo, ker so iznašli alternativne vire preživetja, ki jim omogočajo hiter 

zaslužek, obenem pa se jim pri tem ni treba boriti z ovirami, kot so birokracija ali 

diskriminacija. Ena od intervjuvank iz Gorenjske v zadnjem obdobju opaža tudi vse več 

zaposlenih in ekonomsko neodvisnih žensk med Romi. G1: »/.../ zdej bom rekla, da opažam  

tud določene spremembe glede na to, kako se ženske uvelavlajo v družini, so zdej tud že 
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ženske zaposlene in so ekonomsko neodvisne, a ne? Včasih so ble bolj doma, zdej se pa že tud 

to spreminja.« 

 

G2: »/.../ je pa tko, da nekatere družine pa delajo, sam je pač tko, da je samo eden zaposlen in 

imajo finančne težave, tko kot jih imajo tudi drugi, ne samo romske družine.« »Joj, ja od enga 

otroka oče je smetar, je zaposlen na komunali, od dveh učencev mamice delata pa v Iskri in 

mislim, da nimata kakšne posebne izobrazbe. Pač to družino sem omenila, ker imajo že samo 

starši težave doma, pri njih nobeden ne dela /.../ Ne delajo, medtem ko ostale družine je pa 

vsaj eden od staršev zaposlen, pač majo res nižje izobrazbe ali nič, no.« 

 

G1: »Ja, če se spomnem, da je bilo zaposlenih na komunali. Eni so se ukvarjal z zbiranjem 

železja in da so to prodajal in se vozil okol z mercedesom. Ta, ki je delal na komunali, je pa 

hodu peš. Tukaj naši Romi-Sinti se predvsem ukvarjajo, vsaj tko je povedal oče teh otrok, k so 

pri nas v šoli, z ringelšpili pa s tem.«  

 

L2: (za dolenjske Rome, s katerimi je delala) »So se u glavnem preživljal od nabiranja 

štorovk in socialne podpore države.« 

 

D2: »Nekaj Romov je zaposlenih priložnostno ali za določen čas v bližnjih večjih podjetjih. 

Mislim, da jih vzamejo, ja, če imajo problem dobit delavce, kadar imajo povečan obseg dela.« 

»Mal je problem tud na njihovi strani, oni, ko se s kakim pogovarjaš, recimo, ko jih probaš  

motivirat, lej, ti si uspešna, boš šla na srednjo šolo, boš tam frizerka pa boš tam frizirala, se ti 

bo splačalo, pa v tem sploh ni vidla nobenga smisla. Ja, punca, ko mi je povedala, da ona zna 

sfrizirat, da ona zna pobarvat in da ona to zna frizuro nardit in ona zarad tega ne rab v 

nobene šole hodit in ji še zmeraj to plačajo, da jim to nardi. V čem je pol smisel, ne, in jo to 

veseli in ona bo to tud delala, tud če bo na črno. In pol tud, ko sem ji rekla, da bi lahko več 

denarja zaslužla, pa kaj bi ona, ona ma vse, kar rabi. Rabi met sam še otroke pa familijo.« 

 

P: »Ekonomske razmere so zelo slabe, zelo slabe, skoraj nobeden od staršev nima dela, res 

redko, morda so vključeni v te preko javnih del, ker imajo pač to politiko nekako porihtano, 

ne, da ne dobijo otroških dokladov in teh drugih denarnih sredstev, če ne delajo preko javnih 

del. Drugače pa ne, veliko je družin brez nekih dohodkov, dobijo pa seveda od države, ker so 

pa zaščitena skupina.« 
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V: »Prej dobijo, ja, takoj nekaj rabijo dobit, sicer, saj imajo tudi socialno podporo, saj imajo 

tko kot mi, od tega jih dost živi, saj glih tukaj je ta razlog, da se ne trudijo na trgu zaposlitve, 

ker za njih je dost tistih 200, 300 evrov. Spet skromno živijo in malo porazdelijo levo desno, 

malo še kje tako kaj dobijo in živijo, ne, z več otroci, kot mi, ampak bolj skromno.« 

 

Dve intervjuvanki menita, da v slabših ekonomskih razmerah živijo predvsem Romi, ki se ne 

ukvarjajo z ilegalnimi dejavnostmi. D2: »Saj pravim, pri nekaterih zelo dobre, pri nekaterih 

boljše kot pri tebi, vsi ti se večinoma ukvarjajo z nelegalnimi posli, pri večini pa slabe. V: »Iz 

Prekmurja žena sicer dela mal tko sezonsko v Avstriji, tako da še vedno morajo zaslužit malo 

levo, malo desno, vendar so normalno situirani, nič jim tko ne manjka«. Intervjuvanka V je ob 

tem dodala, da je vsem Romom omogočeno preživetje, vendar pa se večinska kultura ne 

strinja vedno z načini, kako se Romi znajdejo, da preživijo. »Pa saj noben ne umre od lakote, 

saj imajo za preživetje osnove, ampak vejo, da mi hočemo več od njih, da bi bili integrirani na 

vseh področjih. Preživetje je tudi lahko kraja, mislim preprodaja, sam je to pač sporno za naš 

sistem.« 

  

Dve intervjuvanki sta v zvezi s socialnoekonomskimi pogoji romskih učencev omenili tudi 

prikrajšanost za dobrine, ki se večinskim otrokom morda zdijo banalne. Prva intervjuvanka 

meni, da so socialnoekonomski pogoji romskih otrok tudi večja ovira pri njihovem šolanju kot 

kulturni vzorci romske kulture. D3: »Veš, kaj je na primer, lej, kolesarski izpit, čist taka 

banalna stvar, zgleda, da je bila prva punčka, da je naredila kolesarski izpit, drugi pa nimajo 

koles in zdej pač so organiziral, da so kolo dobili kot socialno pomoč.« Druga intervjuvanka 

pa je med pogovorom navedla primer drugačnih izkušenj zaradi socialnoekonomskih razmer, 

ki jih je sama sicer pripisala neznanju jezika. D2: »/…/ mel smo na primer otroka, ki v 

življenju ni videl stopnic in je zagnal celo paniko, ko ni znal iti na malco, in smo ga lovil po 

celi šoli. Pa sploh ni noben pogruntal, kaj je z otrokom narobe, to neznanje slovenskega 

jezika, in to je bil sam krik in bum po šoli, skril se je pod mizo in kar dolg časa je trajal, da 

smo pogruntal, da se otrok stopnic boji, ker jih še ni v življenju videl.« 

 

Iz intervjujev pa je mogoče razbrati tudi očitek, ki so ga podajali intervjuvanci ne glede na 

regijo, namreč da so Romi kljub šibkim ekonomskim razmeram opremljeni z najnovejšo 

tehnologijo. 
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L2: »V tem trenutku pa so bolj polni pametnih telefonov, tablic, računalnikov in vsega 

ostalga.« 

 

L1: »Sicer to itak ne gre skupij, kaj oni imajo – kakšen telefon ali pa tisto na papirju, ampak 

pustimo to ...« 

 

G1: »Težko človek presodi, recimo, al majo premal denarja, če so vsi opremljeni z 

najnovejšemi telefoni, oblečeni so v redu ...« 

V: »Ja, to jim je zelo pomembno, telefoni, avti, lepe obleke, nakit, kej dobrega spit, pojest, to 

jim je pomembno, struktura, kako si oni to omogočjo, je drugačna, pot kako se pride do tega, 

je drugačna.« 

 

D2: »Je pa tko, dostikrat opažam, da jih ta, te sodobne dobrine, telefoni, računalniki, internet 

so oni ful sprejel, ampak čist po svoje, bom rekla. Ne, to jih zlo privlači, zdi se jim pomembno, 

dejansko nič uporabnega s tem ne počnejo.« 

 

G2: »Ne, ne, ker dostkrat, recimo, opažamo ravno obratno, še posebej kadar grejo otroci v 

šolo v naravi, imajo otroci kar dosti s seboj računalnike, srfajo, medtem ko moram včasih jaz 

pogledat, kaj to je konkretno. Šlo je za plačilo šole v naravi, se mi zdi, da tega majo dovolj, 

predvsem center za socialno delo pri nas kar dobro poskrbi z oblačili, se mi zdi, da so s tem 

kar preskrbljeni.« 

 

D1: »Se mi zdi, da pri nas majo, k se nekateri pogovarjajo, saj to pa mamo na računalniku, 

zdej vem za to, se pravi, da so kar dobro vklučeni.« 

 

D3: »/.../ ma ne vem, od kod jim tolk denarja, tehnologija gre naprej, pri njih ni nič problem 

kupit to.« 

 

Analiza tudi pokaže, da nekateri intervjuvanci urejenost romskih naselij v največji meri 

pripisujejo volji posamezne občin, torej koliko so se predstavniki lokalnih oblasti pripravljeni 

ukvarjati s položajem romske skupnosti v njihovem okolju. Posebej pa sta zainteresiranost 

lokalne skupnosti pohvalili intervjuvanki iz območja Gorenjske, kjer je občina poskrbela tudi 

za naselitev Romov v primerna stanovanja. G1: »Občina je zlo poskrbela za to, da so dobil 
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primerna stanovanja, so tud vključeni v to shemo, enakopravno so vključeni v to shemo 

stanovanjskega sklada. Tako da jim je omogočeno v redu bivanje. Jaz sem enkrat bla pri tej 

družini, ki je tam pod XXX, so me prav povabil, ko je fant končal šolanje in tko urejenga  

stanovanja jest še nisem vidla.« G2: »Življenjski pogoji se mi zdijo kar v redu, več al manj v 

bloku, tale družina, ki se je preselila, a ne, oni so bli nazadnje v baraki, oni so imeli težje 

pogoje, niso imel dobre kurjave, tud vodovod ni bil dobr urejen, zarad tega se je občina tolk 

zavzemala, da bi se preselil čim prej v stanovanje, no, in so šli radi, medtem ko ena družina, 

kot sem že omenila, se ni želela izselt, ampak se je pač potem mogla, ker je blo to naselje 

prodan.« Tudi intervjuvanka iz Prekmurja je poudarila, da so naselja urejena in da je za 

ureditev poskrbela občina »/.../ drugače pa naselja so urejena, ker je občina XXXX poskrbela,  

da so dobili ti romski starši oziroma romske družine elektriko, kanalizacijo, vodovod, tako da 

to je urejeno. Nekateri so si uredili tudi bivalne prostore, tako da je zelo malo tistih 

kartonastih tako rekoč.« »Zelo veliko, zelo veliko, karkoli je potrebnega, občina zagotovi, za 

vse je poskrbljeno, čisto vse. Tudi ko je šola kaj zaprosila zanje, ni bilo problema.« Dodala je, 

da so naselja v Prekmurju na splošno urejena, predvsem zato, ker si Romi zaposlitev poiščejo 

v sosednji Avstriji. Ena od intervjuvank iz Dolenjske je izpostavila problem 

nezainteresiranosti lokalne skupnosti za legalizacijo romskega naselja. D2: »Če bi se tja 

peljala, bi vidla, kateri del je legaliziran in kateri del ne. Legaliziran del ima postavljene 

zidane hišce in nekatere blazno premožne, take ko ti ne boš nikol mela al pa jast in BMV in 

podobnimi, ostali del je pa, veš, barake, tisti del je pač tko ... Nikoli se neč ne nardi, to je to, 

lej, po mojem jim v nekem blaznem interesu ni, žal, mi pa pritiskamo na njih, naj se zadeva 

pošlihta zarad tega, ker ne moreš. Lej, pri nas je na en naslov prijavljenih čez 200 ljudi z 

istim imenom in priimkom, veš, niti pošte ne moreš vročit, to je tist banalen problem. Najbrž 

še prav, da ni v interesu občin, centrov za socialno delo in tko naprej, da bi kaj konkretnega 

spremenil, ja. In tako ostaja ohranjanje statusa quo.« Druga intervjuvanka iz Dolenjske pa 

opozarja na problem getoizacije romskih naselij. D3: »Oni so kljub temu da živijo med nami 

pač v svojem običajnem getu. Pač taka so naselja, tam notri so svoje vrednote ...« Največji 

problem izoliranosti in zaprtosti v naselju pa vidi v tem, da Romi ne dobijo niti osnovnih 

informacij, ki jih je deležna večinska kultura. »Al pa veš, kaj, ja točno to, kot v rezervatu, ja, a 

veš, banalna stvar, velik kokakole popijejo, izpostavljenost dojenčkov nikotinu, kavo začnejo 

zgodaj pit, veš, glavobol pa to, vsak teden so dnevna tema pri pouku, vsakič še nekoga glava 

boli in so navajeni jo pit, ja. Al pa ne vem, ne ve, da otroku ne moreš zdravila dajat lekadola 

in to in kar kot bombone jih jemljejo. A veš, sploh nimajo znanja, no, in po starših se prenaša 

in oni pač naprej, a veš? Zobozdravnik, a veš, tričetrt odsotnosti je pa zaradi zobobola, saj 
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jest verjamem, da jih res boli. Zdravstvo bi moralo priti nasprot. A veš, a je treba res vedno 

čakat na enga intuziasta, ki se bo lotu tega, pa da tudi te izkušne dobijo.« Getoizacijo 

nekaterih naselij predvsem v dolenjski regiji je ob primerjavi dolenjskih in prekmurskih 

Romov izpostavila tudi intervjuvanka V. »Recimo, ko greš mimo Prekmurja, nisem čutila, da 

bi me kdo tako buliv, če grem v njihovo naselje al pa v njihovo hišo. So bolj sprejeti s strani  

te obče družbe, bolj integrirani in je normalno, da so tam, kot na Dolenjskem. Da so bolj 

sprejeti kot Romi v obči družbi, ti pa se zavedajo, da so tko en geto, na Dolenjskem.« 

 

 

ROMSKA DRUŽINA 

 

Vprašanja o romski družini nismo zastavili neposredno, so pa odgovore o delovanju romske 

družine intervjuvanci podajali med odgovori na druga vprašanja, zato smo se odločili, da 

bomo romsko družino uvrstili v samostojno kategorijo.  

 

Ena od intervjuvank iz Gorenjske meni, da romske družine v njihovem okolju ne izstopajo in 

da so podobne našim. G2: »Za naše področje ne bi mogla rečt, da je kaj posebnega, no, saj 

pravim, te družine, ki jih imamo, ene so čist, sploh ne morš rečt, da so Romi.« Druga 

intervjuvanka iz Gorenjske pa je poudarila, da se romski starši zelo trudijo, da ne bi izstopali 

v okolju šole ter da so občutljivi na to, ali so njihovi otroci enako obravnavani. G1: »Se mi zdi 

včasih, no, da se starši romskih otrok prav trudjo, da ne bi izstopal, da ne bi bili slučajno za 

kej krivi ali pa da ne bi bili drgač obravnavani, tko kot za uno družino nismo vedeli, da so 

Sinti, ker oba sta bla, fant pa punca, tko mirna, tko zadržana, da sta prav prestrašeno 

delovala, tko da smo včasih mel kar problem do njiju pridet, tko se mi tud zdi za vse ostale.« 

  

Ena od intervjuvank iz Ljubljane je menila, da družine svojih otrok preslabo pozna. Skozi 

ostale intervjuje pa lahko razberemo precej enotno podobo organiziranosti romske družine. 

Intervjuvanci namreč ne glede na regijo menijo, da je za romsko družino značilna 

tradicionalna hierarhična delitev na moške in ženske vloge, pri čemer je glava družine oče. 

Ena od intervjuvank je ob tem izpostavila tudi pomen povezanosti širšega sorodstva oziroma 

solidarnosti širše romske skupnosti, ki za Slovence ni značilna in ki Romom pomaga pri 

preživetju v družbi. V: »Širše sorodstvo poskrbi za drugo sorodstvo in to je drugač kot pri 

naših. Pri nas si vsak sam pomaga, ti ne bo stric pomagal, pri njih pa bo in to pa je razlika 

kot v naši družbi.«  
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G1: »Ne, ne, jest mislem, da tlele zlo pomaga, ker živijo kot družina, ker imajo točen 

strukturiran, kdo je glava. Ravno to se mi zdi pomemben, da je hierarhija v družini, da se 

točno ve, kdo je glava v družini, kdo postavlja pravila, kdo je tisti, ki uboga. Jast mislem, da 

imajo oni zelo razdeljene te vloge v družini in se jih tud držijo in se mi zdi, da zato tud nimajo 

otroci težav pri vključevanju v šolo in uspešnosti v šoli.« 

 

P: »Oče je glavna oseba v družini, mama nima nobenih pravic, tudi fantje so več vredni kot 

dekleta, dekleta so za posodo, za perilo, moški pa ...« 

V: »Poudarek imajo na družini, ožji in širši, med tem, kdo je gazda, pa kdo so ti, ki so gazdi 

podrejeni, ali v klapi ali v družinskem okolju. Ja, pa zlo definirana vloga moškega in ženske, 

od katere ni neke hude sile, da bi odstopal. Tko ženska mora pazit na svoj izgled pa ima čez 

otroke pa zlo tradicionalno ločene vloge, delavne in take spolne in drugač socialne ... Tko se 

mi zdi, da taka tradicionalna, recimo, kot smo jo mogoče mi imeli včasih, naši pradedje.« 

  

D2: »/…/ pomembno je najti dobrega moža in imeti otroke in se imeti dobro, pomembno je, da 

znaš kaj skuhat in da si cenjen z moške strani. Moški so še mal bolj užitkarji.« 

 

Analiza intervjujev pokaže, da je tip vzgoje, ki bi ga lahko opredelili za romske starše, 

pretirano zaščitniška vzgoja do otrok. Intervjuvanka iz Prekmurja je izpostavila, da so imeli   

slabe izkušnje z eno od mamic in so zaradi tega uvedli zaklepanje šole in od takrat nimajo 

težav. P: »/…/ tam smo imeli kar velike težave, torej vsi učitelji in do ravnatelja, ker sta oba 

bila, ona je bila noseča doma, od takrat, to je blo zdaj šest let nazaj, od takrat smo uvedli 

zaklepanje šole.« Ena od intervjuvank iz Dolenjske je kot značilnost romske vzgoje omenila 

tudi nedoslednost. D2: »Včasih je dovoljeno vse, včasih nič.«  

 

V: »Presenetilo me je to, da sem mislila, da njim mogoče ni tolk mar za otroke, ko jih vidiš 

tako prosto, da se igrajo, pa tko na prvi videz se zdi kakor eno neukročeno krdelo, ki se podi 

naokrog pa pobere smeti al razne druge predmete, ampak v bistvu jim je zelo pomemben, da 

bojo dober vzgojeni, da bojo pomemben člen njihove družbe.« 

 

D1: »/…/ recimo vem, da prej pred mojim prihodom, da je bila težava, recimo, to, ko se gre 

na kakšen izlet. Starši niso puščal na izlete in tud oni sami niso hotel iti. Nikol do zdej niso šli 



