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Wstęp

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku, ze względu na znacznie większy 
odsetek populacji romskiej w nowych państwach członkowskich w porównaniu 
z państwami „Starej Unii”, sprawiło, że zainteresowanie problematyką romską na 
forum UE uległo intensyfi kacji. We wszystkich krajach zamieszkiwanych przez 
Romów cechują się oni dużą odrębnością od społeczeństwa większościowego nie-
mal w każdym aspekcie życia społecznego, politycznego i ekonomicznego. Co 
więcej, także we własnej grupie, zarówno w poszczególnych krajach, jak i w wy-
miarze europejskim, ludność ta charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem. 
Zważając na to, wydawać by się mogło, że pojęcie tożsamości etnicznej nie dotyczy 
tej wyjątkowej zbiorowości. Jednakże przez ostatnie 25 lat w całej Europie przed-
stawiciele inteligencji romskiej, wciąż jeszcze bardzo nielicznej, stopniowo rozwi-
jali poczucie tożsamości etnicznej i narodowej. Zaczęli domagać się miejsca dla 
siebie i swoich współbraci w życiu politycznym każdego zamieszkiwanego przez 
Romów kraju. Jest to tym bardziej znaczące, że Romowie bardziej niż inne grupy 
etniczne i społeczne doświadczają marginalizacji, co bardzo utrudnia im zdobycie 
politycznego znaczenia. Jednakże, przy zapewnieniu odpowiednich warunków, 
nawet grupy najbardziej dotknięte marginalizacją mają szansę i możliwość organi-
zowania się i uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym krajów, w których 
stanowią mniejszość. Bardzo istotne są właśnie wyżej wspomniane odpowiednie 
czynniki, które sprowadzają się zarówno do warunków społecznych, ekonomicz-
nych, politycznych i prawnych w omawianych krajach, jak i do działań i możliwo-
ści Unii Europejskiej, które mogą wspomóc proces etnicznej mobilizacji Romów 
i ich uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym krajów członkowskich tej 
organizacji, a przez to także na jej forum. 

Wybór przedostatniego rozszerzenia – zamiast ostatniego, obejmującego Ru-
munię i Bułgarię, które to państwa zajmują pierwszą i drugą pozycję w Europie, 
jeśli chodzi o liczbę ludności romskiej na swoim terytorium – należy argumento-
wać tym, że okres od momentu przystąpienia tych krajów do Unii Europejskiej do 
zakończenia prac nad tą dysertacją byłby zbyt krótki, aby w sposób rzetelny, mia-
rodajny i reprezentatywny ukazać analizę wpływu Unii Europejskiej na etniczną 
mobilizację Romów. Z kolei Polska, Słowacja i Węgry wyselekcjonowane zostały 
ze względu na stosunkowo wysoką aktywność liderów społeczności romskiej za-
równo na poziomie krajowym, jak i europejskim. Należy dodać, że nie podjęłam 
się analizy partycypacji przedstawicielskiej liderów romskich, lecz skupiłam się 
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partycypacji pozarządowej oraz niekiedy partycypacji desygnacyjnej. Wynika to 
z przyjętego przeze mnie założenia diagnozy wpływu UE wraz z instrumentami 
będącymi w dyspozycji tej organizacji na omawiany proces, który to wpływ jest 
znacznie ograniczony w przypadku partycypacji przedstawicielskiej, oraz z faktu, 
że obecnie partycypacja pozarządowa to najbardziej dominująca forma wyrażania 
przez społeczność romską swojej podmiotowości politycznej. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zdecydowałam się pominąć w swo-
jej analizie wiele kwestii, które wpisują się w badaną problematykę, jednakże 
zarówno ograniczony zakres rozprawy, jak i drugorzędność ich znaczenia dla 
przyjętych założeń pozwalają sądzić o słuszności tej decyzji. W związku z tym 
potraktowano pobieżnie bądź nie podjęto takich zagadnień, jak: obywatelstwo 
UE; polityka wobec imigrantów w poszczególnych krajach UE; aktywność or-
ganizacji pozarządowych nieromskich na rzecz Romów; rozważania o defi nicji 
i znaczeniu pojęć, takich jak naród i nacjonalizm, gdyż istotność szczególnie 
tego drugiego terminu w kontekście społeczności romskiej jest marginalna.

Jak przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku wpłynęło na rządy nowych 
państw członkowskich i czy przez to ich polityka wobec Romów uległa zmianie? 
Na ile sami Romowie posiadają odpowiednie możliwości i środki, które mogą po-
służyć do kształtowania polityki skierowanej do nich i tworzonej dla nich? Jaką 
rolę w tym procesie odgrywa Unia Europejska, postrzegana zarówno jako forum 
wymiany dobrych praktyk, jak i organizacja ustanawiająca normy prawne oraz pro-
mująca i wdrażająca programy pomocowe dla omawianej grupy etnicznej? Na ile 
przedstawiciele właśnie tej grupy potrafi ą i chcą wykorzystać szanse, jakie pojawiły 
się dla nich w Europie po 2004 roku? Czy aktywność liderów romskich w struktu-
rach europejskich motywowana jest ugruntowaną świadomością istnienia tożsamo-
ści etnicznej, czy w znacznie większym stopniu czynnikami czysto ekonomicznymi? 
I wreszcie – czy przystąpienie do Unii Europejskiej państw z dużym odsetkiem 
populacji romskiej wpłynie na skonstruowanie spójnej polityki dotyczącej tej gru-
py, której decydentami i współtwórcami mogliby być także Romowie? Książka jest 
próbą odpowiedzi na powyższe i kolejne wynikające z nich pytania. 

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować kilku osobom, bez których 
zarówno ta książka, jak i wcześniej praca doktorska pod tym samym tytułem, 
obroniona w listopadzie 2011 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nigdy by nie powstały. Ogromnie 
dziękuję Panu Profesorowi Tadeuszowi Palecznemu za wiarę we mnie i szansę, 
jaką mi dał wiele lat temu, oraz motywację podczas całej mojej drogi naukowej; 
Panu Romanowi Kwiatkowskiemu i Pani Joannie Talewicz-Kwiatkowskiej, bez 
których wsparcia część empiryczna tej pracy nie byłaby tak różnorodna i cieka-
wa; całemu zespołowi Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ za dobre słowo 
i zachętę. Przede wszystkim jednak dziękuję mojej wspaniałej Mamie i moim 
Przyjaciołom – dzięki Wam jeszcze bardziej wierzę, że to, co robię, ma sens.
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Rozdział I

Wyjaśnienie podstawowych pojęć 

Początek obecności Romów1 na kontynencie europejskim datuje się na wiek XIV, 
jednakże dopiero od połowy wieku XX zaczęto postrzegać ich jako grupę etniczną, 
a nie stwarzającą problemy i marginalną grupę społeczną. To zaniedbanie i wręcz 
ignorowanie etniczności Romów doprowadziło, jak zauważa David Mayall, choć-
by do odmawiania im kompensat za ich cierpienia w czasie II wojny światowej 
właśnie z powodu braku posiadania przez nich pełnoprawnego statusu grupy et-
nicznej, co pozwoliło na negowanie rasistowskich pobudek władz III Rzeszy przy 
podejmowaniu decyzji o eksterminacji Romów2. Od kilku dekad status Romów 
jako grupy etnicznej jest bezsprzeczny i niekwestionowany, choć wciąż badacze 
i naukowcy zajmujący się tą problematyką na świecie nie wypracowali jednoznacz-
nej defi nicji i wyznaczników przynależności do grupy etnicznej, której członków 
nazywa się ogólnie Romami, mimo licznych podziałów wewnątrzgrupowych 
i zróżnicowanego nazewnictwa. Nie powinno to jednak dziwić, gdy przyjrzymy się 
samej defi nicji grupy etnicznej i etniczności, które to pojęcia nastręczają trudności 
badaczom w niemal każdej dziedzinie nauk humanistycznych.

1.1. Etniczność i grupa etniczna

Walter Żelazny zaznacza, że pod koniec XIX wieku powszechne było prze-
konanie, że grupy etniczne zanikną w miarę rozwoju cywilizacyjnego, a sama 
problematyka z nimi związana straci zupełnie na znaczeniu3. Samo pojęcie et-

1 Na określenie omawianej grupy w dysertacji używane są endoetnonimy „Rom” (co w języku 
romani oznacza „człowiek”) i „Romowie”. Nie świadczy to jednak o braku świadomości zróżni-
cowania opisywanej grupy etnicznej oraz nie ma na celu negowania i braku poszanowania pra-
wa członków poszczególnych podgrup do stosowania własnego nazewnictwa na określenie swojej 
zbiorowości. Wybrany termin wpisuje się natomiast najlepiej w analizowaną problematykę zarów-
no pod względem dostępnych dokumentów (instytucji unijnych, organów administracji publicz-
nej, organizacji pozarządowych), jak i deklaracji większości respondentów. Z kolei termin „Cyga-
nie” stosowany jest w przypadku cytatów bądź analizy źródeł historycznych, gdzie występowanie 
tej nazwy jest dominujące, albo też w określeniu „Romowie/Cyganie”, wskazującym na zamienne 
używanie tych terminów przez niektórych badaczy, a także niektórych przedstawicieli tej grupy 
etnicznej. 

2 D. Mayall, Gypsy Identities 1500–2000. From Egipcyans and Moon-men to the Ethnic Romany, 
London–New York 2004, s. 188–189.

3 W. Żelazny, Etniczność. Ład – konfl ikt – sprawiedliwość, Poznań 2006, s. 236.
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niczności we współczesnym rozumieniu pojawiło się w dyskursie naukowym 
bardzo późno, bo w 1953 roku za sprawą Davida Riesmana4. Etniczność we-
dług niego miała dwa znaczenia: po pierwsze, była przesłanką członkostwa 
w grupie etnicznej, a po drugie – synonimem dumy etnicznej5. Wcześniej pojęć 
„etniczny”(ethnic) i „etniczność” (ethnicity) – pochodzących od greckiego ἔθνος
(ethnos; ethnè lub ethnie w liczbie pojedynczej6), które oznaczało społeczeństwa 
i grupy niezorganizowane politycznie, w przeciwieństwie do polis, a bardziej 
szczegółowo na podstawie Greek-English Lexicon Liddella i Scotta z 1897 roku: 
„Ethnos jako pewna liczba osób żyjących razem, grupa ludzi, poszczególne ple-
miona; o zwierzętach, stadach ptaków; (po Homerze) naród, lud; (później obce, 
barbarzyńskie ludy); nie-Ateńczycy, (biblijna greka) nie-Żydzi, poganie, klasa 
ludzi, kasta, plemię”7 – używano do określenia ludów pogańskich bądź pogań-
skich przesądów, a także wszystkiego, co obce8. Stopniowo terminem „etniczny” 
zaczęto określać zarówno to, co obce, inne od większości, jak i to, co narodowe, 
jednak już bez znaczenia „pogański” – a to znalazło swoje przełożenie w defi nicji 
pojęcia „ethnic”, zawartej w Oxford English Dictionary9. Jego autorzy powołują 
się na dziewiętnastowieczne źródła, w których „ethnic” zatraciło część pierwot-
nego znaczenia, odnoszącego się do wszystkiego, co pogańskie, a zachowało zna-
czenie „obcy” bądź „narodowy”, a także przytaczają dzieło biologa i humanisty 
Juliana S. Huxleya i antropologa Alfreda C. Haddona z 1935 roku zatytuło-
wane We Europeans: A survey of ‘racial problems’10. Huxley i Haddon wykazują 
w nim pseudonaukowość biologii rasowej i typologii rasowych i nawołują do 
zastąpienia w dyskursie naukowym terminu „rasa” terminem „grupa etniczna”11. 
W rozpropagowaniu takiego podejścia swój znaczący udział miał także Ashley 
Montagu, który w książce z 1942 roku Man’s Most Dangerous Myth: Th e Fal-
lacy of Race i w kolejnych dziełach wskazywał na niekompatybilność pojęcia 

4 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007, s. 84.
5 Ibidem, s. 84.
6 Tego określenia używał też Georges Vacher de Lapouge, który w swojej książce Les Sélections 

sociales (1896) przeciwstawiał tak nazywane społeczności, jego zdaniem niezmienne, narodom i lu-
dom, które ulegają modyfi kacjom oraz plasują się wyżej w hierarchii dziejów świata, jeśli chodzi 
o ewolucję – por. W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 26.

7 S. Fenton, Etniczność, Warszawa 2007, s. 26.
8 Por. W. Sollors (ed.), Th eories of Ethnicity. A Classical Reader, New York 1996, s. 2–7; S. Fen-

ton, op. cit., Warszawa 2007, s. 26–27; W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 25.
9 Choć w wydaniu Oxford English Dictionary z 1933 roku, kiedy to po raz pierwszy użyto 

pojęcia „ethnicity”, w głównej mierze oznaczało ono „pogańskość” – por. W.  Żelazny, op. cit., 
Poznań 2006, s. 26.

10 S. Fenton, op. cit., Warszawa 2007, s. 26–27.
11 Książka w założeniu miała stanowić odpowiedź naukową na rasistowską ideologię nazistów, 

jednakże pominięto dwóch pozostałych autorów zawartych w niej rozważań – Charlesa Singera 
i Charlesa Seligmana – ze względu na ich pochodzenie żydowskie, co wynikało prawdopodobnie 
z chęci uniknięcia posądzenia o stronniczość poglądów. Badacze sugerują, że Haddon był tylko 
autorem nominalnym, a w rzeczywistości nie odegrał znaczącej roli przy tworzeniu książki – por. 
T. Kushner, We Europeans? Mass-observation, ‘Race’ and British Identity in the Twentieth Century,
Hampshire 2004, s. 49.
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„rasa” do współczesnych mu osiągnięć zarówno w naukach biologicznych, jak 
i antropologii12. 

Niemałe znaczenie dla, jak to niektórzy nazywają, „upadku rasy” w dyskursie 
naukowym, a mianowicie skompromitowania określenia „rasa”, wprowadzonego 
do terminologii historii naturalnej przez Buff ona w 1794 roku, ale rozpropago-
wanego w celach klasyfi kacji gatunku ludzkiego przez Johanna Friedricha Blu-
menbacha13, miała oczywiście wspomniana już wcześniej rasistowska ideologia 
nazistowska, która czerpała m.in. z pracy Artura de Gobineau Szkice o nierówno-
ści ras ludzkich. Dla dalszych rozważań istotne jest stwierdzenie, że dyskredytacja 
rasy i podważanie naukowych podstaw typologii rasowych wynikały z niechęci 
do ideologii rasizmu (którą krótko można określić jako ideologię zakładającą 
nierówność zdolności wśród wyróżnionych ze względu na cechy somatyczne 
i psychiczne grup rasowych14) i pozwoliły na zastąpienie jej w naukach huma-
nistycznych terminem bardziej elastycznym, unikającym oceny i hierarchizacji 
oraz skupiającym się na rozpoznaniu różnic (kulturowych, nie biologicznych), 
a nie ich klasyfi kowaniu15, a więc właśnie pojęciem „etniczność”. 

Terminu tego jeszcze przed Riesmanem użył Lloyd Warner w książce Yankee 
City Series (1948), który rozumiał go jako przynależność do innej grupy spo-
łecznej niż anglo-amerykańska16. Pojawia się ono także w książce badacza szkoły 
chicagowskiej Everetta C. Hughesa i Helen M. Hughes pt. Where people meet. 
Racial and ethnic frontiers z 1952 roku, ale w neutralnym znaczeniu, odnoszą-
cym się do wszystkich grup17. Bez wątpienia jednak popularyzację tego pojęcia 
przypisuje się książce pod redakcją Nathana Glazera i Daniela P. Moynihana 
noszącej znaczący tytuł Ethnicity, w której to autorzy stwierdzili, że: „nowe sło-
wo odzwierciedla nową rzeczywistość, a nowe jego użycie odzwierciedla zmianę 
w tej rzeczywistości. Tym nowym słowem jest etniczność, a nowe użycie tego sło-
wa świadczy o stałej ekspansji terminu «grupa etniczna» od [określania – przyp. 
aut.] mniejszości i marginalnych podgrup na skraju społeczeństwa. Grup, od 
których oczekuje się, aby się zasymilowały, zniknęły, aby trwały jako przeżytki, 
egzotyka, albo grup sprawiających problemy”18. Praca ta rozpoczęła szereg debat 
i była inspiracją dla wielu opracowań na temat etniczności, co przyczyniło się do 
powszechnej obecności tego terminu w naukach społecznych, a także dyskursie 
publicznym. Wyjaśnienie stosunkowo późnego rozpropagowania tego terminu, 
bardziej pojemnego i neutralnego niż „rasa”, można znaleźć m.in. w Harvard 

12 A. Montagu, Man’s Most Dangerous Myth: Th e Fallacy of Race, New York 1945, s. 27–28.
13 Ibidem, s. 28.
14 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2005, s. 25.
15 D. Mayall, op. cit., London–New York 2004, s. 192.
16 W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 27.
17 Everett C. Hughes używa określenia “we are all ethnic” – por. E. Tonkin, M. McDonald, 

M. Chapman (ed.), History and Ethnicity, London 1989, s. 16.
18 N. Glazer, D.P. Moynihan (ed.), Ethnicity. Th eory and Experience, Cambridge, Massachu-

setts, London 1976, s. 5. 
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Encyclopedia of American Ethnic Groups, której autorzy sugerują, że powodem 
upowszechnienia terminu „etniczność” dopiero w latach siedemdziesiątych XX 
wieku był fakt, że wszystkie poprzednie doktryny dotyczące relacji między-
etnicznych miały na celu nie tyle analizę stosunków między grupami, ile wspar-
cie ówczesnych tendencji w strategii politycznej, w których nie było miejsca 
na podkreślanie różnic rasowych i grupowych19. Z kolei Daniel Bell w sław-
nym tomie Glazera i Moynihana tłumaczy odrodzenie się etniczności jako jeden 
z przejawów protestu przeciw imperializmowi20. Stwierdza także, że etniczność 
staje się pewnego rodzaju „odznaką, którą każdy może nosić bardziej otwarcie 
i pokazywać jako sposób na pewność siebie”21. To metaforyczne określenie et-
niczności w żaden jednak sposób nie może służyć za defi nicję tego pojęcia, które, 
zdaniem samego Bella, jest terminem bardzo niejasnym i może być „kategorią 
rezydualną, wskazującą na pewną wspólną więź grupową niezidentyfi kowaną 
wyraźnie ze względu na język, kolor czy religię, ale raczej przez wspólną historię 
i spójność poprzez wspólne symbole (…) lub może to być termin ogólny, który 
pozwala na luźne identyfi kowanie jakiejkolwiek grupy mniejszościowej w ra-
mach dominującego wzorca”22. Zanim jednak możliwe będzie rozważenie prob-
lemów defi nicyjnych terminu „etniczność”, należy krótko prześledzić, jak użycie 
i postrzeganie samego pojęcia ewoluowało w badaniach i teoriach dotyczących 
koncepcji etniczności i stosunków etnicznych.