192 
 

na izlet ali pa na ekskurzijo v Ljubljano pa tudi na pohode. Pri men jih je šlo pa kar precejšna 

skupina in so jih pripejlal.« 

 

D2: »Zlo so zaščitniški do svojih otrok, zelo, pretirano, zlo se bojijo, da se jim ne bo kaj 

naredilo, otroc so res center vsega njihovega življenja ...« 

 

G1: »Je pa res, da so starši zlo zahtevn, in da pričakujejo od njih, da se bojo lepo obnašal, 

kar je zelo pomembno. Ta družina, kjer je bilo največ otrok tle pri nas, jest vem, da je oče  

zelo strog  do otrok, mama je kot tigrica, kadar gre za otroke, tko da kadar je šlo za kakšne 

šibkosti v učnem uspehu, smo imeli včasih kar mal take ostre pogovore, ker so mislili starši, 

da kej drgač delamo z njimi kokr pa z ostalimi. Pol smo se pa lepo dol usedl pa smo se 

pogovorl, tko da so pol sprejel. Smo tud povedal, kako naj se učijo, smo jim nudl dodatno 

strokovno pomoč pa je šlo.« 

 

L2: »/…/ zlo so zaščitniški do svojih otrok starši, vsak komentar razumejo kot napad na njih 

in se branijo.« 

 

D3: »Veš kaj, tkole tak čuden odnos z otrokom je vzpostavljen. Po en stran ga res ful ščitijo, 

drugač kot pri nas, tam, ko gre pa za neke osnovne stvari, ko bi mogl poskrbet, pa ne 

poskrbijo. Da bi ga k zdravniku peljal, da bi mu ustrezno nego nudili, a veš, te osnovne stvari 

kot so. Ne vem, pa to, da se kadi v prostorih, drgač so pa tolk zaščitniški, da ga ne spustijo od 

sebe.« 

  

Za romske starše je po mnenju intervjuvancev značilno tudi, da v šolo prihajajo, kadar so 

poklicani ali kadar se za to sami odločijo, ne udeležujejo pa se govorilnih ur, roditeljskih 

sestankov in prireditev, namenjenih vsem staršem. Ena od intervjuvank iz Dolenjske meni, da 

je razlog, da starši ne prihajajo v šolo, predvsem v tem, da se počutijo neprijetno ob drugih 

starših. D2: »Bojijo se, da bi jih ostali starši kakorkoli nadlegovali, ker se zavedajo, da 

njihovi otroc niso taki kukr ostali otroc in se bojijo tega in obtoževanja in ja, vaš je pa nažga 

včeraj mahnu ali pa kaj podobnega. Ker so ratal tolk civiliziran starši, so ratal blazno 

občutljivi, ne sme se več otroka dotaknt, čeprav je to hecn, ne.« Po drugi strani pa 

intervjuvanka iz Prekmurja meni, da neobiskovanja govorilnih ur, roditeljskih sestankov in 

prireditev vsekakor ne more pripisati občutku manjvrednosti ali slabim izkušnjam romskih 

staršev. P: »Mislim, da slabih izkušenj nimajo, no. Sami si to delajo.« 
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D1: »Oni pridejo posamično oziroma ko jih konkretno pokličeš. Ja, pridejo, ja, s tem ni težav, 

tud jest sem kdaj poklical konkretno, pa pride na dogovorjeno uro, ampak je pa stvar, da 

takrat, ko je pa roditeljski sestanek razpisan za vse ostale, pa ne prihajajo večinoma. Ali pa 

na govorilne ure, ki so določen dan v mesecu, tud ne.« 

 

L2: »Kar se staršev tiče, jih moraš res vabit v šolo, pa ne vem, vsaj kolikor slišim učiteljice, 

pridejo, takrat, ko kej rabijo, recimo, drugače pa ne, ko jih pa vabiš, jih pa ni blizu.« 

 

D2: »/…/ raje pridejo sami posebej, recimo, ko jih mi povabimo, ni problem, pokličemo 

pridite, oglaste se v šoli, se bomo pogovoril, se zmenmo za uro in načeloma se tud držijo.« 

 

L1: »Res takrat, ko je nujno, po moje pridejo, drgač pa ne, no.« 

 

P: »Ko so vabljeni na čisto vse prireditve, lahko delamo v šoli samo za romske učence ali za 

vse učence, ne pridejo. Sploh ne pridejo.« 

 

Romska družina po mnenju intervjuvancev razen intervjuvank iz Gorenjske otrokom nudi 

neprimerno socializacijo, ki otrokom ne nudi dovolj izkušenj, da bi bili opremljeni s 

funkcionalnim znanjem za vstop v šolo ali uspešno šolanje, kar lahko razberemo tudi iz 

navedb intervjuvancev, da imajo ponekod težave, ker romski učenci ne obiskujejo dnevov 

dejavnosti ali drugih dodatnih dejavnosti, ki jih organizira šola. Ena od intervjuvank (L2) je 

na moje vprašanje, ali pomanjkanje igrač in izletov ipd., ni bolj stvar razpoložljivih sredstev, 

odgovorila, da četudi bi imeli več sredstev na razpolago, »si kljub vsemu ne bi privoščili izleta 

v Ljubljano zato, da bi si ogledali Prešernov trg pa še kaj.«  

 

D2: »Če se s tem soočamo, nekak probamo to na normalen način rešit, ampak zlo redko 

mamo, zdej sploh, pri plavanju, da ne gredo, ker jih vozmo vsak dan na plavanje, nazaj potem 

v šolo, da se soočijo s tem tudi starši, s kakšno grožnjo. Veš kaj bo, če slučajno, pač probaš 

tako malce pomirit, tko da tega je čedalje manj, ampak recimo, na izlet ne grejo in v šolo v 

naravi.« 

  

L2: »Pa ja, to je vse kulturno pogojeno, v bistvu z načinom njihovega življenje. Jaz tako 

mislim, saj nimajo nobenih izkušenj. Ne vem, tam živijo v romskem naselju, v bistvu 10, 15 

romskih družin, mame z otroki redko zapuščajo romska naselja, če jih že, je to ponavad izlet 
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do trgovine, u bistvu teh osnovnih izkušenj nimajo niti ne obiskujejo knjižnc, njihova 

socializacija je čist drgačna kot pa od večine slovenskih otrok, če me to sprašujete.« 

 

P: »Zdaj vključujejo se ne v kakšne interesne dejavnosti, kakšnih dodatnih stvari tudi ne, na 

plavalni tečaj nič ne dajo, v šolo v naravi ne smejo, jim ne dovolijo.« 

 

V: »/…/ ker ni tolk spodbude v tej socializaciji. Prav je, da imajo pravico do šolanja, po drugi 

stran jih pa ne znajo spodbujat, da bi bli motivirani, ker ni dost sam, da greš v šolo, da pač  

slediš tistemu programu, moraš tud doma delat na tem in pa mora te nekdo navajat v te šolske  

delavne navade, v pomoč pri učnih navadah. Tega verjetno oni niso deležni, vsaj ne v taki 

meri, kuker slovenski otroci. Saj pravim, da če starši niti slovensko ne govorijo, koko ti bodo 

pomagal pri pouku in pr nalogah.« 

 

D3: »Zdej, koliko to vpliva, sej pravim, glej, jaz, kakor večina otrok, bom rekla, imajo 

sposobnosti, da bi lahko bili pomembni, uspešni ali pa še veliko bolj uspešni, če bi imeli bolj 

spodbudno okolje, to je dejstvo. Jaz še zmerom lahko rečem, kljub temu da živijo v takem 

okolju kot živijo, ful velik dosegajo.« 

  

D1: »Hkrati pa je tudi, do ene mere lahko rečemo, tisti del z določenimi izkušnjami in če ta 

mlada oseba niti nima izkušnje, to pomeni, da se bo tudi učenje za otroka oziroma njihove 

vrednote, ki jih prenašamo na otroka, se bodo razlikovale.« 

 

Intervjuvanci so tudi poudarjali, da starši otrokom ne nudijo zadostne podpore pri 

izobraževanju, saj izobraževanje v romski družini ni vrednota. Ena od intervjuvank iz 

Dolenjske pa je izpostavila, da se starši z uspehom svojih otrok v šoli ponašajo in med seboj 

primerjajo. 

  

D1: »/…/ in pa tud ni take podpore doma, v njihovih družinah ni vrednota šola, po mojih 

izkušnjah do sedaj.« 

 

D3: »Ja, podpora staršev v izobraževanju, veš, ... branje pravljic.« 

 

L1: »/…/ če čist konkretno, pomislim se pozna pri tem, da ni pomembno v šolo pridit.« 
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D2: »Ja, to sigurno, predvsem je pa to, oni ne vidijo smisla v izobraževanju. Recimo, sanjajo, 

OK, da znajo pisat in brat in to je pač ta osnova, to že vidijo, da je pametno, da znajo, ne, da 

lažje pridejo skoz, da lažje v trgovini, na banki funkcioniraš, če znaš pisat pa brat, ne, in to, 

ajde, še OK, vse ostale stvari pa ne vidijo smisla, ker glede na to, kot živijo, ga jaz ne vidim, 

ker oni, pač njim ni cilj, da bodo, ne vem, imel neko redno službo, imel neko izobrazbo, tko 

kot mi.« 

 

L2: »Absolutno vpliva, a mislim, da moramo najprej spremenit njihovo razmišlanje, da bodo 

prepoznali izobraževanje kot vrednost, pol jim bodo te stvari kej koristle.« 

 

P: »Starši po mojem imajo en negativen odnos, ne, češ ja, mi smo Romi, vi zmeraj samo 

govorite, da so naši učenci nekaj naredili, zato ker smo Romi. Ta negativizem pač prenašajo 

na svoje otroke.« 

 

V povezavi z romskimi družinami so nekateri intervjuvanci omenjali tudi prezgodnji vstop 

otrok v svet odraslih. Intervjuvanka iz Prekmurja pove, da starši predvsem deklicam 

omejujejo nadaljevanje šolanja na srednji šoli. P: »Fantje ja, dekleta ne, res je redkokatera, 

da jih starši pustijo, ne, ker sem mela eno. Glejte, tako dobre so, s tisto minimalno pomočjo so 

delale s trojkami, ne, dajte poskrbite zase, veliko smo se pogovarjali o življenju, ampak ne, 

niso smele.« Intervjuvanec iz Dolenjske pa razloge vidi v drugačnih vrednotah, ki jih ima 

romska kultura. D1: »/…/ recimo poroka je ta njihova vrednota pomaknjena bolj v mladost 

pri večini.« Druga intervjuvanka iz Dolenjske prehiter vstop v svet odraslih pojasni s tem, da 

romski starši v času pubertete zatajijo pri vzgoji. D2: »Ampak po drugi strani pa ne vem, oni 

jemljejo tam nekje pri dvanajstih, trinajstih že svoje otroke napol kot odrasle, takrat se kar 

naenkrat zadeva zataji, ni več tizga vzgojnega momenta, to je za njih odrasel človek, pač 

poskrbijo sami zase, se oglasijo, če zvej,o da je v šoli problem, če preveč po svoje stvari 

delajo in probajo še mal uplivat, ampak ne znajo. Tud če se jim predlaga, pa telefon mu 

vzemite, ja, pa pol ga pa ne morem poklicat, ja, pa kaj ga rabte klicat v šolo. Ne znajdejo se.« 

 

Nekateri intervjuvanci so omenjali tudi nezdrave navade oziroma neustrezno okolje za vzgojo 

otrok v nekaterih romskih družinah. Na problem prisotnosti alkohola sta opozorili dve 

intervjuvanki. Intervjuvanka iz Prekmurja je problem alkoholizma med starši izpostavila 

večkrat med intervjujem in meni, da je tudi razlog, zakaj si starši ne poiščejo ustrezne 

zaposlitve.  P: »So še družine, res, kjer pijeta oba, tam še imajo tak, da živijo v kakšni eni sobi 
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al pa ne vem, od babice do staršev, starih staršev, otrok in tako dalje.« »Naši tukaj v tipično 

XXXX, tukaj pa je res tipično ta alkoholizem, ne. In smo imeli pač skupino, kjer so iz 

Ljublane, bla ena skupina, ko so raziskovalno imeli med romskimi starši oziroma med 

romskimi naselji in so rekli, da res tukaj ni pomoči, ne.« Alkohol je tudi razlog, da Romi 

zavračajo možnost zaposlitve. »Pri nas samo trije (delajo), nič več. Ostali pa nočejo delati. 

Saj jih občina spodbuja, občina skrbi, ker majo možnost, politika občine je res, moram rečt, 

da je izvrstna, ampak oni odklanjajo. V to jih sili alkohol. Alkohol je tukaj number one.« Ena 

od intervjuvank iz Dolenjske pa je prisotnost alkohola omenila v povezavi z nasiljem. D2: 

»Ja, tako, glej, saj ne vem, koliko je nad otroki, po navadi moški nad žensko, ne. Pač pijača, 

zabave in to je to in pride do marsičesa in pol ne smejo povedat in kar nekaj je teh prebeglih v 

drugo romsko naselje.« Tretja intervjuvanka iz Dolenjske pa je opozorila na pomanjkanje 

informacij in ozaveščenosti med romskimi starši glede pravilnih prehrambnih in higienskih 

navad, kar je po njenem mnenju posledica izoliranosti oziroma zaprtosti v naselju. 

 

Dve intervjuvanki sta pri romskih družinah opazili tudi brezdelje odraslih. D2: »Ne dela nič, 

ker po navadi dejansko ne delajo, sedijo pred naseljem in se pogovarjajo ali sedijo pred svojo 

hišo in se pogovarjajo z unimi, ki sedijo pred uno hišo. Nič konkretnega, recimo, tko skrbijo 

za dom in za svoje otroke in to je to. In to je njim fajn in to je OK in mi tega nikakor ne 

mormo dojet in mi bi jim na vsak način radi ta naš način vsilil.« P: »Ko pridemo v naselje, ne, 

ko vidjo šolski kombi, takrat pač prleti celotna skupina oziroma vsi iz naselja, ki so doma. To 

se kar obveščajo, po navadi so oni dopoldan prosti, ne, otroci so v šoli, ostali sedijo zunaj, 

pijejo, kartajo.« Intervjuvanka iz Dolenjske meni, da se je zaradi uporabe informacijske 

tehnologije »nedelavnost« med Romi še poslabšala. D2: »Ne vem...,še dedci, to jih je prav 

prikovalo na stole, vse, no, ampak se mi zdi, da pač ne hodjo več nikamor in so doma in je to 

to, ker pač imajo te »pametne zadeve«, preživljajo prosti čas tako.« 

 

Z intervjuvanko, ki je zaposlena v vzgojnem zavodu, pa sva spregovorili tudi o razlogih za 

nastanitve romskih otrok v vzgojni zavod, za katere pravi, da so zelo različni, od ločitev 

staršev do duševnih bolezni. Otroci prihajajo v zavod tako iz matičnih kot rejniških družin in 

zgodbe otrok se med seboj zelo razlikujejo. »Ja, recimo, če en primer povem, so ga odstranili 

iz matične družine, ker mama pač ni zmožna skrbet zaradi duševne bolezni in odvisnosti od 

alkohola, oče je umrl, huda revščina, je šel potem v različne krizne centre in mladinske 

domove in potem je pristal v rejniški družini, in ker se je potem izkazalo, da je bila rejniška 

družina tista, ki je nadaljevala zlorabo otroka, so ga odvzel rejniški družini, ker je bila 
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nevarna otroku ... Za druge primere pa je šlo kar direkt iz družin, na primer iz Dolenjske je  

bil eden kurir za preprodajo droge in prostituirali so ga. Družina ga je vodila v prostitucijo 

nekje 12-, 13-, 14-letnega fanta. Pri eni drugi so hoteli punco prodat kot mladoletno, ločena 

sta bla, pa tud nasilje je bilo, je imela očima, pa je bila višek tiste družine, ker je prišel nov 

partner. Tko, različne zgodbe.« Po njenem mnenju imajo romski otroci več možnosti, da 

pristanejo v zavodu, kadar pride do odstopa očetovske funkcije v romski družini. »/…/ ko oče 

v romski družini odstopa od funkcije, tam so dostkrat ti otroci v nevarnosti, da pristanejo v 

kakšni taki instituciji, sploh če so vedenjsko zahtevni, ne.. Ob primerih in razmišljanju o 

razlogih za nastanitev pa si je postavila tudi vprašanje o točnosti diagnoz, ki jih dobijo otroci. 