Wyróżnić więc można trzy nurty bądź podejścia w badaniu wspomnianej 
koncepcji – z perspektywy prymordializmu/pierwotności, nazywane także fun-
damentalizmem, z perspektywy sytuacyjności (przez niektórych określana jako 
perspektywa społeczna etniczności) oraz podejście konstruktywistyczne. Pierw-
szy trend rozwijał się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku i po-
wiązany jest z aktywnością dwóch badaczy – socjologa Edwarda Shilsa i antropo-
loga Cliff orda Geertza23. Podstawą analizy etniczności w ramach tego podejścia 
były trzy założenia: po pierwsze, że prymordialne (pierwotne) tożsamości i więzi 
są naturalne i duchowe i nie wynikają z interakcji społecznych, wzajemnych 
zobowiązań czy własnych interesów; po drugie, że pierwotne sentymenty są nie-
wypowiedziane, przemożne i przymusowe oraz po trzecie, że prymordializm jest 
kwestią uczuć, więzi i przynależności24. Takie rozpatrywanie etniczności kładło 
więc nacisk na wspólne pochodzenie, tożsamość, język i sposób życia, związki 
pokrewieństwa, endogamię i prawa grupowe jako jej wyznaczniki i defi niowało 
ten termin jako naturalne, podstawowe wyrażanie odczuwanych przez jednostki 

19 S. Th ernstrom (ed.), Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, Cambridge, Massa-
chussets–London, England 1980, s. 238. 

20 D. Bell, Ethnicity and Social Change [w:] N. Glazer, D.P. Moynihan, op. cit., Cambridge, 
Massachusetts, London, England 1976, s. 170–171.

21 Ibidem, s. 170. 
22 Ibidem, s. 157.
23 W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 90.
24 D. Mayall, op. cit., London–New York 2004, s. 191.
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potrzeb emocjonalnych związanych ze swoją tożsamością etniczną, która nadana 
jest każdemu wraz z narodzinami i z góry określona i która, zwłaszcza w obliczu 
zagrożenia z zewnątrz, będzie prowadziła do grupowania się osób o wspólnych 
korzeniach i podzielanym poczuciu przynależności etnicznej25.

Odpowiedzią na prymordializm było pojawienie się nurtu analizy koncep-
cji etniczności z perspektywy sytuacyjności, który zaczął się krystalizować pod 
wpływem publikacji Fredrika Bartha pt. Ethnic Groups and Boundaries z 1969 
roku i rozwijał się pod koniec lat sześćdziesiątych oraz w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Według Grzegorza Babińskiego „etniczność sytuacyjna 
tworzy się w znacznym zakresie przez opozycję w stosunku do świata zewnętrz-
nego. Jej istotą jest poczucie odmienności od innych, określenie wspólnej sy-
tuacji społecznej grupy własnej, często jest to także artykułowanie interesów 
politycznych oraz grupowych ideologii. Analiza etniczności sytuacyjnej musi 
nawiązywać do struktury społecznej i do umiejscowienia zbiorowości etnicz-
nej w tej strukturze”26. Sytuacyjne pojmowanie etniczności podkreślało przede 
wszystkim procesy tworzenia się grup, które to procesy stymulowane były przez 
potrzeby i interesy powstających grup. Tożsamość etniczna nie miała jednak, jak 
w prymordializmie, charakteru nadanego z góry i niezmiennego, ale podlegała 
modyfi kacjom, reagując na różne okoliczności, sytuacje i bodźce zewnętrzne. 
Barth twierdzi, że etniczność należy pojmować właśnie jako powstawanie grup 
i granic międzygrupowych, dlatego postuluje odejście od zwyczajowego nada-
wania wspólnej kulturze największego znaczenia w krystalizowaniu się organiza-
cji grupowej, gdyż jego zdaniem bardziej użyteczne dla rozważań nad etnicznoś-
cią będzie postrzeganie wspólnej kultury „jako raczej implikacji czy rezultatu niż 
głównej i defi niującej cechy organizacji grupy etnicznej”27. 

Krótko scharakteryzowane powyżej podejścia do pojmowania i analizowania 
etniczności wciąż stanowią jeden z głównych teoretycznych dylematów i sporów 
badaczy etniczności. Nie jest to jednak jedyny dylemat w badaniu koncepcji 
stosunków etnicznych i samej etniczności. Wraz z upowszechnianiem inter-
dyscyplinarnego podejścia do zagadnienia etniczności i tożsamości grupowej 
– które w latach osiemdziesiątych XX wieku dzięki pracom m.in. Erica Hobs-
bawma, Terence’a Langera i Benedicta Andersona zaowocowało m.in. koncep-
cjami wspólnot wyobrażonych, konstruowanych tożsamości i tworzenia tradycji
– zaczął się wyłaniać konstrukcjonizm (konstruktywizm)28. Podstawowym za-
łożeniem tego podejścia jest przekonanie, że pochodzenie i kultura to, owszem,
atrybuty etniczności, jednakże są one wyobrażone, a nie rzeczywiste i natural-
ne, a sama etniczność stanowi produkt procesów społecznych, a w szczególno-

25 Ibidem, s. 193.
26 G.  Babiński, Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 

2004, s. 180.
27 F. Barth, Ethnic Groups and Boundaries: Th e Social Organization, Boston 1969, s. 11–12.
28 D. Mayall, op. cit., London–New York 2004, s. 194–195.
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ści procesów historycznych, i podlega ciągłym przeobrażeniom pod wpływem 
nie tylko czynników zewnętrznych, ale także wewnętrznej dynamiki grupy i jej 
umiejscowienia w strukturze społecznej. Konstruktywizmowi przeciwstawia się 
często esencjalizm, zgodnie z którym tożsamość etniczna przypisana jest bytom 
ustalonym z góry na podstawie określonych kryteriów, względnie niezróżnico-
wanym wewnętrznie, rzeczywistym, o określonych granicach i cechach, stano-
wiących esencję danej wyodrębnionej zbiorowości, i niepodlegającym zmianom 
pod wpływem procesów społecznych.

Mając na uwadze jedynie nakreśloną powyżej złożoność i interdyscyplinar-
ność (socjologia, antropologia, psychologia międzykulturowa, nauki polityczne) 
problematyki teorii stosunków etnicznych i etniczności, można przypuszczać, 
że zdefi niowanie tego ostatniego pojęcia, wobec wielości perspektyw i podejść 
do niego, jest niezwykle trudne, a wyjaśnienie terminu „etniczność” wiązać się 
będzie z przytoczeniem kilku równoznacznych znaczeń i użycia tego słowa w na-
ukach społecznych. Walter Żelazny twierdzi, że „etniczność to fakty społeczne, 
używając pojęcia Durkheima, które wyrastają z problematyki grup etnicznych”29. 
Żelazny przytacza także sformułowanie Ferdynanda de Saussure’a z 1906, że 
„etnizm” oznacza „jedność opartą na rozlicznych związkach religii, kultury, 
wspólnej obrony itp., które mogą się utrwalać między ludami różnych ras, przy 
całkowitym braku więzi politycznej”30. Z kolei Anthony D. Smith sugeruje, że 
etniczność powinna być rozumiana jako „społeczno-kulturowy ludzki «model» 
organizacji i komunikacji, znany od trzeciego tysiąclecia przed naszą erą do te-
raz, nawet jeśli nie każde społeczeństwo ten model wykorzystuje”31. Monika 
Banaś dodaje kolejną cechę, która może charakteryzować etniczność, a miano-
wicie to, że etniczność stanowi „rodzaj «kapitału kulturowego» – wielkiego po-
tencjału, który może zostać wykorzystany zarówno na poziomie bezpośrednich 
interakcji, jak i w szerszym wymiarze strukturalnym. Potencjał ten – umiejęt-
nie wykorzystany – umożliwia przeprowadzenie zbiorowej identyfi kacji, a także 
realizowanie grupowych interesów ekonomicznych i społecznych”32. Wsevolod 
W. Isajiw konstatuje z kolei, że etniczność należy postrzegać w dwóch wymia-
rach: obiektywnym, możliwym do zaobserwowania bezpośrednio i bazującym
na takich cechach, jak pokrewieństwo, i subiektywnym, który odnosi się do
postaw, wartości i wstępnych założeń interpretowanych w procesie komunika-
cji33. Glazer i Moynihan nazywają te wymiary odpowiednio społecznym i psy-
chologicznym. Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups wyznacza trzy
główne kryteria etniczności: rasę, język i terytorium, jednak podkreśla także, że

29 W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 29.
30 Ibidem, s. 27.
31 A.D. Smith, Th e Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986, s. 32. 
32 M. Banaś, Etniczność na sprzedaż, Kraków 2005, s. 66.
33 W.W. Isajiw, Defi nition and Dimensions of Ethnicity: A Th eoretical Framework [w:] Challenges 

of Measuring an Ethnic World: Science, Politics and Reality: Proceedings of the Joint Canada-United 
States Conference on the Measurement of Ethnicity April 1–3, 1992, Washington 1993, s. 411.
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tylko jednoczesne wystąpienie kilku cech kulturowych bądź fi zycznych, znamio-
nujących etniczność, może doprowadzić do wyraźnego wyznaczenia podgrup34. 
Można więc stwierdzić, że etniczność poza wymiarem indywidualnym i zbioro-
wym, psychologicznym i społecznym, obiektywnym i subiektywnym ma także 
wymiar geografi czny i ekologiczny, odnoszący się do terytorium, istotnego dla 
wyodrębnionej etnicznie grupy bądź zbiorowości, oraz kulturowy, reprezento-
wany przez język jako jeden z wyznaczników kultury, a w innych rozważaniach 
nad omawianym pojęciem defi niowany także przez wspólną religię bądź wytwo-
ry kultury etnicznej.

Próbę zdefi niowania pojęcia podejmuje Tadeusz Paleczny, stwierdzając, że 
etniczność to „reguła wyodrębnienia jednostek i grup według kryterium po-
chodzenia, urodzenia w określonej zbiorowości oraz charakterystyki kulturowej, 
wyznaczonej przez podzielane wartości grupowe, język, wyznawaną religię. Et-
niczność ma swój subiektywny wyraz w tożsamości grupowej, zasadzającej się 
na wierze członków grupy we wspólną etnogenezę”35. Walter Żelazny natomiast 
określa etniczność jako „zjawisko trwania pewnych więzi, właśnie «etnicznych», 
w grupach, które pozostają z sobą w kontaktach. (…) mówimy o zjawiskach 
natury kulturowej, o pewnych nowych procesach społecznych”36. Zbigniew Bo-
kszański zwraca z kolei uwagę na wieloznaczność terminu, który oznacza w jego 
mniemaniu m.in. „etniczne” postawy emocjonalne (np. duma bądź także samo-
nienawiść; wrażliwość na symbole etniczne); etnicznie uwarunkowane wzory 
działań i bezrefl eksyjnych zachowań; etnicznie uwarunkowane normy, wartości 
i ideały życiowe, które składają się na specyfi kę kulturową i etos danej grupy37. 
Podkreśla także używanie etniczności jako synonimu grupy etnicznej i tożsamo-
ści etnicznej. Zamienne używanie etniczności i tożsamości potwierdza też Grze-
gorz Babiński w opracowanej przez siebie defi nicji etniczności, zawartej w Ency-
klopedii socjologii38. Podobne postrzeganie etniczności można znaleźć w dorobku 
Talcotta Parsonsa, który, choć podkreśla pewną nieuchwytność pojęcia, to uwa-
ża, że można zgodzić się co do tego, że etniczność stanowi, po pierwsze, grupową 
tożsamość, a co za tym idzie, sposób organizacji grupy ludzi w określone zbiory, 
a po drugie, solidarność i lojalność poszczególnych członków grupy w stosunku 
do niej39. Oczywisty staje się więc fakt, że niemożliwe jest rozważanie pojęcia 
etniczności w oderwaniu od terminu „grupa etniczna”, który, co zostanie poni-
żej dowiedzione, sprawia podobne problemy defi nicyjne jak omawiane pojęcie. 
Zanim jednak to nastąpi, należy wskazać na pewien podział, konsekwentnie 

34 S. Th ernstrom (ed.), op. cit., Cambridge, Massachusetts–London, England 1980, s. 235–236.
35 T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Kraków 2005, s. 405.
36 W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 29
37 Z. Bokszański, op. cit., Warszawa 2007, s. 84. 
38 G. Babiński, Etniczność [w:] W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii, t. 1, Warszawa 

1998, s. 193.
39 T. Parsons, Some Th eoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity 

[w:] N. Glazer, D.P. Moynihan, op. cit., Cambridge, Massachusetts–London, England 1976, s. 53.
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pojawiający się w badaniach nad etnicznością, a mianowicie tzw. amerykański 
(imigrancki) i europejski model etniczności. 

Jak twierdzi Walter Żelazny, punktem wyróżniającym te dwa schematy jest 
przedmiot badań, a więc grupa – w pierwszym modelu nieterytorialna grupa 
etniczna, która konstytuuje się w wyniku imigracji, w drugim zaś autochtonicz-
na terytorialna grupa etniczna40. Janusz Mucha podaje jednak w wątpliwość 
aktualność takiego określenia przedmiotu badań etnicznych w kontekście mo-
delu europejskiego, bo choć był on aktualny do II wojny światowej, to na sku-
tek licznych migracji wewnątrz kontynentu i imigracji w celach zarobkowych 
pracowników fi zycznych z różnych krajów, także spoza Europy, co skutkowało 
często ich trwałym osiedleniem wraz z rodzinami, obecnie badane grupy etnicz-
ne w modelu europejskim bardziej przypominają te z modelu amerykańskiego 
niż z pierwszej połowy XX wieku41. Obaj jednak zgadzają się co do jednego
– niemożliwe jest zrozumienie współczesnych rozważań nad etnicznością i grupą 
etniczną bez zapoznania się z dorobkiem szkoły chicagowskiej i Maxa Webera 
w kontekście wspólnot i grup określanych jako etniczne.

Weber w swoim dziele Gospodarka i społeczeństwo (wydanym pośmiertnie 
w 1922 roku) postulował, aby za grupy etniczne uważać takie grupy ludzi, które 
podzielają subiektywną wiarę na temat wspólnego pochodzenia ze względu na 
podobieństwa fi zyczne lub zwyczajów, bądź oba, czy też z uwagi na wspomnienia 
kolonizacji i migracji, a ponadto wiara ta jest istotnym czynnikiem w formowa-
niu się grupy, natomiast rzeczywiste istnienie więzów krwi pozostaje nieistotne42. 
Ta usystematyzowana defi nicja grupy etnicznej wpłynęła na wielu badaczy, któ-
rzy odwołują się do niej, analizując stosunki etniczne. Podobne oddziaływanie na 
wiele dyskursów etniczności (gdyż, jak już wcześniej zasugerowano, nie sposób 
mówić o jednym, skrystalizowanym dyskursie) miały poglądy twórców stawiają-
cej na empirię w socjologii szkoły chicagowskiej, której rozkwit datuje się na lata 
dwudzieste XX wieku, a w szczególności Roberta Ezry Parka i Williama Th oma-
sa, który wraz z Florianem Znanieckim napisał monografi ę Chłop polski w Euro-
pie i Ameryce (1918–1920). Dzieło to nie tylko wprowadziło nowatorską metodę 
analizy dokumentów osobistych, umożliwiającą poznanie subiektywnych poglą-
dów podmiotów badania, ale także zaprezentowało fenomen emigracji w nowy 
sposób, odchodząc od problematyki rasowej na rzecz akcentowania związku mię-
dzy świadomością i tożsamością emigrantów a zmianami społecznymi, których 
doświadczają43. Postulowali oni również propagowanie aktywności etnicznej po-
przez akceptowanie formowania się grup i organizacji emigrantów, uznając je za 

40 W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 29.
41 J. Mucha, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005, s. 21–22.
42 M. Weber, Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, Berkeley–Los Angeles 

1978, s. 389.
43 W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 38–39.
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najlepsze narzędzia służące asymilacji44. Robert Ezra Park również nie widział 
konieczności pozbawiania korzeni etnicznych jednostek, aby proces asymilacji 
można było uznać za udany. Wprowadził także do dyskursu pojęcie „marginal 
man”, jedno z najbardziej kluczowych dla tej rozprawy, oznaczające obcego, który 
przybył do jakiejś zbiorowości, aby w niej pozostać na dłuższy czas45. 

Anthony D. Smith wyróżnia sześć elementów wspólnot etnicznych: 1) na-
zwa własna zbiorowości ludzkiej; 2) legendy i mity o wspólnym pochodzeniu; 
3) odrębna historia; 4) odrębna kultura; 5) związek z terytorium (także utraco-
nym bądź mitycznym); 6) poczucie solidarności i wspólnej tożsamości46. Har-
vard Encyklopedia of American Ethnic Groups dodaje do tego zbioru czynników 
znamionujących grupę etniczną także wspólne pochodzenie geografi czne, sta-
tus migracyjny, wspólny język, wspólną religię, istnienie więzi wykraczających 
poza pokrewieństwo rodzinne, sąsiedzkie i lokalnej wspólnoty, wspólne symbole 
i wytwory kultury materialnej, wspólne instytucje mające na celu podtrzymanie 
odrębności grupy, która jest przez nią odczuwana i postrzegana przez otoczenie 
zewnętrzne, schematy osiedlenia i zatrudnienia oraz odrębne interesy w kraju 
pochodzenia i w Stanach Zjednoczonych (ogólniej: w kraju osiedlenia)47. Will 
Kymlicka i Ian Shapiro odchodzą od tak kompleksowego katalogu cech charak-
teryzujących grupę etniczną i stwierdzają, że aby powstała grupa etniczna, gru-
pa ludzi musi spełnić trzy warunki: mieć wspólne pochodzenie, mieć wspólną, 
kontynuowaną historycznie kulturę oraz być względnie skończonym zbiorem, 
co oznacza, że musi składać się ze wszystkich bądź prawie wszystkich osób na 
danym terytorium, które mają wspólne pochodzenie i kultywują wspólną kul-
turę48. O ile dwa pierwsze kryteria nie budzą wątpliwości, o tyle trzecie wydaje 
się raczej trudne do spełnienia – ma charakter życzeniowy, a ponadto obiek-
cje może wywoływać postulowana konieczność jego zaistnienia dla powstania 
grupy etnicznej. Co prawda przynależność do grupy etnicznej jest wynikiem 
urodzenia bądź socjalizacji, to jednak wystarczy to tylko do obiektywnego okre-
ślenia danej jednostki mianem członka grupy etnicznej (inkluzyjne defi niowanie 
grupy etnicznej), a konieczne jest tu także subiektywne poczucie przynależności 
jednostki, jak to już zostało nakreślone przy okazji rozpatrywania pojęcia et-
niczności (ekskluzywne defi niowanie grupy etnicznej49). Widoczna staje się więc 
także potrzeba dodania za Martinem N. Markerem poczucia wspólnoty czy za 