»/…/ ampak te diagnoze so itak vprašljive, ne, ki jih dobijo naši otroci, se mi zdi, dostkrat 

povejo, ampak ta je pa Rom, pa se kar ve, kaj še paše zraven, glede na to, da je Rom, tko se 

tretira.« 

 

OPAŽANJA UČITELJEV O ROMSKIH UČENCIH 

 

Prav vsi intervjuvanci so ne glede na regijo, iz katere prihajajo, opozorili, da je glavna težava, 

s katero se srečujejo romski otroci v šoli, neznanje oziroma nezadostno znanje slovenskega 

jezika. Prva intervjuvanka iz Gorenjske pravi, da njihovi otroci obvladajo slovenski jezik ob 

vstopu v šolo in da so v šoli povprečno uspešni, so pa v preteklih letih opažali več težav pri 

matematiki. Kljub temu pa opaža, da imajo učenci nekaj težav. G1: »Recimo ob vstopu zarad 

manjšega besednega zaklada« Za usvajanje tujega jezika se ji zdi nujno dobro predhodno 

znanje maternega jezika. »Recimo tud če doma ne govorijo tega jezika, je pomembno, da zna 

dobro svoj jezik, da ima eno podlago v besednem zakladu, ker če nima podlage v svojem 

jeziku, potem se tujega jezika ne more naučit. To pa tud za vse velja.« Druga intervjuvanka iz 

Gorenjske pa pravi, da večina učencev slovenski jezik obvlada. G2: »/…/ ker so že starši tolk 

časa tukij, tko da z jezikom nimamo težav.« Vendar pa na moje vprašanje, ali učenci obvladajo 

tudi zahtevnejše oblike ali le slovenski jezik na pogovornem nivoju, odgovori, da je njihovo 

znanje jezika bolj na ravni konverzacije. Opaža pa tudi slabši besedni zaklad. Tudi ena od 

intervjuvank iz Ljubljane, kjer romski učenci prav tako vstopajo z znanjem slovenskega 

jezika, opaža slabši besedni zaklad. »Mislem, da so tle že tolk vključeni v okolje, asimilirani, 

da slovenski jezik znajo, no. Pri enemu je zlo bel sam pogovorno, ko poveš kakšno bolj 

zahtevno besedo, te sam gleda, ta drugi je pa mal boljši, ampak se tudi pozna, da ne vem, kaj 

bi rekla, no, pomankanje že spet, da imajo malo bolj švoh besedni zaklad.« Neznanje jezika je 

kot poglavitno težavo romskih učencev izpostavila tudi druga intervjuvanka iz Ljubljane. L2: 
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»Jezik, to je prva, neznanje jezika.« Intervjuvanka iz Prekmurja je opozorila na problem 

slabše usvojenosti jezika, ki pa se ji zdi manjša pri otrocih, ki obiskujejo vrtec, ki je obvezen 

in ga v njihovem okolju spodbuja občina. P: »Velik je, predstavlja problem sporazumevanja, 

ja, je zelo velik, pri vseh predmetih. Tisti učenci, ki obiskujejo vrtec, znajo več, vse razumejo, 

mi smo jih dejansko spodbudili, da vsaj eno leto pred vstopom v šolo, da bi naj blo obvezno 

obiskovanje vrtca. Tukaj jim občina pride nasproti in so financirali v celoti, to nisem lih 

100 %, če v celoti, v glavnem, smo mi pač vztrajali, da je to pokrito. Glede tega, moram rečt, 

da tu zdaj govorijo ne slovensko, ampak razumejo. Znajo pa veliko ob vstopu v šolo.« 

Intervjuvanka V se pri svojem delu srečuje s starejšimi otroki, vendar meni, da problem jezika 

kljub temu ostaja. »Ne tko, če na hitr pomislem, saj itak Rom ma težave že tko al tko v pisanju 

in izražanju in je pač skoz čutit, da jim je slovenščina kot tuj jezik.« Težave zaradi 

nerazumevanja oziroma neznanja jezika, ki ga prav tako izpostavljajo kot ključni problem 

romskih učencev, pa opisujejo tudi intervjuvanci iz Dolenjske. D2: »Jezik, se prav, ni v osnovi 

socializiran v slovenskem jeziku in bi ga mogla v osnovi drugač obravnavat kot Slovenca, 

tako kot če bi tebe na Kitajsko poslal v prvi razred. Vsi bi govoril kitajsko, itak je težko sledit 

vsemu, kar si se učil in je del učnega procesa.« D1: »Za moje pojme oziroma po mojih 

izkušnjah je prva glavna ovira sploh okolje, ki je njim tuje, če rečemo tako. Ker oni prihajajo 

k nam z nekim drugim jezikom, z neko drugo kulturo in oni tega niso navajeni v domačem 

okolju.« »Jaz se tud strinjam, da je problem jezik, najprej to, drugo okolje.« D3: »Prvo 

definitivno jezik, potem drugo, ko grejo za tolk časa stran iz naselja, da grejo stran od mame, 

da more bit v šoli, ne vem, v zaprtem prostoru, sedet na enem mestu, se obnašat tako, kot se 

sploh ne vejo, drugače, kot pa se lahko doma. Jezik se mi zdi pa tist problem, ki je  

najpomembnejši,« 

 

Ena od intervjuvank je opozorila, da imajo učenci zaradi skromnega znanja slovenskega 

jezika težave tudi pri pisanju. D3: »A veš, bolj skromen beseden zaklad, ki se pol pozna pač 

pri pisnem sporočanju. Oni majo težave, oni, bom rekla, mogoče so boljši v ustnem izražanju. 

On bo men super stavek povedal, ko bo pa treba zapisat, se pa zalomi.« Poudarila je tudi, da 

se romski učenci na nerazumevanje jezika in tudi snovi navadijo. »Veš kaj je zanimiv, oni 

narobe preberejo, pa sploh ne vejo, da so narobe prebral, ker so po moje že tok navajeni, da 

stvari ne razumejo, da, a veš, da tudi napake ne morjo najti.« Omenila je tudi neprimerna 

besedila, iz katerih učenci usvajajo znanje in ki so prav tako vzrok nerazumevanja prebranega. 

»Veš, tko bom rekla, tudi naši otroci imajo več izkušenj s tem in predbralnih vaj, že to 

fonološko zavest te izkušnje, ki jih naši imajo, oni pač nimajo. Je pa tud res, da otroci, ki so že  



199 
 

ful lepo bral, pa nazadujejo in se čedalje več napak pojavlja. Je pa tud mogoče, v bistvu v 

vsakem razredu so že besedila mogoče 70 % nerazumljiva.« Druga intervjuvanka pa je 

opozorila tudi na to, da neznanje jezika predstavlja oviro pri vključevanju teh učencev med 

vrstnike. D2: »Pri nas jih je v prvih treh razredih, so recimo pol pol, in, recimo, oni pridejo, 

večino z dokaj slabim znanjem slovenščine, ker če ne znaš jezika, se težko vključuješ, potem 

naprej so kulturne razlike, čist na drug način funkcionirajo, ampak jih je pa dost, da se oni 

pač med seboj družjo in je to to. Intervjuvanec iz Dolenjske je opozoril na primernost jezika, 

ki ga pri poučevanju romskih učencev uporablja učitelj. D1: »Ja, previden moraš bit na 

samem začetku, da uporabljaš preproste besede. Več al manj, eno takšno besedo, besednega 

zaklada nimajo bogatega, enoznačne besede in potem gradit in daješ na to.«  

 

Zaradi nerazumevanja jezika pa intervjuvanci z izjemo gorenjske regije opažajo tudi težave z 

razumevanjem snovi in pozabljanjem že usvojene snovi. 

 

P: »Vsi so vključeni v romsko uro, vsi so vključeni v podaljšano bivanje in tukaj se tako 

intenzivno dela na branju in pisanju. Resnično intenzivno, tako da vsi Romi v tretjem razredu 

berejo. Sicer so težave potem z razumevanjem besedil, tisto ja, ampak spet zaradi jezika bolj.« 

  

L2: /…/ ker dostikrat že osnovnih besedil ne razumejo, ko pa se premakneš naprej h 

kompleksnejšim nalogam, pa sploh ne ve, kaj se govori. Njihovo razumevanje je osnovno, tud 

izražanje.« 

 

L1: »En tak tipičen primer so te besedilne naloge pri matematiki, ne. Kako njemu razložit, kaj 

naloga zahteva, jo prebere, pa jo ne razume, al ga snov ne zanima, a se mu ne da razmišljat, 

al res ne razume ...« 

 

D1: »Jaz sem zanimivo vidla pri poštevanki, eni otroc so se jo naučil na pamet v drugem al 

tretjem razredu, pa so jo res znal, res so jo znal na pamet in pozabli do naslednega leta. Kajti 

to ne ostane. Najhujša stvar potem, ko tako rekoč delaš individualno, je, recimo, ko neko temo 

obdelaš, maš občutek, da jo je učenec usvojil, recimo konkretno poštevanko, in se potem čez 

kakšen mesec vrneš nazaj in potem greš na drugo temo vmes in ugotoviš, da se je zelo malo 

ohranilo.« 
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D1: »Utrjenost, ja, utrjenost, prav zdele mam v mislih eno učenko, ki je bila zelo prizadevna, 

sama je bila prizadevna, ker je znala, potem ko sem ji pa naslednjič nekaj omenla, sem bila 

pa prav presenečena, da je pozabila. Ne, res, to je to, ker ni utrjen.« 

  

D3: »Dosega jo, ja, ampak jaz mislim, da samo za spraševanje, to pomeni, če ga danes 

vprašaš tisto stvar, se je ne bo spomnu. To ni vsedeno znanje, jaz lahko nekoga nadudlam, ne 

vem, kemijo po minimalnih standardih, ker mu bom pripravla material po minimalnih 

standardih in bomo rekl, lej, tole se nauč al pa se bova skupij naučila, da zna, ampak to je 

resnično samo dril in je samo za tist cajt.« 

V: »Ne vem, pa če bi zdej tko pomislila, da ima kakšen Rom disleksijo ali kakšno drugo, ni 

mel, ampak bolj so imel mogoče zarad travm te blekavte, da v hipu pač nič več ne ve, na 

primer.« 

 

Iz intervjujev tudi razberemo, da nekateri intervjuvanci kot pomoč pri premagovanju 

jezikovnih primanjkljajev in tudi pri usvajanju predšolskih spretnosti, potrebnih za vstop v 

šolo, vidijo v vrtcu in institutu romskega pomočnika. Intervjuvanka iz Dolenjske pove, da 

imajo Romi vrtec v naselju, vendar vidi težavo v tem, da ga obiskujejo predvsem romski 

otroci. D2: »/…/ ja, lahko bi se najbrž kateri drug vpisal, ni nekega interesa, blazno, ni.« 

Problematično pa se ji zdi tudi, da otroci vrtca ne obiskujejo redno. »Če bi vprašal v vrtcu, 

hodijo ful, če vprašaš mene, hodjo zlo mal. Zmeraj je tko, mi pač v vrtcu vprašamo, kolk jih 

imajo oni, pravjo da je osemindvajset otrok in dva oddelka. Prideš pogledat tist dan, jih je 

dvanajst v vrtcu, oni imajo vpisane, ni noben problem, vpisat jih, ne, ampak hodjo pa ne.« 

Meni tudi, da bi bilo stanje boljše, če bi bil vrtec obvezen. Druga intervjuvanka iz Dolenjske 

opaža napredek pri otrocih, predvsem odkar je bil v romskem naselju zgrajen romski 

inkubator. D3: »Veš, kako je, zadnje 4, 5 let zdej v XXX, ki se mi zdi najbolj problematično, je 

romski izobraževalni inkubator. To res dobro delajo, delajo tudi s predšolskimi, v bistvu 

pridejo otroci z velikimi izkušnjami, ki so pač potrebne za šolanje, ne.« Intervjuvanka opaža 

boljše predopismenjevalne spretnosti, s katerimi otroci, ki obiskujejo vrtec, vstopajo v šolo. P: 

»Ne, ne, tisti majo kar osvojeno, ker z vrtcem zelo dobro sodelujemo tudi vzgojiteljice, na 

primer morajo priti na sestanek, ko je vpis za prvi razred, potem so sestanki  1., 2. razred in 

pa vrtec, tako da vzgojiteljice še vedno slišijo, kakšni problemi se pač porajajo ob vstopu v 

osnovno šolo in so na tej ravni motoriko res začele zelo lepo razvijati.« Na nujnost predšolske 

vzgoje je opozorila tudi intervjuvanka iz Ljubljane. L2: »Najprej jezikovni, nimajo 
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organizacijskih sposobnosti, nimajo grafomotorike razvite tko kot otroci, če bi obiskovali 

vrtec, a v bistvu niso razen pri športni vzgoji nikjer enakovredni slovenskim vrstnikom ob 

vstopu v šolo.« Intervjuvanci iz Dolenjske pa so kot veliko pomoč pri premagovanju 

jezikovnih ovir izpostavili romskega pomočnika, ki je na vseh treh šolah zaposlen prek javnih 

dela ali projekta. Poleg premagovanja jezikovnih težav intervjuvanci vlogo romskega 

pomočnik vidijo tudi v nudenju podpore pri drugih vidikih šolanja romskih učencev. 

 

D2: »Zelo dobr sodelujemo, na kakšen način se vključuje, v bistvu na kakšen se ne, čist tko, 

delo na terenu, opozarja na obisk, opozarja, kdaj se morjo oglasit v šoli, učno pomoč izvaja, 

stik s starši, pač zna romski jezik, to je, s tistimi, ki pridejo s popolnim neznanjem, da igra 

vlogo prevajalca, ne vem, ma ni da ni.«  

 

D3: »Šele zdele, ko je romska pomočnica pršla, se mi je zdel, da so se tudi oni sprostil, bolj 

varne mogoče počutili, v tem smislu morda, da je to nekdo, pa celo Rom, ki govori njihov 

jezik, kar je precej lažje. Rom, ki dela v šoli, se mi zdi tko, da so ful, sprejeli z odprtimi 

rokami.« 

  

D1: »Je pa tu še ena zadeva, da tukaj ogromno vlogo odigra romski pomočnik, oni konkretno 

gredo tam in poizvedujejo vse. V tem primeru, da je nekaj nejasnega in da sam otrok izrazi, 

da je nejasno, in ne, če ne gre na noben drug način in če ne razume, v končni fazi, da narišeš 

kaj, in če še ne razume, pokličeš romskega pomočnika, ki prebere.« 

 

V nadaljevanju pa bomo navedli še nekaj drugih težav, ki jih intervjuvanci opažajo pri delu z 

romskimi učenci in ki jih niso neposredno povezovali s težavo neusvojenosti oziroma 

nezadostne usvojenosti jezika.  

 

Intervjuvanci so razen na eni od gorenjskih šol kot značilnost romskih učencev izpostavili tudi 

slabšo splošno poučenost oziroma razgledanost romskih učencev, intervjuvanka iz Gorenjske 

je poudarila, da prav splošna poučenost pri romskih učencih ni nič drugačna kot pri ostalih. 

  

G1: »/…/, ampak splošna poučenost pa ni neč drgačna kukr pr vseh ostalih otrocih. Tko da 

tud učitelji ne opažajo kakšnih specifičnih učnih težav.« 
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D2: »/.../ romski otroci manj vejo. Kako boš njih o izomerih učil, če nimajo pojma, kako naj si 

to predstavlja, veš?« 

 

L1: »Po moje bolj to, da ker jest mislim, da doma ne govorijo slovensko, bolj to, da je 

pomankanje znanja, mogoče to splošne razgledanosti, pa to se pozna verjetno, da doma ne 

berejo, da pa nima zadostnega besednega zaklada, zarad tega je velik težav, no.« 

 

L2: »/…/ šibka je tud njihova splošna razgledanost, pogosto ne poznajo niti glavnega mesta 

države, v kateri živijo, kaj šele kakšne druge posebnosti.« 

 

D1: »Stvar je kot prvo, v berilih srečujem besedila, ki imajo tud kakšne arhaične besede, ki že 

navadnim učencem, ostalim pa še toliko bolj povzročajo težave. Tlele se takoj pozna, da oni 

nimajo nekega konkretnega predznanja, ki ga morda nek navaden učenec ima. To je prva 

stvar, druga stvar je ta, da tukaj pomemben faktor igra hitrost usvajanja bralnih spretnosti, 

ker na začetku se bojijo branja tako kot vsi ostali, berejo in ne razumejo.« 

 

D3: »Pa še v petem je zgodovina in niti, lej no, kraji, te Metlika, Kočevje, te ve, kje so, drugo 

pa ..., veš, že tko veš, ni enostavno in je pač, lej, velik učenja na pamet.« 

 

D2: »Drugačen pojmovni svet majo najbrž še vedno zaradi kulturnih razlik konec koncev, to 

je pač pojmovni svet, si ga ustvarjamo s tem, kako pač živimo, in oni živijo drugače in pa 

seveda imajo drugačen pojmovni svet potem.« 

 

G2: »/.../ in to tud pol, ko jih začneš sprašvat, njim ni znanja ni ogleda knjig, takih stvari jim 

manjka.« 

 

Prav tako pogosto pa so intervjuvanci (z izjemo ene intervjuvanke iz Gorenjske) omenjali tudi 

težave s pozornostjo ter pomanjkanje organizacijskih sposobnosti pri romskih učencih. 

 

L1: »Zlo odvisno je blo od tega, katero šolsko uro sva se midva z učencem dobila. Včasih je 

bil čisto, pa se je zdelo kot da neč ne razume, drugič pa je isto stvar bistveno boljš delal.« 

 

L2: »Zelo šibko pozornost, ves čas jih morš držat na kratko, da sploh vztrajajo pri tem, kar 

počnejo, ves čas ga morš spodbujat, ja,« 
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P: »Kar se tiče slabše pozornosti, pa je tudi mal njihova narava, tisti temperament. V začetku 

je problem koncentracija, ker se oni na primer zasanjajo in se zasanjajo tudi, ko delajo 

domače naloge, kar odidejo nekam, ne, spet ga pridobiš, halo gremo dalje, ne, majo, ampak 

ne vsi, ne vsi.« 

 

V: »Spet odvisno od primera, da bi zdej oni več tega od drugih naših, ki so itak in imajo dost 

diagnoz s to motnjo pozornosti, ne izstopajo, ker so pač v taki populaciji.« 

  

D3: »Veš kaj, jez bi rekla generalno, lej, tko ti bom povedla, lej, to tud našim ne gre, lej, tko 

bom rekla, lej, orientiran so na letni čas in lepše ko je vreme, težje je. Tam je romska 

pomočnica, je zlo težko, jest mislim, da en tak prostor pa svoboda, kako večina z njimi 

operira, veš, ta potreba po gibanju, sploh je zlo velik učencev, ka rada telovadi.« 

 

D2: »Povečano potrebo po gibanju, jaz bi rekla slabšo koncentracijo. Usmerjenost na eno 

določeno stvar in jo dokončat, usmerjenost na cilj pri njih ni taka, kot bi mi želeli.« 

  

L1: »/…/ men se zdi, da zlo težko zdržijo pri miru.« 

  

G2: /…/ medtem ko samo konkretno delo, ki se začne s šolo, jim je pa v večini mal v breme, 

tko da je treba kar z večino otrok mal dodatno delat. Da se pač težko, jim je res, da se v bistvu 

v šoli prvič pridejo do tega, da pa nekaj more, more poslušat, more obnovit, more kej 

povedat, tu mamo pa težave.« 

 

Iz intervjujev med drugim razberemo tudi nekaj drugih težav, ki jih učitelji opažajo pri 

romskih učencih in ki bi jih lahko povezali z nerazvitostjo predšolskih veščin – pomanjkljive 

številske predstave, težave z grafomotoriko, nerazvitost delovnih navad. 

 

P: »Grafomotorika in slabša pozornost.« 

 

G2: »V večini so vsi gibalno sposobni, medtem ko so pa pri zapisih, pri branju knjig, tu se mi 

zdi, da njim pa manjka ...« »Grafomotoriko imajo slabo.« »/.../ mamo pa nekaj učencev, ki bi 

bili dost boljš, če bi imel delovne navade.« 
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L1: »Tud pri matematiki se mi zdi, da so besedilne naloge kar obema povzročale težave. Pri 

enem, on še na koncu tretjega razreda na prste sešteva, odšteva pa tud poštevanka mu kar 

velike probleme dela. Drug je bistveno boljš pri matematiki.« 

 

L2: »Številske predstave, tu so mel u glavnem kar vsi probleme, slovenščina itak, karkoli že 

rečeva o slovenščini, razumevanje, u glavnem niti ne poznajo črk ob vstopu v šolo.« 

L2: »/…/ nimajo organizacijskih sposobnosti, nimajo grafomotorike razvite tko kot otroci, če 

bi obiskovali vrtec, a v bistvu niso razen pri športni vzgoji nikjer enakovredni slovenskim 

vrstnikom ob vstopu v šolo.« 

 

D3: »Pri matematiki je pa tko. Imaš otroke, ki imajo s fulom številsko predstavo in otroke, ki 

je nimajo, ne.« 

 

D1: »Ne vem, ti si mela koga iz petga razreda. Ja različni so, no. Barve jih je potrebno naučit. 

Zdej moje izkušnje. Jaz sem mela enga in vem, da v začetku leta sem ga morala učit barve, da 

ni vedu, katera je zelena, rdeča, ne vem.« 

 

Ena od intervjuvank iz Dolenjske meni, da je za romske učence značilno, da so bolj praktično 

spretni. D3: »/…/ izkušnje majo totalno drugačne. Jaz bom rekla en stereotip je, al pa ni. Veš, 

na primer, ko je treba nekaj nardit, so ful več uspešni, in ponavad tud tam v razredu 

pomagajo, a veš, z levo roko neki nardijo.« Drugi intervjuvanec pa meni, da ti učenci 

izstopajo na likovnem področju. D1: »V športu, posamezniki, likovno področje mogoče, 

likovno so res močni.« 

  

Dve intervjuvanki sta opozorili tudi na problem usvajanja drugega tujega jezika, ki ga romski 

učenci usvajajo prek sebi tujega jezika. D2: »/…/ al pa angleščina, ne. Mi se učimo 

angleščino iz slovenščine, ki je ne znajo najboljš. To bi blo isto, kot da bi se mi učil 

francoščino prek nemščine, ki se nam morebit sanja, ampak predstavljaj si, kolk bi znala 

francosk.« P: »O tem jeziku pa sem jaz tudi zelo dosti govorila, samo pri jezikih je težava, 

vseeno bi moral šolski sistem upoštevati, da je njihov materni jezik romščina, to je prvi njihov 

jezik, potem drugi jezik je jezik okolja, pri nas se meša prekmurščina z madžarščino, 

hrvaščino, ker so po navadi mešane družine, četrti jezik je slovenščina, potem pa še šolstvo 

zahteva  nemščino in angleščino. To je šest različnih jezikov« 
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Dva intervjuvanca sta spregovorila tudi o problemu odsotnosti od pouka. Intervjuvanka iz 

Dolenjske pravi, da prav zaradi velike odsotnosti romski otroci ne kompenzirajo primanjkljaja 

v jeziku tako kot otroci drugih narodnosti, ki obiskujejo njihovo šolo. D2: »To pa je tudi zato, 

ker imajo posebne luknje, ker dosti mankajo.« »To se pravi, če izostanejo tam okrog 100 ur, 

mislim, da napredovanje načeloma ni ogroženo, no, kar je več, je pa treba. Pri nas imaš tudi 

učence, ki imajo 400, 500 ur izostanka, in ne gre, če otrok pol leta manjka. Lej, ne znam tud, 

če ga daš naprej, mislim, po svoje je vse en drek, pol hodi pol leta v šolo, pa je to to. Valda, 

zakaj bi pol hodu cel let, ne.« Drugi intervjuvanec iz Dolenjske razloge za odsotnost ali sploh 

prenehanje obiskovanja pouka vidi v tem, da se romski otroci naveličajo porazov, ki jih 

doživljajo v šoli. D2: » Al pa potem, ko vidjo da so siti teh porazov, ja, to je zelo pomembno, 

da se skoz trudjo, pa poskušajo pa potem mogoče je kakšen poraz in potem poraz na poraz in 

pol nekak se ustavi. Da vidjo, da za njih ni nikakega smisla, nekateri, če enkrat pade pa 

drugič, pol pa reče, pa zakaj, nima smisla.« Intervjuvanka iz Prekmurja pa meni, da posebnih 

težav z odsotnostjo na njihovi šoli nimajo, ker »te romske otroke pač dajejo starši v šolo 

predvsem zato, ker jim šola nudi topel obrok, malico, kosilo, na toplem so in zato pridejo, 

pridejo.« 

 

Iz intervjujev pa lahko razberemo tudi nekaj psiholoških odzivov, ki jih učitelji opažajo pri 

učencih Romih v okolju šole. Kot psihološki odziv na neuspeh je ena od intervjuvank 

opredelila dva obrambna vzorca reagiranja, ki sta značilna za romske učence – umik ali 

napad. L2: »Poleg tega so še vedno v manšini, zarad tega so mau bel prestrašeni, 

nesamozavestni, posledično se tud pol raj umaknejo al pa izzivajo.« Druga intervjuvanka 

meni, da sta za romske učence značilna temperamentnost in impulzivnost. V: »/…/ druga je 

mogoče ta temperament, ta impulzivnost, ker na drugačen način izražajo to svojo čustvo in 

pol so problemi in pridejo v konflikt al s sovrstniki al z učitelji, ki jih mogoče včasih doživljajo 

kot bolj take divje.« Intervjuvanka iz Prekmurja pravi, da nasilje na njihovi šoli na splošno ni 

prisotno, da pa ga povzročajo prav romski učenci. P: »Prav letos je ena učiteljica, mlada 

učiteljica, ki se pač še ni znala postaviti po robu, doživela živčni zlom. Šlo je za tri fante, ki 

stalno vzpodbujajo k verbalnem nasilju, ne, tako da so jo obkrožili in tako dolgo izvajali na 

njo nasilje, da ni bilo več pomoči.« No, zdaj v tistem razredu, ko so vpisani te fantje, te trije 

romski učenci, tam se je že eden neromski že malo začel priklučevat tej skupini, ampak ga 

poskušamo vseeno držati.« Dva intervjuvanca iz Dolenjske opažata, da se romski otroci v šoli 

raje držijo skupaj, kot pa se družijo z večinskimi učenci. D1: »Dostkrat iz razreda in potem in 

v jedilnico skupaj, pa se pogovarjajo in se družijo. Družijo se med sabo, se niti ne družijo tok 
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s civili.« D2: »Problem na naši šoli je samo, da se romski otroci sploh niso vključevali in so 

po skupinah in zdaj je to gromozanski problem, ker oni vidjo, da so drugačni, jasno, ne, in kaj 

bi se jim oni prilagajali, recimo, če dejansko jih je dovolj, da ne rabjo njih.« Ena od 

intervjuvank je omenila, da pri nekateri učencih opaža tudi težave zaradi sprejemanja 

večinske kulture, ki jo ponuja šola. D1: »Vsake toliko časa pri kakšnem učencu opaziš, 

namensko želi ohranit tisto svoje, pri nekaterih.« Druga intervjuvanka pa je v zvezi s 

sprejemanjem večinske kulture omenila tudi, da se romskim otrokom lahko zgodi, da na 

koncu ne spadajo več v nobeno kulturo. V: »/…/ primer, en skrbnik od enga Roma je potožil, 

da se otrok pač ne vklopi v romsko družbo v njihovi vasi, že prej je bil v rejniških družinah in 

v zavodu, in ima težave z Romi, ker ne zna več romsko, ne pozna njihovih navad tolk, ne, in ne 

zna se vključit niti med Slovence.« Ena od intervjuvank pa je poudarila, da romski otroci 

živijo dvojno življenje, razpeto med šolo in domom. D3: »Saj to sem ti že prej rekla, te otroc 

živijo dopoldne drugo življenje in se ravnajo po naših pravilih, popoldne, ko pridejo domov, 

je spet življenje čist nekaj druzga.« Izpostavila je tudi, da romski otroci v šoli pogosto niso 

sprejeti od večinskih otrok. »Da se počutjo slabo, da jim otroc velik povejo, letos je bilo eno 

tako leto. Na celi šoli smo mel ful nasilja, ampak tako verbalnega, prikritega v bistvu.« 

Razlog za nesprejemanje vidi v tem, da romski otroci vstopajo v igro na drugačen, bolj fizičen 

način, fizični stik pa je za njih tudi način reševanja konfliktov. »Veš kaj, majo še en drug 

način vstopanja v igro, ne znajo na tak način, to mi delamo bolj tko, fizično ..., a veš, to se 

stepejo fantje, zato ker pač na ta način rešijo /.../«  Eden od intervjuvancev opaža tudi, da 

romski učenci ne pokažejo svojega znanja. D1: »Ja, po mojem ne tolk zarad tega, da ne bi 

znal, nerodno jim je nastopit pred učenci, ker se bojijo, ja, da jih bodo vidl, da niso tolk 

spretni al pa ne vem, zakaj.« Druga intervjuvanka pa meni, da znanja nimajo in da zato 

povzročajo konflikte. D2: »Neznanje, ker se ne morejo vključit, delajo druge stvari, da 

pritegnejo pozornost, ki ni tako dober sprejeta pri ostalem delu prebivalstva. Stike iščejo na 

drug način, ponavad je grob, ker ne znajo drugač ...«  

 

UČITELJ 

 

Vloga učitelja se je izrisovala skozi odgovore, ki so se dotikali neposredno vloge učitelja, ter 

tudi skozi celoten potek intervjuja, skozi odgovore učiteljev praktikov in njihovih stališč do 

posameznih vprašanj. Analiza pokaže, da so učitelji romskim učencem večinoma naklonjeni. 

Razbrati je mogoče, da do svojega dela gojijo odgovoren odnos in da se jih uspehi oziroma 

neuspehi romskih učencev dotaknejo. Čeprav o lastnostih učitelja nismo neposredno 



207 
 

spraševali, so intervjuvanci skozi razmišljanja izpostavili tudi nekaj kvalitet »dobrega« 

učitelja. Intervjuvanci so poudarili, da je za delo z romskimi učenci zelo pomembno 

sprejemanje s strani učitelja. D2: »Jest nimam problemov z njimi, v teh šestih letih, kar delam 

tu, nimam težav z otroki. Zarad tega, ker pač gledam na njih čist tako, kot na ostale otroke, s 

tem da pač vsazga gledam kot individuuma in pač zlo velik jim pomen, da jih sprejmeš take, 

kot so, in podaš stvari in nardiš tako, da je prav. To jim ful pomeni, to je najuspešnejša stvar, 

če tega nimaš, lahko nardiš kar kol, pa ne bo palilo.« Dva intervjuvanca sta ob tem poudarila, 

da se pripravljenost za delo z romskimi učenci razlikuje od učitelja da učitelja.  D1: »Moje 

osebno mišlenje je, mislim, da je to več al manj odvisno od posameznika do posameznika. Ja, 

različno je, no, ampak kakšne skrajne odklonilne drže ni pri nikomer. Drugač pa klima na šoli 

generalno je zelo pozitivna. Absolutno je. Je pa odvisno tud od posameznika, eni jih bolj 

sprejemajo, eni malenkost bolj diskretno. Tako kot povsod.«  Tudi intervjuvanka iz Ljubljane 

je poudarila pomen osebne zavzetosti učitelja. L2: »Ja spet je to odvisno od učitelja, k ga 

izvaja. Od strokovne skupine, k se ukvarja s tem učencem. V bistvu se mi zdi, da je osebni 

angažma pri delu z učenci Romi zelo pomemben. Pa ja, nekateri učitelji se ful trudijo, se jim 

prilagajajo in jim ful pomagajo ne glede na zakon ali jim to zakon omogoča al ne, eni pač ne, 

dokler jim zakon tega ne narekuje, da naj to naredijo al ne naredijo.« 

 

Dva intervjuvanca sta za delo z romskimi učenci izpostavila avtoriteto učitelja. D1: »In na 

koncu koncev je pa le ta stvar, da so v bistvu oni učitli in mora do vsakega učenca imet 

avtoriteto in se mora kazat profesionalizem, tako da kakršnikoli siceršnji pomisleki in  

omejitve so ravno na račun tega profesionalizma.« V nadaljevanju pogovora pa je 

sointervjuvanka omenila: »Če oni spet stojijo ob strani, z lepo besedo, kot če jim grdo rečeš, 

bodo velik prej odšli, kot pa če jim grdo al če boš začel vpit, se uprejo nazaj oziroma s 

kakšnimi zahtevami ne boš uspel, ne. Zlepa morš in to zlo zlo in z lepo besedo in po potrebi, 

da je osebno.« Intervjuvanka iz Prekmurja je omenila, da je imela kot začetnica težave z 

romskimi učenci ravno zaradi pomanjkanja avtoritete. »Želela sem biti malo bolj prijazna 

učiteljica in to ni najboljše, ti otroci rabijo nek red in disciplino, ne, in ko začneš popuščati, te 

znajo ujeti in izkoriščati.« Intervjuvanca z Dolenjske menita tudi, da je pogoj za uspešno delo 

z romskimi učenci spontan in iskren odnos na strani učitelja. D1: »Najprej bodo to  sprejel in 

vejo, da tako čutiš, in vedo, da iskreno misliš, da jim ne želiš neki negativnega, da nimaš 

negativnega odnosa do njih, ampak poveš, tuki je tako in resno misliš s tem, kar jim hočeš 

povedat.« »Jaz se tukaj strinjam z njo, da ravno pri tem, zelo pomembna je ta spontanost, da 

ni narejenosti in to takoj začutjo in ravno to, če se nisi pripravljen prilagajat v trenutku, 
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potem sledi, da iskreno poveš, kaj čutiš, točno t, sprejmejo, tudi če se ne strinjaš z njimi, bodo 

to sprejel, ker vejo, da tako čutiš.« Vloga učitelja pa je po njunem mnenju najpomembnejša 

ravno ob vstopu romskih učencev v šolo. D1: »Tako da je moje razmišljanje nekako v okviru 

tega, da se moramo skušat vklopit ravno na začetku, ko pridejo sem in se morajo. V bistvu je 

zdej odvisno, koliko so se učili doma, privadit na slovenščino, privajati pravila in pa privajat 

na nek red, ki je v tej instituciji.« Vlogo učitelja ob vstopu romskih učencev v okolje šole 

poudarja tudi intervjuvanka iz Gorenjske. G2: »Na splošno s temi otroki, ki rabijo majčkeno 

več časa, da se pač navadijo tega sistema, ne vem, jaz sem jih nekaj časa pustila, mogoče 

kakšen mesec, prav določene stvari, ko so pa vedeli, da ne smejo, smo pač takoj vzeli šolska 

pravila in so veljala za vse.« Intervjuvanka iz Ljubljane pa meni, da bi šola za sprejetost 

romskih učencev lahko naredila več.  L2: »Ampak človek, če je prisoten, še ni nujno, da je 

priseben. Ja ne vem, zdi se mi, ja, vsaka šola ma možnost še marsikej dodat k temu delu z 

Romi.« 

 

V zvezi z učiteljem so trije intervjuvanci izpostavili tudi pomen nestereotipne drže učitelja. 

Intervjuvanca iz Dolenjske vidita pomembno vlogo učitelja pri premagovanju stereotipov, ki 

jih večinski učenci lahko gojijo do romskih. D1: »Če nek učenec pride s stereotipi v šolo in 

pol poskušaš učencem pokazat, kaj stereotip je in da je sklepanje na podlagi enega 

posameznika ali pa enega dogodka zavajajoče, in če ti sklepaš v skupini, hkrati pogojuješ 

nadaljnje utrjevanje tistega stereotipa oziroma tistega nadaljnjega dogajanja, tako da 

načeloma se skuša opozarjat na to. Je pa res, da nekateri učenci pridejo s temi izkušnjami, in 

če se zgodi še kakšen pretres v zunanjem okolju, se potem v nekem času med učenci sliš in jim 

moraš razložit, kako pa kaj.« Intervjuvanka V pa je omenila stereotipno obnašanje strokovnih 

delavcev, ki vedenje gojencev opravičujejo s kulturnim ozadjem. Pove, da je za strokovne 

delavce tudi biti Rom diagnoza. »To pri vzgojitlih ostaja velik problem, tako ciganska kultura, 

ne, ko starši ne pridejo na sestanke, ko zapravjo denar zase, namesto da bi otroku dal za 

avtobus, to so tista čist ciganska, videm pa, mu je začela diagnoze delat, ne, doskrat se tko 

zaklučjo zadeve, ne. V glavnem strokovno so skoz te predsodki, vsi vse vejo, kaj pripada tem 

zraven.« Intervjuvanka iz Dolenjske pa pravi, da delo z romskimi učenci ni možno, če učitelj 

do njih goji predsodke. D2: »Če se pojaviš s kakršnimkoli predsodkom, zlo so komunikativni, 

velik bolj ko mi, in zlo dober čutjo in opazujejo, gledajo in so občutljivi, če jih sprejmeš. To je 

prva stvar, če jih ne, lahko delaš karkol češ, lahko daš metode, didaktične stvari in ne vem kaj 

še vse zraven in ne bojo sodelval, ker ne bojo želel.« 
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Dve intervjuvanki sta izpostavili, da bi učitelj za uspešno delo z romskimi učenci nujno moral 

poznati razmere, v katerih živijo njihovi romski učenci, in da poznavanje razmer vpliva na 

odnos ki ga imajo učitelji do njih. L2: »Ja, jes mislim, da bi v prvi vrsti učitelj, ki poučuje 

učence Rome, ki žive v romskem naselju, mogel že pred prvo šolsko uro obiskat romsko 

naselje, ker v resnici nimajo predstav, kako živijo Romi. In zahtevajo v šoli nemogoče stvari,  

ne vem, pogosto romska družina v hiši nima niti mize, kaj šele luči al kej podobnega in ne 

vem, minus, minus, minus za domačo nalogo nima smisla, ne. S tem nič ne doseže pri učencu, 

sam mal več negativnega pove o njem. Res mislim, da bi mogli najprej naredit ekskurzijo, da 

vidijo romske razmere.« D3: »Izkušnje kažejo, ko smo šle enkrat v naselje, pol so pač  

spoznale okolje, v katerem živijo, pol so drugač začele gledat na njih. Veš, vemo, da so Romi, 

pa da prihajajo iz druzga okolja, vemo pač, spet se vidi, da si predstavljaš, pozabiš pa, v 

bistvu nista izenačena. A veš, govorni nastop, koliko moram samo materiala domov prnest, 

nam starši kupijo, saj razumeš, oni tega nimajo. Škatlo prnest, ja, pa bo mami letela v štacuno 

jo iskat, veš, zdaj pa ti men, in marsikatera je prišla, pa je kaj vidla, bi mogoče drgač gledale, 

bi tud razumele določene stvari.« 

 

Intervjuvanka iz Prekmurja je izpostavila trud, ki ga učitelji vlagajo v delo z romskimi učenci 

na njihovi šoli. P: »Zelo dosti pri nas so zelo delovni učitelji, tak da res. Saj je polno učiteljev 

tudi v podaljšanem bivanju, ki znajo veliko pomagat tem romskim učencem, pa ti povejo to pa 

to mu pomagaj, pa to mora biti za dva, na tak način, ne.« Intervjuvanka iz Ljubljane pa je 

opozorila, da lahko učitelj zaradi preobremenjenosti in premajhne podpore izgubi željo po 

tem, da bi vlagal trud v delo z romskimi učenci. L2: »Pogosto je v razredu ena učiteljica, ki 

ima poleg tega še 26 drugih učencev, in glede na to, da nima nobene konkretne usmeritve, kaj 

naj dela, kako naj z učenci, kaj bo učinkovalo, pogosto pa v dveh mescih sploh izgubi interes 

za delo z njimi in ga pusti pri miru in nič ne zahteva, nič mu tud ne nudi, ker za njo je to bolj 

enostavno kot pa …, v bistvu to manka.« 

 

Ob dilemah, ki nastanejo pri poučevanju romskih učencev, je večina intervjuvancev menila, 

da si s strokovno literaturo ne morejo pomagati oziroma je ne zaznavajo kot vir, kjer bi 

informacije iskali. Odgovori o uporabnosti strokovnih seminarjev so se med intervjuvanci 

razlikovali. Nekateri menijo, da so popolnoma neuporabni, drugi pa, da so zelo uporabni. 