44 Ibidem, s. 39.
45 K.W. Frieske (red.), Marginalność i procesy marginalizacji, Warszawa 1999, s. 10.
46 A.D. Smith, op. cit., Oxford 1986, s. 32.
47 S. Th ernstrom, op.cit., Cambridge, Massachusetts–London, England 1980, s. VI.
48 W. Kymlicka, I. Shapiro, Ethnicity and Group Rights, New York–London 1997, s. 193–194.
49 Babiński stwierdza, że „ekskluzywne pojęcie grupy etnicznej jest oparte na diametralnie in-

nych kryteriach przynależności grupowej. Wychodzi się w takim przypadku nie od minimalnego, 
lecz w zasadzie od maksymalnego kryterium przynależności. Maksymalne członkostwo oznacza 
pełną identyfi kację członków z grupą oraz posiadanie przez nich innych uznawanych za istotne 
cech (…) Grupa zdefi niowana w sposób inkluzyjny jest z istoty swej bardzo wewnętrznie zróżnico-
wana” – za: G. Babiński, op. cit., Kraków 2004, s. 180–181.
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Miltonem Gordonem kategorii tożsamości kulturowej50. Tożsamość51 kulturo-
wa52 rozumiana jest w tym wypadku jako jeden z trzech wymiarów tożsamości 
(substancjonalny, psychologiczny, społeczny), a mianowicie wymiar społeczny, 
kulturowy, który związany jest ze zjawiskami grupowymi i który dokonuje syn-
tezy dwóch pozostałych wymiarów53. 

Dysponując katalogiem czynników niezbędnych do powstania grupy et-
nicznej, należy się zastanowić, jak można to pojęcie zdefi niować. Ewa Nowicka 
za grupę etniczną uważa grupę ludzi, którzy uważają się za odrębnych i tak są 
postrzegani, głównie ze względu na odmienną kulturę, specyfi czną wspólno-
tę dziejów lub wspólnotę biologiczno-rasową, jak również czasem ze względu 
na cechy osobowości bądź zajmowane terytorium (mniej istotne w przypad-
ku ludów nomadycznych)54. Szczególnie niejasnym wyznacznikiem odrębno-
ści w tej defi nicji wydają się cechy osobowości, których przyporządkowanie do 
zbiorowości jest wątpliwe. Danuta Berlińska i Krzysztof Frysztacki, defi niując 
grupę etniczną, stwierdzają, że jest to „społeczność, której tożsamość kulturo-
wa związana jest z określonym terytorium (terytorium etniczne), posiadająca 
świadomość własnej odrębności kulturowej, językowej i historycznej, a czasami 
nawet ekonomicznej, nie tworząca wszakże odrębnego narodu, choć wyposażo-
na w pewne jego cechy”55. Nieco odmiennie podchodzi do tej kategorii Tadeusz 
Paleczny, który przytacza trzy równorzędne jej rozumienia we współczesnych 
naukach społecznych, a mianowicie: grupa etniczna to 1) wszystkie zbiorowości, 
które wierzą we wspólne pochodzenie i tę wiarę rozpowszechniają za pomocą 

50 Gordon za trzy podstawowe wyróżniki grupy etnicznej uznawał rasę, język i pochodzenie na-
rodowe – za: J. Mucha, Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, Warszawa 2006, s. 23.

51 Anita Jacobson-Widding twierdzi, że „słowo «tożsamość» ma dwa zasadniczo różniące się 
znaczenia. Jedno odnosi się do kontynuacji bądź pozostawania tym samym (sameness). Drugie 
odnosi się do odrębności, odróżniania się (distinctiveness)”, z kolei Paul Ricoeur wskazuje na dwie 
płaszczyzny tożsamościowe jednostki: la mêmete – ciągłość osoby, trwanie jej cech charakterystycz-
nych mimo upływu czasu i na przekór zmiennym okolicznościom życia oraz l’ ipseité – odrębność 
własnej osoby od innych, jej cechy wyjątkowe, które tę odrębność konstytuują – za: Z. Bokszański, 
op. cit., Warszawa 2007, s. 36–37. 

52 Manuel Castells wymienia trzy typy tożsamości kulturowej: tożsamość legitymizującą 
(tożsamość „zakorzeniająca” jednostkę w jej rdzennej kulturze, nadająca poczucie własnego i spo-
łecznego „ja”, podmiotowości w relacjach z innymi; jej cechą charakterystyczną jest niewielka 
podatność na zmiany), tożsamość oporu (stanowi następstwo presji środowiska społecznego i kul-
turowego i jest odpowiedzią na zagrożenie dla jednorodności tożsamości) i tożsamość projektującą 
(połączenie różnych tożsamości, jej konstruowanie jest odpowiedzią na wyzwania globalizacji i po-
nowoczesności) – [w:] T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Kraków 2008, s. 41–43.

53 Ibidem, s. 20–22.
54 Jak twierdzi Hieronim Kubiak: „Asymilacja obejmuje przede wszystkim dwa procesy ele-

mentarne: integracji i akulturacji. (…) Asymilacja etniczna jest tylko jednym z przypadków asy-
milacji” – za: H. Kubiak, A.K. Paluch, op. cit., Wrocław 1980, s. 15–16. Walter Żelazny sugeru-
je, za Antoniną Kłoskowską, zastąpienie terminu asymilacja pojęciem konwersji, czyli „zjawiska, 
w którym dochodzi do mniej lub bardziej świadomej zmiany dotychczasowej identyfi kacji” – za: 
W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 45–47.

55 D. Berlińska, K. Frysztacki (red.), Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej, Opole 1999, s. 16.
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ideologii i mitologii, co często wywołane jest ich niższym statusem w hierarchii 
społeczno-ekonomicznej; 2) tylko te zbiorowości, które charakteryzuje wiara we 
wspólną etnogenezę, jak również brak statusu społeczeństw polityczno-obywa-
telskich i brak niepodległości; oraz 3) grupa emigrantów, która w kraju przyj-
mującym poddana jest procesowi reorientacji świadomościowej i kulturowej, 
polegającej na stopniowym nabywaniu cech kultury kraju osiedlenia. Paleczny 
zaznacza także, że na skutek procesów niepełnej asymilacji56, deprecjacji czy też 
marginalizacji każdy z tych rodzajów grup może stać się mniejszością. 

Wyraźne jest tu więc dla kształtowania i wyznaczania grupy etnicznej, a tak-
że jej wewnętrznej dynamiki, znaczenie procesów społecznych, których wpływ 
pozwala stwierdzić zmienność grupy etnicznej jako kategorii socjologicznej. Jest 
to dość charakterystyczne dla współczesnych defi nicji grupy etnicznej, w której 
konstruowaniu coraz mniejsze znaczenie odgrywa postulowana przez Gordona 
rasa, gdyż cechy fenotypiczne zastępowane są często w rozumieniu grupy et-
nicznej przez właściwości kulturowe57. Zgodzić się należy z Januszem Muchą, 
że rasa w defi niowaniu grupy etnicznej odgrywa rolę tylko wtedy, gdy jest ona 
istotna albo dla danej grupy, albo dla jej otoczenia społecznego58. Z kolei Glazer 
i Moynihan, a także Bell dodają do czynników wyodrębniających grupę etniczną 
kategorię więzi interesu i stwierdzają, że grupy etniczne to tak naprawdę grupy 
interesu, w których odrębność kultury, języka czy tradycji zanika, a czynnikiem 
wciąż konsolidującym grupę mimo tego jest jej wspólna nazwa i właśnie wspól-
ne interesy59. Rację przyznaje im Janusz Mucha, stwierdzając, że grupy etniczne 
nie stały się współcześnie grupami interesu, bo zawsze nimi były, „ale z uwagi 
na charakter interesów, których realizacji się dotąd domagały, na ogół nie były 

56 Pojęcie grupy etnicznej za: T. Paleczny, op. cit., Kraków 2005, s. 68–70. Jak twierdzi Hiero-
nim Kubiak: „Asymilacja obejmuje przede wszystkim dwa procesy elementarne: integracji i akul-
turacji. (…) Teoretycznie zatem możemy mieć do czynienia z czterema następującymi sytuacja-
mi: 1) jednoczesnego braku integracji i akulturacji mniejszości w ramach dominującego systemu 
społeczno-politycznego i kultury; mniejszość traktowana jest wtedy przez większość jako obca 
i najczęściej dąży do uzyskania – najogólniej mówiąc – statusu umożliwiającego samostanowie-
nie o sobie; 2) braku integracji przy jednoczesnej (zaawansowanej lub pełnej) akulturacji (…);
3) integracji (zaawansowanej lub pełnej) przy jednoczesnym braku akulturacji (…) oraz 4) zaawan-
sowanej lub pełnej integracji i akulturacji mniejszości z asymilującą większością (…). Asymilacja 
etniczna jest tylko jednym z przypadków asymilacji” – za: H. Kubiak, A.K. Paluch, op. cit., Wroc-
ław 1980, s. 15–16. Walter Żelazny za Antoniną Kłoskowską sugeruje zastąpienie terminu „asymi-
lacja” pojęciem konwersji – „zjawiska, w którym dochodzi do mniej lub bardziej świadomej zmiany 
dotychczasowej identyfi kacji” – za: W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s .45–47.