Razbrati je mogoče, da se večina intervjuvancev zanaša predvsem na izkušnje kolegov 

oziroma pogrešajo izkušnje drugih praktikov. 
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Po strokovni literaturi pogosto posega intervjuvanec iz Dolenjske, ki je poudaril, da se mu za 

delo z romskimi učenci nujno zdi poznavanje njihovega izvora ter kulture. D1: »Taka je stvar. 

Konkretno sem pred kratkim našel recimo knjigo, v kateri so bili pojasnjeni določeni romski 

simboli in kakšen pomen igrajo pri romski kulturi in tudi prevodi nekaterih teh besed v 

slovenščino oziroma iz slovenščine v romščino. V bistvu se mi je zdelo v redu s tega vidika, da 

se jim jaz lahko približam. Spet to je en vidik in zelo radi imajo, če znaš kakšno stvar po 

romsko jim povedat. To je ena stvar, potem, recimo, ko sem še po tej literaturi o samem 

zgodovinskem razvoju o Romih, ki se mi zdi, da je pomembnih nekaj stvari, da razumeš, od 

kod izhajajo in v bistvu iz katere kulture, lažje spoznaš, na katerih vseh področjih so drugačni 

in skušaš potem to izrabit.« Intervjuvanka iz Ljubljane informacij v literaturi namensko ni 

nikoli iskala, jih pa z zanimanjem prebere, kadar nanje slučajno naleti. L1: »../…/ sam tko 

mogoče spotoma v kakšni strokovni reviji kdaj kakšen članek videš, enkrat tukaj so tudi v 

knjižnici razlagali, kakšen pristop so uporabili, ne, mi je blo zanimivo.« Druga intervjuvanka 

iz Ljubljane meni, da je za poučevanje romskih učencev nujno njihovo poznavanje, kje 

posameznik te informacije, dobi pa ni tako pomembno. L2: »Ne vem, mogoče bi mogl jest, 

mislem tud, da bi se mogli pač prpravt na to, da majo v razredu romskega učenca. Ne vem, 

zdej nekdo bere literaturo, nekdo si to pogleda na terenu, vsekakor pa se mi zdi, da bi nekak 

mogli dobit vse informacije, ki so pomembne za delo z njimi. Pa niso to samo otroci na 

papirju, ampak so otroci, ki jim lahko v resnici neki nudiš pa jim omogočiš še več.« Po 

njenem mnenju na našem področju primanjkuje ustrezne literature, ki bi bila učiteljem v 

pomoč pri poučevanju romskih učencev. »V bistvu strokovne literature o delu z učenci Romi 

skor ni. Kar je napisanega, so v bistvu priročniki za delo pri slovenskem jeziku, kako z njimi 

operirat pri matematiki, kako jih učit na njim zanimiv način, to bi bla pa stvar inovacije, s tem 

si pa žal nisem mogla pomagat.« Intervjuvanka V informacij o Romih do sedaj ni iskala, meni 

pa, da bi jih potrebovala, saj romsko kulturo premalo pozna. »Bi rabla ogromno, se mi zdi, da 

tko nič ne vem o teh njihovih navadah in posledično močnih točkah, ki jih prinašajo s sabo, s 

katerimi bi v družbi lahko bolj uspel, kot mogoče uspejo, da jih v resnici sploh spoznam. 

Skupno jim je vse to, kar je človeštvu. Drugač pa majo kot Romi, kar so s sabo prnesl. Nič ne 

vem skoz literaturo, ne, pa bi rada vedla, ker bi bil to ključ mogoče za razne načine in metode 

dela, da bi se mogoče boljš tle uklopl, integriral al pa mogoče v prihodnosti kaj bolj uspeli.« 

Intervjuvanka iz Gorenjske je po strokovni literaturi posegala predvsem na začetku svoje 

poklicne poti. G1: »Jest sem takrat, ko sem prišla, naštudirala tole. Ko sem se začela ukvarjat 

s takimi učenci, sem se pač mejhen poglobila, ampak kašnega posebnega izobraževanja za 

delo s temi učenci pa nisem rabila. Zlo so mi pomagale izkušnje z xxx, ker tam sem imela 
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očeta od teh otrok, ki so zdej tle v podaljšanem bivanju in sem zlo velik z njim delala.. 

Podobno je informacije v literaturi na začetku poklicne poti iskala intervjuvanka iz Prekmurja, 

še več informacij pa je našla pri sodelavcih. »V začetku kar precej, ogromno pa so mi dali 

sodelavci, to pa največ. Ker literatura ti po navadi zelo malo pomaga, moreš pač na svoj 

način ob tistem času odreagirati. Vsak otrok je drugačen.« Najbolj je iskala informacije v 

zvezi z vzgojnimi problemi. »Najbolj kaj me je begalo? Najbolj vzgojni problemi, zato sem 

naredila dokvalifikacijo, čustveno-vedenjske motnje.. V preteklosti je kar nekaj učencev sodilo 

v to kategorijo, danes pa se bojijo, da nasilje narašča, predvsem s strani romskih učencev.« 

Druga intervjuvanka iz Gorenjske ni nikoli čutila potrebe po poseganju po strokovni literaturi 

o Romih ali o njihovem poučevanju. Ena od intervjuvank iz Dolenjske meni, da si z literaturo 

ne more pomagati in da se pač še najbolj lahko obrne na svojo kolegico. D2: »Jaz se mi zdi na 

tej šoli, kukr cajta sem že tle, pa u temu, kukr delamo, ni je literature, ki bi mi znala pomagat. 

Ne rečem, da nisem nič prebrala pa v vsak projekt sem bla vključena, pa po vseh teh zadevah 

karkol se pač dogaja, že več ne vidmo smisla, neko stvar se gremo, pa pišemo papirje, pa v 

glavnem, tle mamo živ strokovni leksikon romskih navad na Dolenjskem. Je xxxx, ona 

resnično velik ve, ona dela trideset let in mislim, da večjega strokovnjaka najbrž v Sloveniji 

ni.« Tudi druga intervjuvanka iz Dolenjske informacije raje poišče pri drugih strokovnjakih 

kot v literaturi. D3: »Veš kaj ti povem, da v bistvu, ja, berem ne, zdej da bi blo to z romsko 

tematiko, veš kaj, tko se mi zdi, s telimi, ki so prek centra na šoli, ki so zaposlene, pa imajo 

izkušnje, pa si izmenjujemo. Zdej ne vem, da bi zlo sledila, ne vem, članke o kom na to temo  

pa ne.«  

 

O obiskovanju seminarjev na temo izobraževanja romskih učencev je intervjuvanka iz 

Ljubljane povedala, da se ji večinoma zdijo neuporabni. L2: »Bla sem tud vklučena, 

udeležena na precej teh seminarjev, pa moram rečt, da je sam en izmed teh seminarjev imel 

praktično vsebino. Ker nismo poslušal sam enih navodil, kako napisat IP, da bo zdržal vsak 

zakon, in kaj notr napisat. V bistvu smo se takrat bolj pogovarjali o delu, o načinih dela, o 

vprašanjih, ki se porajajo učiteljem. Vsi ostali so zgolj teoretični. Premal se uklučuje izkušne 

praktikov. To pomen, da jih nočejo delit al pa jih nimajo možnosti. Da se pač to razdeli 

okrog.« Nasprotno pa je intervjuvanec iz Dolenjske poudaril, da si je prav s seminarji pridobil 

veliko novega znanja. D1: »Letos konkretno lahko povem, da je samo vodstvo šole poskrbelo 

za tiste učitelje, ki dodatno poučujejo, oziroma za tiste učitelje, ki imajo Rome v razredu. Jim 

je omogočilo, da v primeru, če to želijo, obiskujejo tri ali pa dva različna seminarja s to 

problematiko. V bistvu vedno znova so me presenetili, ti seminarji, tudi o kakšnih drugih 
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seminarjih dvomim, da so tako uporabni. Čisto vsaka informacija na koncu pripomore k 

nekem boljšem pogledu. Ja, bolj celosten pogled dobiš, z nekim večjim razumevanjem in s tem 

da se zavedaš vseh raznolikosti.« Druga intervjuvanka iz Ljubljane se seminarjev in 

izobraževanj na temo romskih učencev ni udeleževala, kot razlog navaja predvsem 

pomanjkanje denarja, ki ga ima šola za izobraževanje. Zanimala bi jo predvsem izobraževanja 

iz metodike dela z romskimi učenci. L1: »Zdej po moje bi metoda dela bla ena taka, kako kaj 

uporabit, bom rekla, da dosežeš nek napredek, al pa da otroka motiviraš, da bi se mu zdel 

pomembno, da doseže pač nek nivo znanja. Ja, mogoče res metode dela.« Ena od intervjuvank 

iz Dolenjske meni, da seminarji in projekti ne ponujajo uporabnih informacij, saj so 

prilagojeni večinski populaciji, pogreša pa predvsem več izkušenj učiteljev praktikov. D3: 

»Lej, v okviru raznih projektov, lej projekt, ki sem ga jest doživela kot dober, je bil ta 

izobraževalni inkubator. Tle mi je tko blo ena taka konkretna stvar, ki so jo speljal pa ki je 

nekaj doprinesla, neki rezultati so vidni. Veš kaj, tko, zdele smo imeli prav izobraževanje o 

Romih, ampak se vedno tko na večinsko populacijo naštima.« Druga intervjuvanka iz 

Dolenjske pa si ne predstavlja, da bi jim kdo o izobraževanju romskih učencev lahko ponudil 

še več informacij, kot jih imajo sami. D2: »Ja, ta uporabnost seminarjev, res si ne znam 

predstavljat, kdo v Sloveniji ve več o tem kukr na naši šoli.« Intervjuvanki iz gorenjske regije 

se seminarjev na temo izobraževanja romskih učencev ne udeležujeta in za svoje delo z 

romskimi učenci ne čutita potrebe po njih. 

 

REŠITVE IN PREDLOGI PRAKTIKOV 

 

Kategorija rešitev in predlogov se je med odgovori intervjuvancev pojavila nepričakovano ob 

komentarjih, ki so jih učenci podajali o neposrednem delu z romskimi učenci ter ob odgovorih 

na druga vprašanja iz intervjuja. 

   

Kot najpogosteje uporabljeno obliko pomoči so učitelji omenjali uro dodatne strokovne 

pomoči, namenjene romskim učencem, večina intervjuvancev te ure v praksi tudi sama izvaja. 

Intervjuvanka iz Prekmurja je izpostavila, da te ure kot oblika pomoči zadostujejo za 

normalno delo z romskimi učenci na njihovi šoli. »Meni se zdi pomembno, da so vključeni v 

redno osnovno šolo z rednim programom, dobijo tisto romsko uro vmes, se reče romska ura, 

na oddelek dobimo, ne vem, imamo 22 učencev, pa dobimo 17 ur te romske pomoči. Mi s tem 

vozimo čist normalno. Čist normalno, pri nas je to utečeno in nimamo nobenih težav.« Tudi 

intervjuvanka iz Dolenjske je med pogovorom omenila, da romskim učencem pomagajo v 
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okviru dodatne strokovne pomoč. D2: »Mi imamo že tko al tko posebej na šoli učiteljico, ki 

ima dodatno strokovno pomoč za romske otroke, ki jo nam financirajo en del ministrstvo, en 

del občina, ne vem kolik delež kako in kaj, ampak imamo pa posebej učitelja, ki izvaja 

dodatno strokovno pomoč, ne.« Obe intervjuvanki sta omenili, da kadar ure dodatne strokovne 

pomoči ne zadostujejo, podajo zahtevek za usmerjanje otroka, vendar pa sta to možnost 

izpostavili kot skrajno alternativo.  D2: »Mislim, ne forsiramo na komisijo, če res vidmo, da 

res ne gre, ja, OK, recimo, če otrok sodi na posebno šolo, potem valda, kaj mu boš druzga 

ponudu kot tako.. P: »Tam, kjer se težave pokažejo, jih mal upoštevamo, napišemo postopek 

za usmerjanje in potem tist dela z odločbo in spet ni težav. Ali je pač preusmerjen, če ima tako 

nizke sposobnosti.« Tudi ostala dva intervjuvanca z Dolenjske ure dodatne strokovne pomoči 

za učence Rome izvajata v praksi, medtem ko intervjuvanki iz Ljubljane učencem Romom 

pomagata prek ur dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami.  

 

Intervjuvanki iz Gorenjske sta povedali, da posebnih ur od države za romske učence nimajo 

zagotovljenih in da z njimi delajo v okviru rešitev, ki jih nudi obstoječi šolski sistem za vse 

učence. G1: »Dodatne strokovne pomoči za romske učence mi nimamo, itak, vsaka šola ima 

na razpolago recimo ure dopolnilnega pouka. Potem naše učiteljice so pripravljene tud 

kakšno dodatno uro naredit z učencem al pa mu individualno razložit, če kaj ne razume. 

Potem jaz sem prej bila polovica pedagoga, polovico sem imela ure učne pomoči. Zdej to jih 

je mogla ravnateljica vsako leto posebej napovedat na ministrstvu in jaz sem imela pol take 

otroke in sem se posebej posvetila pač takim, ki jim učiteljice niso mogle več pomagat, ker 

sem jaz mogoče na drgačn način pristopila, in tud recimo pred popravnim izpitom je prišel 

semle v šolo, pa sva se učila.« Druga intervjuvanka iz Gorenjske meni, da je šolski sistem 

potrebam romskih učencev prilagojen in da obstajajo zakonske podlage, ki omogočajo 

prilagoditve učencev, pravi pa, da je vprašanje, v kolikšni meri se jih učitelji poslužujejo – ob 

tem je posebej izpostavila individualizacijo in diferenciacijo pouka. G2: »Jest mislim, da 

zakon sam je napisan, sam če ga izvajamo, je vprašanje. Zakaj diferenciacija, če delaš v 

razredu, ti dokumentirat moraš, ne glede na to, al maš romskega otroka. Ti pač gledaš otroka 

na njegove sposobnosti in njemu prlagajaš stvari, če pa tega ni, je pa težava, in za romske 

otroke in za naše otroke.« Poudarila pa je, da bi po njenem mnenju romski otroci nujno 

potrebovali dodatne ure slovenskega jezika. »Dodatne ure slovenščine bi pa rabil, seveda, saj 

to pa v bistvu se da dobit, če maš drugojezične otroke v šol.« 
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Intervjuvanci iz Dolenjske so kot vir pomoči učencem Romom v šoli navajali tudi romskega 

pomočnika, kar smo že omenili na drugem mestu. Nekateri intervjuvanci so med pogovorom 

navedli še nekaj predlogov sistemskih rešitev, ki bi po njihovem mnenju pripomogle k 

lažjemu delu z romskimi učenci in ki jih v trenutnem sistemu pogrešajo. Po mnenju 

intervjuvanke iz Prekmurja bi bilo treba uvesti oprostitev od drugega tujega jezika za učence 

Rome, saj je to posebej za njih v bistvu že tretji jezik, ki se ga morajo učiti. P: »Vsaj 

oprostitev tujih jezikov, ampak katerega, pa ne vem, zdaj jim reči, ti pa ne boš šel k nemščini, 

pa spet ni v redu. Ja, mogoče bi blo, mogoče bi blo v začetku šole, najprej slovenščino, potem 

pa še pri nemščini in angleščini, čeprav jaz bi dala samo en tuj jezik mu. Ne bi zahtevala od 

njih dveh tujih jezikov, ker resnično se spopadamo s težavami. Učitli jih potem res naučijo 

tisto minimalko, da je za pozitivno, ampak kakšnega konkretnega znanja pa tukaj ni, na tem 

področju pa res ne. Tukaj pa fejst šepa.« Intervjuvanka iz Dolenjske pa meni, da bi bilo za 

vse učence, posebej pa za romske učence nujno uvesti obvezno šolanje tudi v srednji šoli. D2: 

»Jaz bi to zagovarjala pri vseh otrocih, samo problem je v tem, da so vključeni, samo 2 % jih 

izpade, pri romskih pa še tolk več. Sem zagovornik, da obvezno šolanje traja do 18. leta.«  

Kritična pa je bila tudi do ukrepov ministrstva, za katerega pravi, da šolam nalaga ukrepe, ne 

nudi pa jim zadostne podpore za izvajanje. »Predvsem bi si želela več posluha s strani 

ministrstva, da vidijo, da vsake toliko cajta stvari ne morejo funkcionirat tako. Nej nam 

nehajo očitat, recimo, od tega kakšna je uspešnost učencev, kaj smo naredili za to uspešnost, 

naj nehajo s primerjavami in NPZ al pa nam pošljejo odgovore, varianta romska kultura, naj 

pridejo pogledat, da vidijo, da rabimo več ljudi, da vidijo, da bo to resnično ratal problem ...« 

Ena od intervjuvank iz Ljubljane je bila kritična do projektov, ki so namenjeni področju 

izobraževanja romskih učencev. Meni namreč, da so bolj sami sebi namen, saj se njihovi 

rezultati ne upoštevajo na sistemski ravni. L2: »Zdi se mi prav, da se projekti  dogajajo, pa 

tud da jih je velik, zdi pa se mi blazno narobe, da se rezultati teh projektov ne upoštevajo pri 

nadaljnjem delu, da se nobene ugotovitve ne upoštevajo v učnih načrtih niti ni nobenih 

dodatnih usmeritev za delo z učenci Romi, pa tudi če gledate raziskave, so projekti uspešni, 

imajo neke smernice, ampak kaj, ko pri tem ostane. Mislim, da bi mogla država prevzet več 

pobude, da se uredi izobraževanje romskih učencev in njihov status.« Druga intervjuvanka iz 

Dolenjske (D3) pa meni, da spreminjanje šolskega sistema ni zadostna rešitev in da »bi bilo 

treba začet spreminjati vse kriterije v državi, od centra za socialno delo do zdravstva in v 

bistvu vseh institucij, ki se srečujejo z Romi. Veš, meni se zdi nesprejemljivo v zdravstvu, da 

nimajo sistematskih pregledov, da niso precepleni, da nihče nič ne naredi za to.« 

Intervjuvanec iz Dolenjske (D1) pa meni, da bi uspeh romskih učencev izboljšali, če bi imeli 
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možnost usvajanja učne snovi v maternem jeziku vsaj v prvih letih šolanja. »Zarad tega, ker 

bi se postavili neki temelji, zarad tega, ker on ne more osvjati določenih struktur v tujem 

jeziku, ki se sestavljajo na neki nezavedni ravni, to je ena stvar, druga stvar drugačen odnos 

imaš, po moje se rodi drugačen odnos do šole ...« Predlagal pa je tudi možnost opisnega 

ocenjevanja za romske učence, ki bi bila informacija učitelju o usvojenem znanju, ko učenci 

prehajajo iz razreda v razred. »Stvar je taka, če ti imaš eno stvar zapisano, potem jo boš 

definitivno prijel, če ti imaš pa neko številko, se pa spet vprašanje postavi o neki inicaitivi, 

konkretno se potem predpostavlja in v primeru, če gre za dvojko, so minimalni standardi 

pokriti v celoti, če pa gre za neko višjo oceno, pa ker kriterija ni, zato na tak način pa imaš 

zelo elegantno, morda nek učenec neko stvar ve v tem trenutku in jo pozabi do naslednjega. 

Ugotoviš, da jo je takrat vedel in da je dovolj, če jo obnoviš, ne pa da začenjaš z ničlo.« 

 

V nadaljevanju pa navajamo še nekaj konkretnih metodično-didaktičnih prilagoditev, ki so jih 

intervjuvanci navajali med pogovorom in jih uporabljajo pri svojem delu z romskimi učenci. 

  

- Prilagoditve ocenjevanja 

 

L2: »Možnost preverjanja in ocenjevanja po delih, vnaprej napovedano preverjanje in 

ocenjevanje in posebne prilagoditve pri podalšanju časa.« 

 

D1: »Konkretno jest jih sprašujem na tak način, da ti pove na primeru, da sledi. Če drugače 

ne gre, to pa to pa to, ja moraš povedat konkretno in potem se naučijo.« 

 

D2: »Serviraš mu direktno odgovore, daješ mu po knjigi vse možne stvari, razložiš po kmečko, 

ker iz tistih vprašanj še jaz težko ugotovim, kdaj, kaj bi kdo rad, tko da probaš tisto. Lej, to 

sva včeraj delala, a se spomniš, pa mu daš primer, to se na isti način dela, kot sva midva 

včeraj, veš x +2, pol pa enim gre, drugim ne.« 

 

D3: »/…/ velik pri meni pišejo, včasih preberem besedilo, tko da jim prevedem, pa jih 

usmerjam.« 

 

- Neupoštevanje specifičnih napak pri pisanju zaradi slabše usvojenosti jezika 
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L2: »/.../ neupoštevanje specifičnih napak, kot je, recimo, velika začetnica al pa sredi stavka 

napiše veliko črko namesto majhne.« 

 

D1: »Odvisno od posameznikov, predvsem ni morda vprašanje, al je pisno izražanje bistveno 

boljše od tega ali bodo upoštevana vsa pravila, ki jih imamo. To je  pouk, je zelo dobro sledil, 

kaj pa vem, al pisane črke, nekateri ne čutijo potem potrebe, da bi dodatno utrjevali velike 

črke, kar pa je problem, da se rabi velika začetnica, je pa res tudi v tem, da dostikrat pišejo 

malo počasneje kot ostali učenci.« 

 D1: »Pri pouku konkretno jim jaz natisnem, kar ostali prepisujejo in imajo pred sabo, in če 

niso uspel prepisat, potem lahko prepišejo do konca tistega dneva.« 

 

- Vsebinsko prilagajanje in krčenje 

  

L2: »Ne vem, zakaj morjo konc koncev obravnavat tolk slovenskih besedil, men bi se zdelo 

velik bel smiselno, da bi obravnavali eno, pa tist, k je njim po vsebini blizu, pa tist, kar bi 

sploh razumel, in tist bi delal z vsemi minimalnimi standardi, ki jih morjo met«.  »Ja, sigurno 

bi blo bolj uspešno. Saj bi bili oni tudi bolj uspešni, če bi imeli manj se za naučit. V bistvu ne 

mislim, da bi se jim zmanjšali al pa znižali standardi znanja, ampak mislim, da jih ne bi rabli 

usvajat na 25 besedilih. Na primer veliko začetnico se lahko obravnava na zelo preprostih 

besedilih, lohk pač delaš veliko začetnco v enmu besedilu 10 dni. Oni pa zamenjajo ta 

besedila in sploh še ni usvojil, da se Tim in Kaja pišeta z veliko, ker se uči še 16 drugih besed 

ki se pišejo z veliko, ne.« 

 

D3: »Ja, mislem, lej, lih sem rekla, v bistvu en otrok, lej, je na nivoju, tisti, ki zmorejo, so 

obravnavani isto kot vsi v razredu, sam ko pa bom rekla šibkejši, pa ja, se jim prlagaja. Ne 

standardi znanja ne, ampak da se jim prlagaja, da dobijo točno določeno snov. Jaz jim 

vprašanja postavim pa odgovore, ne zdej vprašanj, ko bojo vprašani, ampak seznam vprašanj, 

ki se jih mora naučit.« 

 

D2: »Ne vem, če je zdej to, sam tisto, kar bi blo za minimalno, jest jim zmeraj sestavim 

vprašanja, ki zajemajo vse, kar veš. Kaj doskrat se zgodi, da ne vem, kej od minimalnega ne 

vejo, vejo pa drugo.« 

 

- Individualizacija 
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L2: »Da se malo prilagodiš njihovemu nivoju razumevanja, tudi stvari so zabavne, če se njih 

tikajo, statično delo je njim preveč dolgočasno, enolično, v bistvu bolj ko je razgibano, laži jih 

motiviraš.« 

 

- Uporaba konkretnega gradiva 

 

L2: »Z nekim konkretnim, ja, kakrkol, samo da ni samo zvezek in je bistveno bolj zanimivo. Ta 

način jim res ni všeč. Napor je za njih. Že 45 minut pri miru sedet, o tem, da še pišejo in 

poslušajo, je sploh utopična misel.« 

   

D1: »V primeru, da se gre za, kaj pa vem, neke merske stvari, na konkreten  primeru 

pokažem. Tukaj so pomembne konkretizacije, aktualizacije v tem smislu, da se oni zavedajo, 

da je to uporabno in so pripravljen v bistvu pozitivno, po potrebi praktično, je treba storit 

marsikej.« 

 

P: »Metode demonstracije, to največ, demonstracija.« 

 

D3: »Glej, velik konkretnega materiala ...« 

 

- Uporaba didaktičnih iger in gradiv 

 

D3: »Spomin, ta je dobra igra za njih, tud kašne karte imajo ful radi, poštevanko, sestavlanje 

puzl na ta način.« 

 

D1: »/.../ če je možnost z igro na nek način, da spozna metode različnega. Ampak spet je 

potrebno na začetku poudarit to, kaj s tem dobiš, da na koncu se ne konča igra kot igra. Na 

primer pri učenju poštevanke. Zelo lepo jo skušaš razložit, na način pridobit skozi igro. Je pa 

potem problem, ker moram v okviru igre vse ponovit. Sem pa slišal tudi od nekaterih kolegov, 

recimo, da so z lutkami poučevali, to je igralniški pripomoček. To pa bolj redko jaz 

uporabim.« 

 

D3: »/.../ povzetke snovi, konkretno gradivo, slikovno in drugo oporo, družabne igre, 

kartončki za razvrščanje, medsebojno spraševanje med vrstniki, pisanje na tablo namesto v 

zvezek.« 
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V: »Ne vem, pri matematiki majo tisti k si ne morejo poštevanke zapomnit, tako tablico, da si 

tipkajo, računajo, pol pri angleščini razne slike pa besede pa razne te sestavljenke, dosti je 

igre vlog ali pa skoz besedo. V bistvu so stvari bolj verbalne kot pisne.«  

 

- Dodatna navodila za delo/večkratna ponovitev navodil 

 

P: »/…/ medtem ko na primer v nižjih razredih, ne, tam je učiteljica po navadi notri v razredu 

in si tudi ustvari skupino in največ trije učenci v eni skupini, ne, vsi tisti, ki bolj rabijo 

usmerjanje. Napiši to, odpri zvezek, vzami svinčnik, da jih lahko na tisti red pripravi, spravi v 

torbo, vzemi izven nje, daj na mizo ...« 

 

- Uporaba enostavnega besedišča 

 

»Da jim skušaš povedat z osnovnim besediščem, takim, ki jim je razumljivo.« 

 

4.5 INTERPRETACIJA 

 

V interpretaciji bom soočila nekatere ključne vidike izobraževanja romskih učencev, ki sem 

jih zaznala ob pregledovanju rezultatov kritične diskurzivne analize prispevkov in odgovorov 

učiteljev. Različne teme, ki izstopajo v prispevkih in odgovorih učiteljev, sem primerjala z 

rešitvami uradnega dokumenta, ki ureja področje izobraževanja Romov – Strategijo vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004) ter njeno dopolnitvijo (2011). V soočenje 

sem vpletla tudi svoja razmišljanja in izsledke primerjala z rešitvami, ki jih ponuja literatura. 

 

Raziskava je pokazala, da učitelji kot enega temeljnih problemov pri izobraževanju romskih 

učencev zaznavajo neznanje ali slabše znanje slovenskega jezika. Prispevki večkrat 

poudarjajo, da se romski učenci slovenskega jezika začnejo učiti prepozno, zato jezikovnega 

primanjkljaja ne nadoknadijo. Šibkejši besedni zaklad opažajo tudi intervjuvanke iz 

Prekmurja, Gorenjske in Ljubljane, čeprav so razmišljanje začele s predpostavko, da romski 

učenci obvladajo slovenski jezik in da z njimi nimajo težav. Intervjuvani učitelji tudi opažajo, 

da imajo zaradi šibkejšega jezikovnega znanja romski učenci težave z razumevanjem in 

pozabljanjem že usvojene snovi.  

 



219 
 

Krek in Vogrinc (2005) opozarjata, da imajo romski učenci zaradi neznanja jezika okrnjeno 

možnost sodelovanja pri pouku in pri doseganju postavljenih standardov znanja. Široke 

pojmovne osnove slovenskega jezika nimajo možnosti pridobiti niti v družini. Zato je sicer 

lahko videti, da »jezik kot tak ni več problem« in da romski učenec lahko sledi pouku, se 

izraža v slovenskem jeziku in nasploh obvlada slovenski jezik na stopnji, ki omogoča 

sporazumevanje. Ker pa nima dovolj priložnosti za poglabljanje znanja slovenskega jezika, 

ima vendarle lahko tudi v tem primeru težave že zaradi slabšega obvladovanja jezika. Poleg 

tega, da je znanje jezika, v katerem poteka pouk, predpogoj za obvladovanje učne snovi, je 

usvajanje drugega jezika neposredno povezano tudi z razumevanjem sebe (samopodoba) in 

lastne socialne vloge v okolju ter kulture, ki je pogosto drugačna od otrokove lastne (glej  npr. 

Knaflič 2010, Pertot 2011, Rutar 2014).  

 

Jezik kot osnovno oviro za uspešno šolanje romskih učencev navajata tudi Strategija (2004) in 

njena dopolnjena različica, ki predvidevata veliko dobrih rešitev za premagovanje jezikovnih 

ovir romskih učencev: uvajanje programa romskega pomočnika v šolo, ki ga dopolnilo 

predvideva kot sistematizirano delovno mesto v pravilnikih; zgodnje vključevanje otrok v 

predšolsko vzgojo in obvezno vključitev v brezplačni program za petletne otroke s ciljem 

socializacije ter učenja slovenščine kot prvega tujega jezika; uvedbo pouka romskega jezika 

od prvega razreda naprej, ki ga šola, v katero so integrirani romski otroci, obvezno ponudi, 

starši in otroci pa ga lahko izberejo (fakultativna raven); dodatna navodila za izvajanje učnega 

načrta za slovenščino za romske učence (npr. prilagoditev didaktike in metodike poučevanja 

itd.) s ciljem, da se v končni fazi dosežejo isti standardi znanja; doizobraževalne programe za 

učitelje, ki poučujejo v takih oddelkih; učno pomoč kot sistemski ukrep, ki bi ga nudili 

usposobljeni romski inštruktorji. Kljub temu pa do minimuma zakonske izenačitve pravic 

romskih učencev s pravicami otrok slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji 

in njihov materni jezik ni slovenski, za katerega si je prizadeval prvotni dokument, tudi v 

dopolnjeni različici ni prišlo.  

 

Iz intervjujev razberemo, da nekateri intervjuvanci kot pomoč pri premagovanju jezikovnih 

primanjkljajev in pri usvajanju predšolskih spretnosti, potrebnih za vstop v šolo, vidijo 

vključevanje v predšolsko vzgojo, intervjuvanci iz Dolenjske pa so kot veliko pomoč pri 

premagovanju jezikovnih ovir izpostavili romskega pomočnika. Poleg premagovanja 

jezikovnih težav intervjuvanci vlogo romskega pomočnika vidijo tudi v nudenju podpore pri 

drugih vidikih šolanja romskih učencev. Učitelji pa ob razmišljanju o jezikovnih ovirah 
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romskih učencev niso izpostavljali potrebe po učenju romskega jezika kot orodju za 

premagovanje dvojezičnosti romskih učencev. 

 

Analiza pokaže, da učitelji kot ključni problem zaznavajo tudi slab oz. slabši socialno-

ekonomski položaj teh učencev, manj pa se zavedajo vpliva teh dejavnikov na doseganje 

enakovrednih izobraževalnih dosežkov teh učencev. Tako prispevki kot intervjuvani učitelji 

izpostavljajo načelno enakost romskih in večinskih učencev (zaradi sredstev, ki jih za 

izobraževanje namenja država, kot je razvidno v analiziranih prispevkih, ali pomoči, ki jo 

romskim otrokom namenjajo šole, kot so izpostavili predvsem intervjuvani učitelji), hkrati pa 

so učitelji manj občutljivi na povsem banalne probleme, s katerimi se lahko srečujejo romski 

učenci zaradi socialno-ekonomskega statusa – kot je denimo pokazal primer (le) ene od 

intervjuvanih učiteljic ob opisovanju težav romske deklice, ki kolesarskega izpita ni mogla 

opravljati, ker doma niso imeli kolesa. »Učenci, ki živijo v revščini, imajo v domačem okolju 

manj možnosti za aktivnosti, ki razvijajo pismenost (npr. dostop do knjig, iger), in manj 

možnosti za izvenšolske aktivnosti (obiskovanje muzejev, družinske počitnice idr.). Socialno-

ekonomski kontekst lahko rezultira v manj razvitem besednem zakladu in predbralnih 

sposobnostih, ki jih šola predpostavlja kot potrebne ob začetku šolanja (Dunn in Finley 2010, 

str. 34).  

 

Izsledki razikave pa niso pokazali, da bi učitelji kot ključne probleme pri izobraževanju 

romskih učencev izpostavljali na primer ignoriranje romske kulture v učbenikih in učnih 

načrtih, pomanjkanje didaktično-metodičnih navodil za delo s temi učenci, negativno 

identiteto romskih učencev ali na primer diskriminacijo do romskih učencev, ki jih navajajo 

izsledki literature. Da se učitelji slabše zavedajo vpliva socialno-ekonomskih dejavnikov na 

izobraževanje teh učencev, pričajo tudi odgovori učiteljev o tem, da lahko kot značilnost 

romske družine opredelimo tudi drugačno ali bolje rečeno neustrezno socializacijo, kar tako 

avtorji prispevkov kot intervjuvani učitelji vidijo kot enega od razlogov za neuspeh romskih 

učencev. Pri tem je zaskrbljujoče, da niti avtorji prispevkov niti intervjuvanci ne navajajo 

dejavnikov, ki vplivajo na to »drugačno« socializacijo romskih učencev: na primer 

dostopnosti do različnih materialnih dobrin, sprejetosti v lokalnem okolju ipd. Neustrezna 

socializacija, ki je pripisana romskim staršem, tako implicitno nastopa kot posebnost romske 

kulture, ki obenem velja še za vse pripadnike te skupine, in ne kot vzgojno-izobraževalna 

specifika (nekaterih) romskih učencev, ki jo je treba pri njihovem učenju in poučevanju 

upoštevati.  
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Ob primerjavi kritične diskurzivne analize prispevkov in intervjujev smo poleg jezika zaznali 

še nekatere specifike ali vzgojno-izobraževalne potrebe, ki so pripisane romskim učencem. 

Analiza prispevkov je pokazala, da se v povezavi z romskimi učenci omenjajo še slaba 

pozornost in koncentracija, povečana potreba po gibanju, težave z grafomotoriko in pojmovni 

svet, ki je drugačen od našega. Podobno so intervjuvani učitelji navajali težave s splošno 

poučenostjo (razgledanostjo), težave s pozornostjo in pomanjkanjem organizacijskih 

sposobnosti, nerazvitost predšolskih veščin (pomanjkljive številske predstave, grafomotorika, 

nerazvitost delovnih navad), dve intervjuvanki pa sta izpostavili tudi težave z usvajanjem 

tujega jezika.  

 

Pojavnost zgoraj omenjenih vzgojno-izobraževalnih potreb je, kot so pokazali intervjuji z 

učitelji, tesno povezana z okoljem, v katerem ti učenci živijo, in je seveda posledica prepleta 

različnih dejavnikov, npr. vključenosti v predšolsko vzgojo, socialno-ekonomskih dejavnikov, 

jezikovnega predznanja ipd., ki vplivajo na izobraževanje teh učencev. Vse do leta 2000 so 

bile v skladu s prevladujočim medicinskim diskurzom omenjene vzgojno-izobraževalne 

potrebe nekaterih romskih učencev obravnavane kot primanjkljaji, ki so tem učencem vrojeni 

kot sestavni del njih. Vendar se sprememba paradigme in tudi vpeljava integracijskega 

diskurza, ki jo je prinesla spremenjena zakonodaja, ni ustrezno dotaknila vzgojno-

izobraževalnih potreb romskih učencev, ki jih navajajo učitelji. Strategija (2004) sicer pravi, 

da imajo poleg jezika kot osnovne težave z vidika vključevanja v osnovnošolski vzgojno-

izobraževalni program romski otroci ob vstopu v šolo povsem drugačno »predznanje«, kot je 

potrebno za uspešno vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem. Imajo drugačne vzorce 

mišljenja in navad, ki jim pogosto otežkočajo vključevanje v institucionalno okolje šol (prav 

tam, str. 13), vendar pa predznanja teh učencev podrobneje ne opredeli. Nedorečenost tega 

vidika izobraževanja učencev Romov pa je, kot je pokazala analiza obravnavanih prispevkov, 

pripeljala do pripisovanja teh »primanjkljajev«, kot jih najpogosteje poimenujejo avtorji 

prispevkov, romski kulturi in ne prepletu različnih dejavnikov, ki vplivajo na to, da nekateri 

romski učenci ne vstopajo z enakim predznanjem kot njihovi večinski vrstniki. Predznanje teh 

učencev zahteva ustrezno opredelitev stroke, ki le-tega loči od reprezentacij, ki se o Romih in 

tudi romskih učencih ustvarjajo v družbi, predvsem pa zahteva iskanje ustreznega nabora 

rešitev in smernic poučevanja. Kot je pokazala analiza domačih strokovnih priporočil za 

romske učence, ki sta jo opravili  Lesar in Dežman (2012), so smernice za delo z učenci Romi 

pri nas zapisane na zelo splošni ravni. V nekaterih smernicah je mogoče zaznati celo 

podcenjujoč ton v smislu, da Romi zmorejo pokazati svoje posebne nadarjenosti le v okviru 
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t. i. vzgojnih predmetov (likovna, glasbena, športna vzgoja), medtem ko specifičnosti 

poučevanja bolj ‚akademskih‘ predmetov niti niso posebej tematizirane. Poleg tega je očitno, 

da so učitelji bolj ali manj prepuščeni sami sebi pri vsebinskem prilagajanju programov, 

razvoju didaktičnih materialov, dvojezičnih delovnih gradiv, učbenikov in delovnih zvezkov, 

kar lahko zasledimo v nekaterih tujih šolskih sistemih, npr. na Švedskem, kot sistemsko 

vgrajene podporne mehanizme.  