57 Za przykład może posłużyć defi nicja Waltera Żelaznego, według którego grupa etniczna to 
„niedobrowolna grupa społeczna, która w sensie genetycznym jest kontynuacją i reprodukcją siebie 
i swojego «sensu», w sensie ontologicznym zajmuje naczelne miejsce w kosmosie na zasadzie etno-
centrycznej, w sensie społecznym obowiązuje ją więź etniczna polegająca na odróżnieniu «swoich» 
od «obcych», jest defi niowana i postrzegana przez siebie i innych. Hierarchizuje się symbolicznie 
wśród innych grup, przy czym grupy etniczne, które w tej hierarchizacji zajmują, jej zdaniem, miej-
sce nad nią, uważa za dyskryminujące ją” – za: W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 84

58 J. Mucha, op. cit., Kraków 2005, s. 32.
59 N. Glazer, D.P. Moynihan, op. cit., Cambridge, Massachusetts–London, England 1976, s. 17.
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jako takie traktowane. O ile kiedyś domagały się na ogół tylko tolerancji dla swej 
odrębności religijnej, językowej czy obyczajowej, to teraz wyraźnie żądają też 
równych praw ekonomicznych i politycznych”60. Na potrzeby tej pracy najbar-
dziej właściwa wydaje się defi nicja zaproponowana przez Marcina Kulę, wedle 
której grupa etniczna to „zbiorowość w ramach społeczeństwa przyjmującego, 
o sobie tylko właściwych wzorach kultury i specyfi cznych interesach uformowa-
nych jednocześnie i pod wpływem dziedzictwa kulturowego kraju pochodzenia 
i w wyniku kontaktu z rzeczywistością (kulturą, życiem gospodarczym, syste-
mem społeczno-politycznym, systemem religijnym) kraju osiedlenia”61. Proble-
matyka niniejszej książki wymaga dodania do tej defi nicji także wiary we wspól-
ne pochodzenie oraz przekonania o dzieleniu wspólnej historii, a także poczucia 
wspólnoty i tożsamości etnicznej. Etniczność zaś będzie rozumiana ogólnie jako 
reguła wyodrębniania, a zarazem podstawa organizacji grupy etnicznej.

1.2. Mniejszość

Louis Wirth, twórca pierwszej socjologicznej defi nicji mniejszości, uwzględnia-
jącej zarówno obiektywne, jak i subiektywne kryteria określania mniejszości, 
stwierdza, że mniejszość to: „grupa ludzi, którzy ze względu na swe cechy fi zycz-
ne czy kulturowe odróżniani są od innych żyjących w danym społeczeństwie po 
to, aby ich odmiennie i nierówno traktować, i którzy z tego powodu uważają 
siebie za przedmiot zbiorowej dyskryminacji”62. Z kolei Krzysztof Kwaśniewski, 
uważany za autora najpełniejszej defi nicji mniejszości, konstatuje, że mniejszość 
to „kategoria lub podgrupa danej całości (grupy) społecznej, wyodrębnionej na 
podstawie wyraźnego kryterium (często terytorialnego), która ze względu na 
swoją liczebność nie może wytyczać celów i środków działania owej całości spo-
łecznej w sposób głównie przez siebie uznawany za najsłuszniejszy”63. Pomimo 
wielu prób stworzenia międzynarodowego i regionalnego systemu ochrony praw 
mniejszości i ustalenia wspólnych standardów w tej dziedzinie, podejmowanych 
przez różne organizacje międzynarodowe – od Ligi Narodów przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych64 i Radę Europy po OBWE i Unię Europejską – wciąż 

60 M. Kula, Kilka uwag o asymilacji w świetle doświadczeń latynoamerykańskich [w:] H. Kubiak, 
A.K. Paluch, op. cit., Wrocław 1980, s. 55.

61 Ibidem, s. 55–56.
62 L. Wirth, Th e Problem of Minority Group [w:] R. Linton (ed.), Th e Science of Man in the World 

Crisis, New York 1945, s. 347.
63 Por. K. Kwaśniewski, Socjologia mniejszości a defi nicja mniejszości narodowej, Sprawy Naro-

dowościowe, z. 1, 1992, s. 9–61.
64 Sprawozdawca Podkomisji do Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości (w ra-

mach Komisji Praw Człowieka ONZ) Francesco Capotorti był autorem defi nicji mniejszości w za-
proponowanym przez ww. Podkomisję projekcie Konwencji o prawach osób należących do mniej-
szości etnicznych, religijnych i językowych, która brzmiała następująco: mniejszość to „grupa 
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to państwa ostatecznie decydują o tym, jakie grupy uznać za mniejszość naro-
dową, etniczną, językową bądź religijną i jakie prawa będą im przysługiwać. 
Choć nie istnieje jedna powszechna defi nicja pojęcia mniejszości, propozycji 
rozumienia tego pojęcia w literaturze przedmiotu można znaleźć bardzo wiele. 
Marek Waldenberg postuluje, aby punktem wyjścia do defi niowania mniejszo-
ści było postawienie tej kategorii w przeciwieństwie do narodu państwowego 
(tytularnego), czyli narodu, „który – historycznie rzecz ujmując – dążył (…) do 
utworzenia danego państwa bądź je proklamował (…)”65. Walter Żelazny nie 
zgadza się z Waldenbergiem, twierdząc, że mniejszości powstają nie w opozycji 
do narodu, ale w opozycji do państwa66. Idzie dalej w swych rozważaniach, kon-
struując typologię mniejszości, wśród których wyróżnia: mniejszości narodowe, 
mniejszości etniczne, ludność pogranicza, nomadów i ludy wędrowne, diaspory 
(z utraconą ojczyzną bądź żyjące poza ojczyzną) oraz grupy imigracyjne (zwią-
zane z kategorią etniczności)67. W ramach tej typologii dzieli mniejszości na 
terytorialne i nieterytorialne (Romowie stanowią tu mniejszość nieterytorialną, 
należącą zarówno do kategorii nomadów, jak i diaspory)68. Ted Gurr także nie 
dostrzega opozycji między narodem a mniejszością, gdyż według niego i naród69, 
i mniejszość można uznać za dwa typy grup wspólnotowych, które zdefi niowane 
są ze względu na swoje dążenia i cele – narody chcą separacji bądź autonomii od 
państw, które nimi rządzą, podczas gdy mniejszości dążą do zdobycia większego 
dostępu czy kontroli w ramach systemu70. Znamienne w powyższych defi nicjach 
jest to, że występują one bez przymiotników „narodowy” czy „etniczny”, które 

liczebnie mniejsza od reszty populacji państwa, będąca w pozycji niedominującej, której człon-
kowie – będąc obywatelami państwa – posiadają z etnicznego, religijnego lub językowego punktu 
widzenia charakterystyczne cechy różniące ją od reszty społeczeństwa i którzy pokazują choćby 
tylko implicite, poczucie solidarności, skierowane na utrzymanie swojej kultury, tradycji, wyzna-
nia lub języka” – za: F. Capotorti, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, UN Doc E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 (1979). Defi nicja ta nie uzyskała akcepta-
cji. Podobny los spotkał opracowaną w tym samym celu w 1985 roku defi nicję Jules’a Deschênesa 
– za: J.  Deschênes, Proposal Concerning a Defi nition of the Term ‘Minority’, UN Doc E/CN.4/
Sub.2/1985/31, par. 181 (1985).

65 M. Waldenberg, op. cit., Warszawa 2000, s. 29–30. 
66 W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 75.
67 Ibidem, s. 75.
68 Ibidem, s. 79–80.
69 Naród (od łac. natio) rozumiany będzie w tej rozprawie zgodnie z defi nicją T.K. Oommena, 

według którego „naród jest bytem terytorialnym, z którym lud ma związek emocjonalny i któremu 
przydaje moralne znaczenie; jest to ojczyzna, po przodkach lub adoptowana… Dla utrzymania 
narodu lud musi być zdolny do porozumiewania się między sobą, to znaczy, należący do niego 
powinni mieć wspólny język… To właśnie połączenie, fuzja terytorium i języka, tworzy naród; 
naród jest wspólnotą w porozumiewaniu się w swej ojczyźnie” (T.K. Oommen (ed.) Citizenship 
and National Identity. From Colonialism to Globalism, New Delhi, Th ousand Oaks, London 1997, 
s. 33) – za: E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, War-
szawa–Kraków 2000, s. 56.

70 Gurr ma tu na myśli nie narody państwowe, lecz narody zależne – za: T.R. Gurr, Minorities 
at Risk: A global View of Ethnopolitical Confl icts, Washington 1993, s. 15.
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są obecne niemal w każdym dokumencie międzynarodowym dotyczącym praw 
grup mniejszościowych. Wytłumaczyć to można tym, że właśnie użycie któregoś 
z tych przymiotników budzi zazwyczaj największe kontrowersje i jest jednym 
z powodów, dla którego jak dotąd nie przyjęto jednej, akceptowanej defi nicji 
mniejszości – chodzi mianowicie o spór, czy mniejszość narodowa mieści się 
w kategorii mniejszość etniczna, czy też mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. 

1.3. Marginalizacja i wykluczenie

Georg Simmel wprowadził do socjologii pojęcie „obcego” – nie cudzoziemca, 
który przychodzi i odchodzi, ale „osobę, która dziś przychodzi, jutro zaś zostaje 
– niejako potencjalnego wędrowca, który, aczkolwiek nie wyruszył dalej, nie zre-
zygnował też całkowicie z owej swobody przychodzenia i odchodzenia”71. Zazna-
czał on, że status „obcego” może mieć także pozytywny wydźwięk – jako obiek-
tywnego obserwatora. Wspomniany już Ezra Park używa w Human Migration 
and Marginal Man podobnego opisu, co Simmel, ale już tylko po to, aby zdefi -
niować termin „marginal man” – człowiek marginalny, pozostający na obrzeżu 
społeczeństwa, w którym żyje. Z kolei Everett V. Stonequist w swojej rozprawie 
Th e Marginal Man: A study in Personality and Culture Confl ict defi niuje człowieka 
marginalnego jako osobę znajdującą się w stanie psychologicznej niepewności 
pomiędzy dwoma (lub wieloma) światami społecznymi, z których jeden często 
dominuje nad pozostałymi, a ponadto często są to światy reprezentujące anta-
gonistyczne kultury72, co jeszcze wzmaga poczucie obcości i zagubienia. Obcość 
staje się więc jednym z rodzajów marginalności społecznej73 – zjawiska, którego 
efekty od kilku dekad pozostają w sferze coraz większego zainteresowania bada-
czy, w szczególności z takich dziedzin, jak socjologia, antropologia i ekonomia, 
choć, jak twierdzi Kazimierz Frieske, jest endemiczne dla właściwie każdego ładu 
społecznego74 i na pewno nie można go nazwać zjawiskiem nowym. Ten pogląd 
potwierdzają prace wielu historyków, jak np. Williama McNeilla, który jest prze-
konany, że zarówno marginalność, jak i pluralizm były i są normami cywilizacji75.

Marginalność lub też inaczej marginalizację społeczną można rozumieć 
dwojako: jako właśnie obcość, inność, odrębność, zazwyczaj kulturową, osób 
bądź zbiorowości od otoczenia społecznego, która wpływa na inne postrzeganie 
i wartościowanie świata przez te osoby (często o niejednoznacznym statusie spo-
łecznym lub należące do kilku grup jednocześnie) bądź grupy, czego wynikiem 

71 G. Simmel, Socjologia, Warszawa 2005, s. 300.
72 E.V. Stonequist, Th e Marginal Man: A study in Personality and Culture Confl ict, New York 

1961, s. 8.
73 K.W. Frieske (red.), op. cit., Warszawa 1999, s. 10. 
74 Ibidem, s. 7.
75 W.H. McNeill, Polyethnicity and National Unity in World History, Toronto 1986, s. 6.
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nierzadko są utrudnione procesy komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym, 
albo też jako stan separacji lub izolacji osób lub zbiorowości od innych grup 
w różnych aspektach życia politycznego, społecznego, gospodarczego bądź kul-
turowego76. Niektórzy badacze wyróżniają na tej podstawie rodzaje marginalno-
ści: społeczną, polityczną, gospodarczą, kulturową etc., inni sugerują, że każda 
marginalność jest zjawiskiem społecznym. Niezależnie od kontekstu, marginal-
ność oznacza zawsze niższą pozycję w hierarchii społecznej i podrzędność w sto-
sunku do innych grup bądź osób, a więc zawsze osadzona jest w jakiejś relacji. 
Fred Mahler określił marginalność jako „społeczną pozycję tych grup, które zo-
stały zdegradowane do peryferyjnego statusu w wyniku zdominowania przez 
grupy centralne”77. Często te grupy centralne (dominujące) stanowią większość 
w stosunku do mniejszościowych grup peryferyjnych (marginalizowanych), nie 
jest to jednak wyznacznikiem tego zjawiska, gdyż można wskazać wiele przy-
padków w odległej i współczesnej historii, kiedy to grupa, stanowiąca de facto 
mniejszość, dominowała, marginalizowała i wykluczała większość. Wykluczenie 
(bądź social exclusion) jest często traktowane jako najbardziej radykalna forma 
marginalizacji, polegająca na „uniemożliwieniu jednostkom lub całym grupom 
ludzi wzięcia udziału w głównym nurcie życia pewnej zbiorowości, a dokład-
niej rzecz ujmując, w kontroli nad czynnikami określającymi pozycję człowieka 
w społeczeństwie i jego warunki bytu”78. Należy zaznaczyć, że wyznacznikiem 
marginalności jest nie tylko pozbawienie praw jednostek bądź grup, o margi-
nalności świadczy też bowiem trudność lub niemożność skorzystania i usku-
teczniania formalnie zagwarantowanych swobód i praw. Ryszard Szarfenberg, 
analizując defi nicje marginalności i wykluczenia, skonstruował typologię defi -
nicji tych zjawisk, opierającą się na kontekście społecznym, w którym one wy-
stępują, a mianowicie defi nicje odnoszące się do: 1) uczestnictwa/partycypacji 
w życiu społecznym lub zbiorowym; 2) dostępu do zasobów, dóbr, instytucji 
i systemów społecznych; 3) ubóstwa i deprywacji potrzeb; 4) praw społecznych 
i ich realizacji79. Bazując na przytoczonych rozumieniach tego pojęcia i klasyfi -
kacji typów defi nicji, źródeł marginalności i wykluczenia można się doszukiwać 
w wyróżniającym się wyglądzie, odmiennej kulturze, pochodzeniu etnicznym 
czy rasowym, płci, statusie społecznym lub ekonomicznym, stylu życia, religii, 
braku aktywności społecznej etc. Szarfenberg przytacza także Mahlerowski kata-
log cech grupy marginalnej, która charakteryzuje się brakiem władzy i dostępu 
do podejmowania decyzji, posiadaniem większej ilości obowiązków i ograniczeń 

76 Z. Barany, Living on the Edge: Th e East European Roma in Postcommunist Politics and Societ-
ies, Slavic Review, Vol. 53, No. 2, Summer 1994, s. 323.

77 F. Mahler, Maldevelopment and Marginality [w:] J. Danecki (red.), Insights into Maldevelop-
ment: Reconsidering the Idea of Progress, Warszawa 1993, s. 193.

78 A. Cudowska, Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia [w:] 
K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wo-
kół zagadnień teoretycznych, Toruń 2006, s. 37.

79 R. Szarfenberg, Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, Warszawa 2006, s. 19.
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niż praw i możliwości wyboru, niższą pozycją ekonomiczną i ograniczonymi 
możliwościami ekonomicznymi, edukacyjnymi, zawodowymi itp., która jest 
bardziej narażona na skutki społecznych kryzysów i dyskryminację prawną oraz 
doświadcza stygmatyzacji społecznej i praktyk dyskryminacyjnych80. Współ-
cześnie wykaz grup, które posiadają wszystkie własności z powyższej klasyfi kacji 
i które nazywane są grupami zmarginalizowanymi bądź zagrożonymi wyklu-
czeniem społecznym, stale się powiększa, co wzbudza zaniepokojenie władz 
wielu państw oraz organizacji międzynarodowych, które w wydawanych przez 
siebie dokumentach nie tylko określają zjawisko i skutki marginalizacji, ale także 
próbują opracować strategie przeciwdziałania i reagowania na pogłębiające się 
wykluczenie niektórych grup. Problematyka ta stanowi istotny przyczynek do 
przedmiotu tej rozprawy, dlatego też podjęta zostanie ponownie, choć w nieco 
innym kontekście, w kolejnych jej częściach.

1.4. Etniczna mobilizacja

Jak twierdzi Janusz Mucha, działania zbiorowe (ruchy społeczne) o etnicznym 
podłożu i społeczna mobilizacja w oparciu o kategorie etniczne postrzegane są 
przez badaczy jako przejawy konfl iktów etnicznych81, obok takich zjawisk, jak 
wojny, nacjonalizm, dyskryminacja etc. Mówiąc więc o etnicznej mobilizacji, 
należy brać pod uwagę zarówno kwestie związane z polityczną mobilizacją i ru-
chami społecznymi, jak i tożsamość etniczną i samo pojęcie etniczności. O ile 
problematyka etniczności została nakreślona w pierwszej części tego rozdziału, 
o tyle terminologia, odnosząca się do mobilizacji etnicznej, wymaga szerszego 
omówienia.

Ruch społeczny to zbiorowość, działająca bez sformalizowanych struk-
tur w celu zmiany pewnych stosunków, praktyk, zasad itp. w społeczeństwie, 
w którym żyje. Ruch społeczny rozwija się w czterech etapach – od powsta-
nia przez mobilizację i rozbudowywanie struktur do rozpadu82. Według Piotra 
Sztompki możemy mówić o ruchu społecznym, gdy: „1. istnieje zbiorowość 
ludzi działających razem; 2. wspólnym celem działania zbiorowego jest jakaś 
zmiana ich społeczeństwa defi niowana przez uczestników w podobny sposób;
3. zbiorowość jest relatywnie rozproszona, z niskim poziomem organizacji for-
malnej; 4. działania cechuje relatywnie wysoki poziom spontaniczności, przyj-
mują niezinstytucjonalizowane, niekonwencjonalne formy”83. Niski poziom or-
ganizacji formalnej nie oznacza tu jednak zupełnego braku organizacji, gdyż, jak 