 

Tako analiza prispevkov kot odgovori učiteljev so pokazali, da med učitelji obstajajo 

esencialistične predstave o romski kulturi. Reprezentacije o romski kulturi ustvarjajo videz 

homogene kulture, za katero lahko opredelimo določene značilnosti. Ker avtorji niso navajali, 

katere naj bi bile te razlike, smo drugačnost vzorcev in navad vzeli za izhodišče enega od 

vprašanj intervjuja. Eksplicitno so bili namreč posamezni obrazci romske kulture omenjeni le 

v posameznih prispevkih, sporadično pa so omenjeni obredi, povezani s poroko, z rojstvom 

ali s smrtjo, s prezgodnjimi nosečnostmi ter predpostavko, da v romski kulturi izobraževanje 

ni cenjeno. Odgovori intervjuvanih učiteljev so pokazali, da razen intervjuvanih učiteljev iz 

Gorenjske kot pomemben element romske kulture učitelji zaznavajo drugačne vrednote, 

povezane z izobraževanjem in delom, torej da izobraževanje in delo v romski kulturi nista 

cenjena. Nekateri intervjuvani učitelji iz Prekmurja in Dolenjske so navajali tudi obrazce, ki 

smo jih zasledili v prispevkih, torej praznovanje obredov z življenjskimi prelomnicami in 

prezgodnje poroke. Po drugi strani so nekateri učitelji kot del romske kulture navajali tudi 

buren način odzivanja romskih staršev, (pre)glasno govorjenje, da Romi ne cenijo lastnine ter 

povezavo s kriminalnimi dejavnostmi, kot so preprodaja drog, orožja, trgovina z ljudmi. Kot 

del romske kulture so nekateri učitelji izpostavili še neustreznost higienskih in prehrambnih 

navad, ki je bila nekajkrat izpostavljena tudi v analiziranih prispevkih. Intervjuvani učitelji 

kot posebnega dela romske kulture niso navajali povezave z glasbo in s plesom, ki izstopa v 

analiziranih prispevkih. Strategija (2004) in njena dopolnjena različica (2011) podrobneje 

govorita le o enem obrazcu romske kulture, in sicer da »na uspešnost in vključenost v 

izobraževanje vpliva tudi odnos do izobraževanja – nenaklonjenost romske skupnosti do 

izobraževanja (pri čemer je razmeroma visok delež vključen v osnovno šolo), ki ima pogosto 

za posledico izključevanje uspešnih posameznikov, nizka pričakovanja, nizek interes za 

učenje« (prav tam, str. 20), medtem ko drugih obrazcev ne opredelita oziroma ne omenjata. V 

razdelku, ki govori o načelih in ciljih po vzgojno-izobraževalni vertikali, je med drugim 

zapisano, da je za romsko kulturo značilen kulturni sinkretizem, ki se odraža tudi v 

heterogenosti romske kulture v Sloveniji. »Prvine romske kulture je zato treba raziskovati v 
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vsakem okolju posebej in v skladu s tem izbirati ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine 

dela na ravni vrtca in na ravni oddelka« (prav tam, str. 25). Analiza je pokazala, da se k 

obrazcem romske kulture lahko prištevajo zelo različne stvari, ki pa jih po našem mnenju ni 

mogoče pripisovati zgolj temu, da se prvine romske kulture razlikujejo v okoljih, ampak je 

potrebno upoštevati tudi kontekst, v katerem določeni vzorci romske kulture nastajajo. Po 

drugi strani pa so si bila stališča tako avtorjev prispevkov kot intervjuvancev v nekaterih 

primerih pravzaprav zelo sorodna, zato bi bilo morda dobro doreči vsaj, kaj niso obrazci 

romske kulture. Kulturni sinkretizem v praksi zagotovo ne pomeni, da lahko romski kulturi 

pripišemo prav vsak obrazec ali izstopajoče vedenje, za katerega menimo, da bi lahko bil del 

romske kulture. Neustreznih prehrambnih navad ali prezgodnjih porok ne moremo pripisovati 

vsem pripadnikom romske kulture, niti kulturni sinkretizem ne more biti izgovor za puščanje 

praznega prostora, v katerem so stereotipi zlahka zamenjani za značilnost romske kulture. 

Pomanjkanje razprav o tem, kaj pravzaprav je romska kultura (ali vsaj, kaj ni), pa, kot je 

pokazala analiza, vodi tudi do mešanja kulturnih in socialno-ekonomskih specifik Romov. 

Tipičen primer so po mojem mnenju prehrambne in higienske navade Romov, kjer je 

neurejenost socialno-ekonomskih razmer (na primer neurejenost vodovoda in kanalizacije v 

nekaterih naseljih), v katerih živi precejšen del Romov, privedla do reprezentacij o 

neustreznih higienskih navadah v celotni romski kulturi. Pogled v literaturo pokaže, da se 

avtorji odmikajo od esencialističnih pogledov na romsko kulturo, ki so temeljili na tem, da 

lahko pripadnike določene kulture opredelimo kot ljudi z določenimi značilnostmi in jih tako 

umestimo v določeno kategorijo, k poudarjanju Romov kot zgolj politične identitete (glej npr. 

Matras, Surdu in Kovatch 2015, McGarry 2014, Vermeersch 2008). 

Pomemben prispevek tako Strategije (2004) kot njene dopolnitve pa je zavzemanje za 

vključevanje romske kulture, zgodovine in identitete v kurikulum (prav tam, str. 27), rezultat 

katerega je, kot je zapisano v dopolnilu Strategije (2011), izbirni predmet »romska kultura«, 

ki se izvaja na eni od osnovnih šol, kjer je zapisano tudi opozorilo, da z uvajanjem »izbirnega 

predmeta« ni mogoče rešiti vprašanj »prezrtega kurikuluma«, zato ostaja naloga, »da se 

šolska politika zavzame za odločnejše vključevanje romske kulture tako v okviru 

predpisanega kot izvedbenega kurikula na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Navedeno 

velja tudi za učbenike in priročnike za učitelje« (prav tam, str. 17).  

 

Reprezentacije, ki o romski kulturi obstajajo med učitelji, vplivajo tudi na percepcije učiteljev 

o romskih učencih in jih izpostavljajo kot učence, ki v šolo vstopajo z drugačnimi vzorci 
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mišljenja in navad, ter posledično drugačnimi vrednotami in spretnostmi, pri čemer je 

problematično dejstvo, da te drugačnosti učiteljem niti ni treba pojasnjevati, saj naj bi bila 

vsem znana in očitna. Diskurz o Romih je torej tudi med učitelji prežet z vednostjo 

»romoloških študij«, ki so vplivale na javni in politični diskurz o Romih v slovenskem 

prostoru (glej Janko Spreizer 2001), kar potrjuje tudi dejstvo, da se precej obravnavanih 

prispevkov začne z navedkom teorij, od kod so Romi prišli na naše ozemlje. 

 

Romski učenci so v okolju šole prezentirani tudi kot manj uspešni v primerjavi z večinskimi 

učenci. Njihove pozitivne lastnosti so le redko izpostavljene, kadar pa so, poudarjajo 

predvsem  njihovo pridnost in prizadevnost za šolsko delo, ter »stereotipno« nagnjenost te 

skupnosti h glasbi in plesu. Vse do leta 2006 analizirani prispevki romske učence prezentirajo 

tudi kot učence, ki se dobro znajdejo le v svojem okolju, medtem ko so v šolskem okolju 

moteči, se neprimerno obnašajo (so nasilni), se ne znajdejo, imajo razvite neprimerne navade 

in drugačne vrednote. Po tem letu pa avtorji izpostavljajo, da romski učenci vstopajo v šolo 

drugače opremljeni kot večinski učenci in da jim je zato treba namenjati posebno pozornost, 

posebej ob vstopu v šolo. Romski učenci šolo in interakcije v njej po besedah avtorjev 

doživljajo drugače kot njihovi večinski vrstniki. V prispevkih je tudi večkrat poudarjeno, da 

sta pri romskih učencih pohvala in vzpostavitev zaupanja pomembnejši kot pri večinskih, pri 

čemer avtorji ne navajajo razlogov za takšna opažanja.  

 

Reprezentacije o romskih učencih posredno ustvarjajo tudi percepcije učiteljev o njihovih 

starših. Primerjava kritične diskurzivne analize prispevkov in odgovorov intervjuvanih 

učiteljev pokaže na nekatere stične točke reprezentacij o romskih starših. V prispevkih so 

starši prezentirani predvsem skozi napor, ki ga šole vlagajo v sodelovanje z njimi. Avtorji 

pogosto poudarjajo, da starše obiskujejo v naselju, kjer jim predstavljajo načine dela, ali jih 

vabijo na prireditve, ki jih pripravlja šola. V nekaterih prispevkih je podan očitek, da se starši 

ne udeležujejo govorilnih ur ali roditeljskih sestankov, ki jih šola organizira za vse starše. 

Avtorji večinoma poudarjajo, da so starši nepismeni, neizobraženi in nezmožni nuditi pomoč. 

Tudi iz odgovorov intervjuvancev razberemo, da je za romske starše značilno, da v šolo 

prihajajo, kadar so poklicani ali kadar se sami odločijo, ne udeležujejo pa se govorilnih ur in 

roditeljskih sestankov, namenjenih vsem, pri čemer sta le dve intervjuvanki izpostavili, da 

starši ne prihajajo v šolo zaradi občutkov manjvrednosti pred ostalimi starši. Tako analiza 

prispevkov kot intervjujev je pokazala, da učitelji romske starše percepirajo kot starše, ki 

svojim otrokom ne nudijo zadostne podpore pri izobraževanju, saj izobraževanje v romski 
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družini ni vrednota. Problematična je tudi pogostost pojavljanja stališč, da romski starši ne 

nudijo primerne podpore svojim otrokom pri izobraževanju skupaj s predpostavko, da romska 

kultura ne ceni izobraževanja. Stališča, da romski starši ne cenijo izobraževanja, so zaradi 

posploševanja, posebej pa brez dodatnega pojasnjevanja razlogov in okoliščin (nepismenost, 

neizobraženost) lahko tudi nevarna. Staršem je tako na nek način pripisana krivda za neuspeh 

njihovih otrok v šoli, po drugi strani pa poudarjanje pomanjkanja interesa za izobraževanje v 

romski kulturi spodbuja k razmišljanju, da se to ne more spremeniti, saj je del njihove kulture. 

Zachos (2012) opozarja, da se neuspeh romskih učencev v šoli pogosto razlaga kot odpor do 

obiskovanja šol, kar naj bi bila značilnost njihove kulture in vrednostnega sistema. Vendar pa 

take interpretacije spregledajo ekonomske in socialne pogoje članov romske skupnosti in 

povezavo le-teh z izobraževalnim uspehom ali neuspehom, prav tako pa zanemarjajo vlogo 

države in njenih aparatov, predvsem izobraževalnega sistema, in krivijo žrtve. Problemi v 

domačem okolju so pomanjkanje, neredne zaposlitve in drugi ekonomski problemi, v središču 

katerih je revščina, ki je endemična in onemogoča romskim staršem, da bi se spopadali z 

izobraževalnimi potrebami otrok. Temu se pridružujejo še dodatne ovire, ki vplivajo na 

obiskovanje in uspeh romskih učencev in so povezane z elementi njihove kulture: jezik v šoli 

ni njihov materni jezik, neprilagojeni kurikulum in pomanjkanje primernih delovnih zvezkov, 

segregacija, rasizem in nasilništvo, ki so mu pogosto priča v šoli, šole so po navadi slabo 

pripravljene na romske učence (pomanjkljivo znanje učiteljev, romska kultura, zgodovina in 

jezik nista del šolskih kurikulov) (prav tam, str. 55).   

 

Da izobraževanje v romski kulturi ni vrednota, opozarja tudi Strategija (2004), kar smo 

omenili že v podpoglavju, ki govori o drugačnih vzorcih mišljenja in navad ter predznanju 

romskih učencev in hkrati poudarja, »da je sodelovanje s starši ena najpomembnejših oblik 

dela, ki jih morajo razviti šola in učitelji, in da sodelovanje s starši ne more biti prepuščeno 

učitelju samemu, temveč mora šola v svoj program dela vključiti razvijanje strategij in oblik 

sodelovanja s starši romskih otrok« (prav tam, str. 28). Razberemo lahko, da ima strategija 

romske starše v nekaterih primerih za starše, pri katerih je potreben poseben pristop zaradi 

njihove specifične kulture. »Kadar specifična kultura staršev romskih otrok zahteva razvijanje 

specifičnih strategij, mora šola le-te vključiti v svoje delovanje« (prav tam, str. 28). 

Dopolnjena verzija Strategije (2011) bo cilj vzpostavljanja zaupanja v šolo ter načrtovanja in 

izvajanja aktivnosti komuniciranja in sodelovanja s starši otrok Romov, ki jih šole vključujejo 

v t. i. vzgojne programe, dosegla tudi s spodbujanjem, da bo šola v celotnem delu kurikula 

(tako v predmetnem delu kot v okviru razširjenega dela programa, obveznih izbirnih vsebin, 
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odprtega dela kurikula) izvajala dejavnosti, projekte, ki povečujejo zaupanje v šolo in katerih 

cilj je odpravljanje predsodkov (prav tam, str. 23). 

 

Tako analiza prispevkov kot intervjujev kaže, da učitelji do svojega dela z romskimi učenci 

gojijo odgovoren odnos in da si pravzaprav zelo prizadevajo za uspešnost teh učencev, prav 

tako pa jih njihova neuspešnost frustrira, kar je v nasprotju z ugotovitvami raziskave, ki so jo 

opravili Lesar, Peček in Čuk (2006), a po drugi strani rezultati omenjene raziskave govorijo 

tudi o tem, da učitelji sebe ne zaznavajo kot pomembnega dejavnika pri socialnem 

vključevanju teh učencev, o čemer pa posredno govorijo tudi rezultati analize prispevkov in 

odgovorov učiteljev, ki so pokazali da recimo učitelji kot enega temeljnih problemov 

izobraževanja romskih učencev ne zaznavajo raznih oblik diskriminacije. To si lahko po eni 

strani malce utopično razlagamo tako, da romski učenci v šolskem sistemu niso 

diskriminirani, ali pa bolj verjetno, da učitelji niso dovzetni za različne oblike 

diskriminacijskih ravnanj, ki so jih romski otroci vsakodnevno deležni v šoli. Tako je recimo 

Koščak (2015) opravila raziskavo o počutju romskih otrok v Grosuplju in ugotovila, da se 

vidiki stigmatizacije romskih učencev zaradi etnične pripadnosti odražajo v vsakodnevnih 

odnosih med romskimi in neromskimi vrstniki. Romski učenci so velikokrat deležni 

izogibanja, zbadanja ter žaljenja z različnimi psovkami. Večinski učenci so ob prihodu tudi 

seznanjeni z negativnimi predstavami o Romih, na čemer gradijo nadaljnje odnose s 

pripadniki razredne skupnosti. V šolskem okolju se oblikujeta ločeni skupini Neromov na eni 

strani ter Romov na drugi, s čimer obe skupini iščeta značilnosti, po katerih se razlikujeta 

druga od druge. Ta proces drugačenja pa vodi v diskriminatorne prakse. 

 

Tako iz prispevkov kot iz intervjujev je razvidno, da učitelji verjamejo v drugačnost kulture 

Romov in odsotnost iskanja stičnih točk z večinsko kulturo. V prispevkih se hkrati s 

poudarjanjem in prepričanostjo v drugačnost Romov pojavljajo tudi stališča, da bi bilo treba 

zaradi lažjega dela z učenci romsko kulturo bolje poznati, ki pa so izražena z zmanjšano 

prepričanostjo. Na potrebnost poznavanja romske kulture sta opozorili dve intervjuvanki, 

medtem ko drugi intervjuvanci takšnih stališč niso izrazili. 

 

Kot ključno za delo z romskimi otroki so intervjuvani učitelji navajali vzpostavitev osebnega 

odnosa z romskimi učenci, pomen avtoritete, spontan in iskren odnos ter nestereotipno držo. 

Tudi iz prispevkov lahko razberemo, da so za delo z učenci Romi zelo pomembne nekatere 
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učiteljeve osebnostne kvalitete – učitelji morajo biti potrpežljivi, razumevajoči, znati morajo 

sprejemati drugačnost, imeti dovolj znanja.  

 

Analiza prispevkov je pokazala, da strokovni delavci izkušnje, ki jih opisujejo v strokovnih 

prispevkih, večinoma osmišljajo s pomočjo strokovne literature, kar lahko razberemo iz virov, 

navedenih ob koncu prispevkov. Kljub temu pa navedki uporabljene literature pogosto niso  

ločeni od avtorjevih stališč, kar kaže na to, da avtorji ne iščejo virov, ki bi podajali drugačna 

stališča, kot jih ima avtor prispevka, ali virov, ki bi jih avtorji želeli problematizirati. Ob 

dilemah, ki nastanejo pri poučevanju romskih učencev, je večina intervjuvanih učiteljev 

menila, da si s strokovno literaturo ne morejo pomagati oziroma je ne zaznavajo kot vir 

informacij. Odgovori o uporabnosti strokovnih seminarjev pa so se med učitelji razlikovali. 

Nekateri so menili, da so popolnoma neuporabni, drugi pa, da so zelo uporabni. Iz odgovorov 

na vprašanje o uporabnosti strokovne literature in seminarjev je razbrati, da se večina 

učiteljev zanaša predvsem na izkušnje kolegov oziroma da pogrešajo izkušnje drugih 

praktikov. Strategija (2011) v okviru zagotavljanja cilja stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

in doizobraževalnih programov za učitelje predvideva, da bo treba »izvesti evalvacijo 

množice dejavnosti, oceniti njihovo uspešnost ter predlagati ustrezne izboljšave obstoječega 

modela na način, da bodo v projekte vključeni tudi Romi« (prav tam, str. 18).  

 

V zvezi z učitelji Strategija (2004) opozarja tudi na nizka pričakovanja glede šolske 

uspešnosti romskih otrok, ki lahko delujejo kot samoizpolnjujoča se prerokba, katere 

posledica je dejanska nizka učna uspešnost romskih otrok, ter na slabo razvitost metod in 

oblik pedagoškega dela v multikulturnem okolju (prav tam, str. 19). Ustvarjanje nizkih 

pričakovanj učiteljev do romskih učencev je neposredno povezano tudi z reprezentacijami, ki 

jih imajo o romskih učencih in njihovi kulturi učitelji. Ta nenamerna in nezavedna prepričanja 

pa, kot opozarjata Javornik Krečič in Lebar (2010), lahko začnemo spreminjati le, če začnemo 

o njih iskreno razmišljati, se informirati in sami pri sebi preučevati svojo prakso. 

 

Erjavec in Poler Kovačič (2007) pravita, da diskurzi organizirajo to, kako o nekem fenomenu 

mislimo, in to, kako se z njim ukvarjamo. Neločljivo so povezani z interesi družbeno močnih 

posameznikov in družbenih skupin ter s tem z odnosi moči in socialnimi, kulturnimi ter 

družbeno-ekonomskimi razmerami. Ponujajo okvire odnosov med samimi posamezniki ter 

med njimi in institucijami, okvire, s katerimi predpostavljajo določene »resnice«. Diskurzi so 

hkrati vključevalni in izključevalni, saj določajo, kaj se sme reči ali razmišljati in storiti glede 
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določene pojavnosti in kaj ne. Diskurz o Romih se v analiziranih prispevkih v vseh obdobjih 

ustvarja skozi teme socialno-ekonomskega statusa, neznanja jezika romskih učencev, 

organizacijskih oblik dela, staršev romskih otrok, posebnosti romskih učencev ter poudarjanja 

drugačnosti Romov in perpetuira že prej omenjeno homogenizirano podobo romske 

skupnosti. Kljub deklarirani enakosti Romov, o kateri poročajo avtorji, pa analiza pokaže na 

prisotnost izključevalnega diskurza. V analiziranih revijah objavljajo prvenstveno učitelji,  

vendar romski glas ni prisoten niti tam, kjer bi lahko bil, npr. v zanimivostih ali izjavah, ki 

spremljajo prispevke. Prispevke (sicer ne redno) spremljajo tudi fotografije, ki podkrepljujejo 

sporočilo o nujnosti izobraževanja za spremembo položaja Romov ali izbrano prikazujejo 

tradicionalnost in neodpornost Romov na spremembe in vključitev v večinsko družbo. Da je 

reprezentacijam, ki se o Romih in romskih učencih ustvarjajo v šolskem prostoru, potrebno 

nameniti več pozornosti, govori tudi pogosto pripisovanje socialno-ekonomskih dejavnikov 

romski kulturi in ignoriranje sistemskih dejavnikov, ki vplivajo na to realno življenjsko 

situacijo. Andruszkiewicz (2006) pravi, da od izobraževanja sicer ne moremo pričakovati, da 

bo rešilo sistemske dejavnike, ki povzročajo revščino ter posledično ekonomsko in socialno 

marginalizacijo Romov. Toda šole kljub vsemu igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju 

socialnih in kulturnih razlik z graditvijo solidarnosti med otroki skozi učenje ne le o lastni 

kulturi in identiteti, ampak o kulturi in identiteti vseh učencev v razredu.  
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5 SKLEP  

 

»Socialna pedagogika temelji na spoznanjih o družbenem posredovanju individualnih težav in 

črpa iz njih. Prav tako izhaja iz spoznanja, da je ključnega pomena refleksiven odnos do vloge 

stroke ter institucij, namenjenih taki ali drugačni obravnavi posameznikov. Pomemben del 

njene refleksije je tudi v opreznosti, da stroka in institucije, ki jih oblikuje, ne bi postale 

utrjevalke in ohranjevalke deviantne in marginalne družbene vloge posameznika ali skupin, s 

katerimi je ta v stiku« (Razpotnik, 2010, str. 55). Eno od orodij odkrivanja reprezentacij 

marginaliziranih skupin v socialni pedagogiki pa je tudi kritična diskurzivna analiza (glej 

Grobelšek, 2013).  

 

Raziskava je pokazala, da se v analiziranih prispevkih strokovnih revij v vseh obravnavanih 

obdobjih diskurz o Romih ustvarja skozi teme (nižjega) socialnoekonomskega položaja, 

(ne)znanja jezika, organizacijskih oblik dela, staršev romskih otrok in posebnosti romskih 

učencev. V vseh analiziranih letih je v prispevkih ključno poudarjanje in prepričanost v 

drugačnost Romov in hkrati odsotno kakršnokoli navajanje ali iskanje podobnosti med 

(njihovo) romsko in (našo) večinsko kulturo. Zaviršek (2010) se v svojem prispevku o 

etnizaciji in patologizaciji Romov in romskih skupnosti sprašuje, kaj izjavljajo tisti, ki 

govorijo, da so Romi drugačni. Pravi, da se pojem »drugačnost« v resnici uporablja kot 

sinonim za »drugega«. Tisti, ki utemeljuje lastno identiteto z govorom o »drugačnih«, v 

resnici drugega izključi in simbolno vzpostavi hierarhično razmerje med njim in tistim, o 

katerem govori, ali pa ohranja že obstoječo strukturno neenakost. Tisto, kar je v simbolnem 

pomenu »prvo«, dobi pozitivne zaželene lastnosti, »drugo« pa obstaja le v razliki s prvim in 

na način, da se od njega razloči tako, da postane nosilec negativnih lastnosti (prav tam, str. 

86). O prisotnosti izključujočega diskurza med avtorji strokovnih prispevkov pa priča tudi 

dejstvo, da je bil »romski glas« v vseh analiziranih letih prisoten le v petih prispevkih, in 

čeprav so avtorji strokovnih prispevkov učitelji ali nekateri drugi strokovnjaki, ni romski glas 

prisoten niti tam, kjer bi lahko bil – na primer v zanimivostih ali izjavah, ki pogosto 

spremljajo prispevke. Analiza je pokazala, da avtorji prispevkov posebnega pomena ne 

pripisujejo niti poznavanju romske kulture (takšna stališča so v prispevkih izražena le z 

zmanjšano prepričanostjo). Skozi izjave in opise, ki se nanašajo na teorije, od kod so se Romi 

naselili na območje slovenske države ali območje šole, iz katere prihaja avtor prispevka, pa je 

tujost in drugačnost Romov le dodatno poudarjena. »Kar je izključeno, se praviloma 
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predstavlja tudi kot 'tujost'. Tujec je v tradicionalnem smislu nekdo, ki prihaja iz daljnih dežel, 

nekdo, ki ga človek ne pozna in do katerega je nezaupljiv« (prav tam).  

  

Če nekatere ključne ugotovitve analiziranih prispevkov, npr. da učitelji kot najučinkovitejšo 

obliko dela z romskimi učenci do leta 2002 prezentirajo ločevanje v posebne oddelke in 

poudarjajo primanjkljaje romskih učencev, do leta 2004 pogosto omenjajo neustrezne 

higienske navade romskih učencev, do leta 2006 poudarjajo nujnost prilagajanja programov in 

učnih načrtov ter po tem obdobju nujnost upoštevanja standardov znanja, kronološko 

primerjamo z uradnimi dokumenti, ki so urejali področje šolanja romskih učencev v tem 

obdobju (Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence (1993), Navodila za 

izvajanje programa OŠ za učence Rome za 9-letno osnovno šolo (2000), Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v RS Sloveniji (2004)), lahko ugotovimo, da se diskurzi o Romih 

spreminjajo kmalu po sprejetju ali skupaj s sprejetjem teh dokumentov. Močan porast v 

številu prispevkov pa je opaziti v letih po medijsko najbolj odmevnih dogodkih, ki so 

zaznamovali medijski prostor glede vzgoje in izobraževanja učencev Romov. Van Dyke 

(2008) pravi, da se rasistični diskurzi ustvarjajo med elitami (političnimi strankami, novinarji, 

uglednimi strokovnjaki) tudi takrat, ko elite v produkcijo stereotipov in predsodkov ter 

izključevanje »drugih« iz njihove realnosti (medijev, politike, znanosti) niso eksplicitno 

vključene, saj jih lahko krivimo vsaj za to, da se niso uspešno borili proti priljubljenim 

rasizmom tam, kjer so imeli za to sredstvo in priložnosti.  

 

Analiza prispevkov in pogovorov z učitelji je pokazala, da učitelji sodelujejo tudi pri 

oblikovanju in vzdrževanju nekaterih reprezentacij, ki so o Romih prisotni tako v medijih kot 

v splošni javnosti. Tako se na primer tudi med učitelji pojavljajo predpostavke o Romih kot 

ljudeh z neustreznimi prehrambnimi in higienskimi navadami, predpostavke o njihovi 

glasbeni in plesni nadarjenosti, v intervjujih z učitelji pa je zaznati povezavo s kriminalnimi 

dejavnostmi. Ena najpogostejših predpostavk o Romih, ki jo pokažejo tako analizirani 

prispevki kot intervjuji, pa je predpostavka o romski kulturi kot kulturi, ki ne ceni 

izobraževanja in dela. Kot razlog, zakaj si Romi ne poiščejo dela, so med analiziranimi 

prispevki pogoste predpostavke, da Romi raje izkoriščajo socialno pomoč, ter v intervjujih, da 

do zaslužka raje pridejo na ilegalen način. Miskovic (2009) opozarja, da so številne raziskave, 

opravljene v zadnjih letih, dokazale, da lahko na poglavitne vzorce življenjskega sloga 

Romov in njihove poglede na izobraževanje gledamo kot na njihove prednosti in ne ovire, in 

pravi, da evropski izobraževalni sistem temelji na etnocentrični predpostavki, da je zahodna 
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kultura univerzalni model in romsko izobraževalno poduspešnost razlaga kot pomanjkanje 

pravih vrednot, hkrati pa ignorira druge možnosti razen asimilacije v večinsko kulturo. V 

nadaljevanju pa povzema ugotovitve raziskave, ki govori v prid temu, da so romski otroci in 

njihovi starši za izobraževanje motivirani, vendar namesto da bi sprejemali trenutni deficitarni 

model zahtevajo »pedagogiko maksimuma«, s čimer nasprotujejo tistim, ki trdijo, da romskim 

staršem ni mar za izobraževalno dobrobit svojih otrok. 

 

V vseh obdobjih analiziranih prispevkov kot med pogovori z učitelji je bilo kot eden 

temeljnih dejavnikov neuspeha izpostavljeno neznanje ali nezadostno znanje slovenskega 

jezika, kar potrjujejo tudi ugotovitve in raziskave, omenjene v teoretičnem delu naloge. 

Reprezentacije, ki se ustvarjajo o romskih učencih med učitelji, pa kažejo na to, da so 

romskim učencem pripisane še nekatere druge vzgojno-izobraževalne potrebe ali specifike 

(težave s pozornostjo, s splošno poučenostjo, nerazvitost nekaterih predšolskih veščin idr.), ki 

jih ne moremo neposredno vezati le na jezikovno znanje. Omenjene težave se v analiziranem 

obdobju do leta 2000 v prispevkih pojavljajo v okviru medicinskega diskurza, ki je poudarjal 

predvsem primanjkljaje teh učencev. Vendar je pogovor z učitelji praktiki pokazal, da kljub 

aktualnosti integracijskega diskurza v današnjem šolskem prostoru navedene vzgojno-

izobraževalne potrebe vztrajajo med reprezentacijami o teh učencih, kar smo pripisali 

predvsem pomanjkanju ustreznih didaktično-metodičnih orodij za poučevanje teh učencev, ki 

so na voljo učitelju.  

 

O romskih učencih je med avtorji strokovnih prispevkov, kot je pokazala analiza, prisotna tudi 

reprezentacija o njihovi drugačnosti, ki izvira iz kulture. Ta romska drugačnost se pri romskih 

učencih po navedbah avtorjev prispevkov kaže v njihovem razmišljanju in navadah, kar naj bi 

posledično vplivalo tudi na drugačne vrednote, moralo in spretnosti teh učencev. Pri tem je 

problematično, da avtorji ne čutijo potrebe po dodatnem pojasnjevanju teh predpostavljenih 

razlik med romsko in večinsko kulturo in da bralci prispevkov a priori vedo, kaj so imeli 

avtorji v mislih, saj si romske vzorce razmišljanja in navad vsi predstavljamo enako. S 

takšnim pisanjem pa je romska kultura, kot pravi Sardelić (2010), esencializirana in 

homogenizirana nesprejemljiva enota, Romi pa so obravnavani kot problematična kulturna 

kolektivnost, saj se niso pripravljeni ukloniti vrednotam večinske kulture. S tem pa so Romi 

postavljeni v podrejen položaj, saj lastnosti njihove kulture niso sprejemljive.   
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Analiza tudi pokaže, da je stična točka tako odgovorov intervjuvancev kot analiziranih 

prispevkov diskurz osebne odgovornosti za (ne)uspeh romskih učencev. Učitelji svojo vlogo 

pri poučevanju romskih učencev zaznavajo kot zahtevno in odgovorno, za delo z romskimi 

učenci pa je ključna vzpostavitev osebnega odnosa. Pogosta so tudi stališča, ki jih avtorji 

podajajo v množini, s čimer se ustvarja videz objektivnosti in univerzalnih dejstev, ki jih o 

romskih učencih in njihovih starših podajajo avtorji. Odgovore na strokovne dileme, ki se 

pojavljajo pri poučevanju teh učencev, pa učitelji bolj kot v strokovni literaturi (in tudi 

seminarjih) s področja vzgoje in izobraževanja Romov iščejo med drugimi učitelji praktiki. 

Strinjamo se z razmišljanjem Peček in Lesar (2006) o učiteljevem delu in njegovi vlogi pri 

vzpostavljanju inkluzivne šole: »Učitelj ni in ne more biti vseved, od katerega bi pričakovali, 

da lahko pozna specifike neštetih raznolikosti učencev, ki se lahko pojavijo v njegovem 

razredu. Pomembna je njegova pripravljenost sprejeti raznolikost kot izziv, ki bogati ne le 

učence, temveč tudi njega samega. Zato učiteljevega dela ni mogoče opravljati kot golo 

službeno obveznost, marveč gre za poklic, pri katerem se učitelji čutijo odgovorni tudi za 

učinke svojega dela. To pa lahko dosežejo le, če z učenci vzpostavijo oseben odnos, razred pa 

oblikujejo kot skupnost učencev, med katerimi obstaja občutek pripadnosti, solidarnosti in 

skrbi za ostale« (prav tam, str. 207). Glede na rezultate, ki jih je pokazala analiza, pa je poleg 

odgovornosti in osebnega odnosa z učenci, ki se ju učitelji očitno zavedajo tudi sami, za 

vzpostavitev inkluzivne šole pri učiteljih, ki poučujejo romske učence, ključno tudi 

poznavanje diskurzov, ki se ustvarjajo o Romih in romski kulturi in bivajo med nami kot 

samoumevne in neovrgljive resnice. Reprezentacije, ki se o romskih učencih in njihovih 

vzgojno-izobraževalnih potrebah ustvarjajo v teh diskurzih, neobhodno vplivajo tudi na 

učiteljevo delo s konkretnimi romskimi učenci, ki v razred vstopajo z zelo različnimi ozadji, 

ki jih ne moremo pripisati le jezikovnim, kulturnim, socializacijskim in socialnoekonomskim 

dejavnikom, pač pa le njihovemu vsakokratnemu konkretnemu prepletu. Zavedanje prepleta 

teh dejavnikov in učiteljevih lastnih reprezentacij o teh učencih pa je nujno za uspešno 

poučevanje teh učencev. 

 

Razlike med odgovori intervjuvanih učiteljev iz različnih regij pokažejo, da Romi (lahko) 

živijo zelo različna življenja in da se nekatere reprezentacije o Romih ustvarjajo in vztrajajo 

predvsem v nekaterih okoljih. Odstiranje teh reprezentacij pa je ena od nalog socialne 

pedagogike.  
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Trubeta (2013) opozarja, da če bodo sistemski pogoji, nizki izobraževalni dosežki in 

marginalizacija Romov ostajali zanikani, je ta skupina v nevarnosti, da bo ostajala videna in 

obremenjena le z deficiti, ki jih popravljajo socialni, izobraževalni in humanitarni projekti. 

Neskladje med cvetočimi projekti in njihovimi nizkimi rezultati podpira kolektivno podobo 

Romov kot rejniškega (beri problematičnega) evropskega otroka, ki se upira integracijskim 

prizadevanjem. Ta diskurz pa odpira vrata oživljanju stereotipov o Romih kot nosilcih 

domnevno »nesprejemljive narave«, danes bi rekli nespremenljive identitete, ki je steber 

univerzalne ideje ambivalentnosti ukrepov pozitivne diskriminacije, uporabljenih za določene 

skupine (prav tam, str. 24).  
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Priloga 2: Vodilo za intervju z učitelji 

 

Izobrazba: 

Število let delovnih izkušenj: 

 

1. Ali se spominjate vašega prvega stika z Romi? 

2. Katere so po vašem mnenju  glavne ovire s katerimi se srečujejo romski učenci v 

izobraževanju? 

3. V kakšnih socialno – ekonomskih razmerah živijo vaši učenci, in kakšen vpliv imajo 

le te na na njihove izobraževalne dosežke? 

4. Kako dobro vaši romski  učenci obvladajo slovenski jezik ob vstopu v šolo? 

5. Ali romski učenci enakovredno dosegajo dosegajo standarde znanja? 

6. Ali bi lahko opredelili kakšne specifične učne posebnosti romskih učencev? 

7. Kako si vi razlagate opredelitev, da so romski učenci »učenci, ki vstopajo v šolo z 

drugačnimi kulturnimi vzorci in navadami«? 

8. Katere metode dela so se pri poučevanju romskih učencev, po vašem mnenju izkazale 

kot najbolj uspešne? 

9. Kako si pri svojem delu lahko pomagate z razpoložljivo strokovno literaturo o teh 

učencih? 

10. Kakšna je po vašem mnenju uporabnost seminarjev oz. izobraževanj na temo 

izobraževanja romskih učencev, ki so vam na voljo? 

11. Ali je po vašem mnenju sedanji šolski sistem dovolj prilagojen potrebam romskih 

učencev – ali jim zagotavlja možnost za uspeh? 

 

 