80 Ibidem, s. 35.
81 J. Mucha, Oblicza etniczności…, op. cit., s. 97.
82 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 265–266.
83 Ibidem, s. 256.
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twierdzi Babiński: „zbiorowości etniczne wytwarzają mniej lub bardziej odrębną 
siatkę własnych instytucji i organizacji, które pełnią w życiu zbiorowości bar-
dzo różne funkcje”84, a jedną z tych funkcji jest umożliwienie powstania ruchu 
społecznego i mobilizacji zbiorowości. Mobilizację można określić jako zamie-
rzone działania grupy bądź zbiorowości zmierzające do realizacji określonych 
celów poprzez gromadzenie i wykorzystywanie pewnych zasobów. Wiąże się ona 
z postawą zaangażowania i oddania członków grupy w osiąganie wyznaczonych 
założeń i reprezentowanie zbiorowych interesów. Interesującym w kontekście tej 
rozprawy rodzajem mobilizacji, wyróżnionym na podstawie wytyczonych przez 
grupę dążeń, jest mobilizacja polityczna, której bazą są oczekiwania zmiany sy-
tuacji politycznej danej grupy oraz wyznaczone przez nią cele polityczne. Char-
les Tilly defi niuje mobilizację polityczną jako „proces, w ramach którego grupa 
przekształca się z biernego zbioru jednostek w aktywnych uczestników życia 
publicznego”85. Jednym z czynników, a zarazem środków, służących polityczne-
mu mobilizowaniu się zbiorowości i społeczności jest bez wątpienia etniczność, 
co potwierdzają słowa Waltera Żelaznego: „We współczesnym świecie etnicz-
ność jest często decydującym czynnikiem mobilizacyjnym do akcji politycznych 
i społecznych. Właśnie tam, gdzie w działaniach mobilizacyjnych mniej widocz-
ne są rewindykacje klasowe, pojawiają się różne procesy emancypacyjne wywo-
łane hasłami równości społecznej, odzywają się uśpione dotychczas działania 
na rzecz emancypacji kulturowej, politycznej, ekonomicznej grup etnicznych, 
które jako takie wchodzą na scenę polityczną”86. Jak więc można zdefi niować 
etniczną mobilizację?

Jak pisze Susan Olzak, etniczna mobilizacja realizowana jest przez grupę wy-
odrębnioną przy użyciu wskaźnika etnicznego bądź rasowego, który służy do od-
różnia członków grupy od osób niemogących być jej członkami i który staje się 
podstawą konstruowania żądań i postulatów87 przez reprezentantów danej zbioro-
wości. Ponadto etniczna mobilizacja w jej opinii „wymaga zobowiązania w stosun-
ku do konkretnej tożsamości przez dłuższy okres (…). Jednakże przez to, że opiera 
się w pewnym stopniu na spornych politycznie zachowaniach, etniczna mobiliza-
cja jest szczególnie dramatycznym sposobem uaktywniania granic etnicznych”88. 
Znając już defi nicję tego procesu, należy się zastanowić, jakie warunki wstępne 
muszą zachodzić, aby grupa etniczna zaczęła się mobilizować. Pierwsza i jedna 
z najważniejszych przesłanek została już określona – jest to utożsamianie się człon-
ków grupy ze swoją etnicznością i poczucie przynależności i solidarności z grupą, 
a więc jasno sformułowana i deklarowana tożsamość etniczna. Dodatkowo mu-
szą także wystąpić trzy inne niezbędne przesłanki, aby etniczna mobilizacja była 

84 G. Babiński, op. cit., Kraków 2004, s. 203.
85 C. Tilly, From Mobilization to Revolution, New York 1978, s. 69. 
86 W. Żelazny, op. cit., Poznań 2006, s. 59.
87 S. Olzak, Th e Global Dynamics of Racial and Ethnic Mobilization, Stanford 2006, s. 36–37.
88 Ibidem, s. 36.
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możliwa, a mianowicie: pojawienie się możliwości i okazji politycznych (jedyny 
warunek, uzależniony od otoczenia zewnętrznego), dostępność potencjalnych li-
derów89, którzy będą potrafi li w imieniu grupy formułować żądania i ją repre-
zentować, oraz zdolność do tworzenia i zarządzania organizacjami, które realizują 
cele w imieniu grupy90. Pomocne, choć nie kluczowe, jest także posiadanie przez 
grupę programu politycznego, opartego na ideologii odzwierciedlającej głoszone 
przekonania, środków fi nansowych, środków komunikacji (wspólnego języka oraz 
dostępu lub tworzenia środków masowego przekazu), które pozwolą na sprawne 
porozumiewanie się wewnątrz grupy oraz rozpowszechnianie postulatów grupy na 
zewnątrz, a także wspólnych symboli, z którymi będą identyfi kować się członko-
wie grupy i dzięki którym będzie ona rozpoznawana przez społeczeństwo91. Zda-
niem Barany’ego, etniczną mobilizację można więc określić najogólniej procesem 
upolitycznienia etnicznej tożsamości, którego efekty da się zmierzyć poprzez ana-
lizę takich wskaźników, jak liczba aktywnych członków organizacji, stworzonych 
w procesie mobilizacyjnym, ilość zgromadzonych zasobów, liczba opracowanych 
programów politycznych, liczba akcji zorganizowanych typu wystąpienia publicz-
ne, kampanie, demonstracje etc.92

Nasilenie się mobilizacji grup etnicznych od lat siedemdziesiątych, a szcze-
gólnie wzmożenie konfl iktów etnicznych w latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku, skłoniło badaczy do bliższego przyjrzenia się zjawisku etnicznej mobilizacji. 
Peter Vermeersch, analizując wiele teorii rozważających ten fenomen, skonstru-
ował typologię czterech perspektyw postrzegania przyczyn etnicznej mobilizacji 
i przebiegu tego procesu:
1. Perspektywa „kulturalistyczna” – kładzie nacisk na znaczenie silnych subiek-

tywnych więzi i wartości w ramach grupy etnicznej w kształtowaniu się pod-
staw etnicznej mobilizacji. Zwolennicy tego podejścia zakładają, że wspólna 
kultura grupy etnicznej determinuje wzorzec etnicznej mobilizacji, który 
grupa będzie stosować. Perspektywa ta nie przywiązuje wagi do roli liderów 
oraz strategii politycznej, a także nie przewiduje sytuacji, w której jednostki 
mogą zmieniać swoją tożsamość i przynależność grupową.

2. Perspektywa „etniczności reakcyjnej” – zakłada, że główną przyczyną etnicz-
nej mobilizacji jest reakcja grupy osób powiązanych więziami etnicznymi 
i deklarujących przynależność do danej grupy na nierówny podział zasobów, 
którego podstawę stanowi pochodzenie etniczne. Na skutek krytyki tego za-
łożenia, polegającej na stwierdzeniu, że niekorzystne położenie ekonomiczne 
nie jest wystarczającym powodem rozpoczęcia procesu etnicznej mobilizacji, 
część zwolenników tej perspektywy opracowała koncepcję nazywaną „teorią 
mobilizacji zasobów”, która głosi, że środki i zasoby (kadrowe, ekonomicz-

89 Pojęcie to zostanie omówione dogłębniej w rozdziale piątym tej rozprawy.
90 Z. Barany, R.G. Moser (ed.), Ethnic Politics after Communism, Ithaca–London 2005, s. 83–86.
91 Ibidem, s. 87–89.
92 Ibidem, s. 79–80.
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ne etc.) pozwalają aktorom społecznym na podejmowanie decyzji służących 
organizowaniu się i mobilizowaniu grup w celu osiągnięcia zmiany sytuacji.

3. Perspektywa „rywalizacji” – ten sposób rozpatrywania etnicznej mobilizacji 
podkreśla rolę liderów, którzy na podstawie racjonalnej analizy sytuacji de-
cydują się na działania akcentujące tożsamość i odrębność etniczną, mające 
służyć osiągnięciu przewagi w walce o zasoby i władzę. Podstawowa różnica 
miedzy tą perspektywą a dwoma wymienionymi wcześniej polega na prze-
konaniu, że tożsamość etniczna kształtuje się w procesie etnicznego współza-
wodnictwa, a nie jest jego warunkiem wstępnym.

4. Perspektywa „politycznego procesu” – kluczowe dla przebiegu procesu et-
nicznej mobilizacji w tym podejściu nie są, jak w powyższej, działania li-
derów, ale uwarunkowania polityczne w skali makro, zdefi niowane poprzez 
dwa elementy: „strukturę możliwości politycznych” (formalne i nieformalne 
warunki polityczne otoczenia społecznego, w którym funkcjonują liderzy et-
niczni) oraz „konstrukcję” (sposób rozpowszechniania swojego postrzegania 
rzeczywistości społecznej, które uprawomocnia podjęte działania zbiorowe)93.

Analiza w kolejnych rozdziałach opierać się będzie najbardziej na założeniach 
perspektywy trzeciej i czwartej w kontekście praktycznych przejawów etnicznej 
mobilizacji Romów. Podobnie prześledzona zostanie użyteczność defi nicji in-
nych pojęć i związanych z nimi podejść badawczych, które zostały omówione 
we wcześniejszych częściach tego rozdziału.

1.5. Metody badawcze

Głównym celem rozprawy jest analiza wpływu działalności Unii Europejskiej 
na proces etnicznej mobilizacji Romów zarówno w opinii liderów tej mniej-
szości, jak i poprzez prześledzenie i rozważenie istniejących i potencjalnych in-
strumentów i środków, jakimi dysponuje Unia Europejska, które w znaczący 
sposób mogą ukierunkować omawiany proces, a także zbadanie gotowości tej 
organizacji do użycia i wykorzystania tych możliwości. Z celem pracy powiązana 
jest hipoteza badawcza, która opiera się na założeniu, że przystąpienie do Unii 
Europejskiej Polski, Słowacji i Węgier, i przez to objęcie zasięgiem działań i pro-
gramów tej organizacji społeczności romskich w tych krajach, wpłynęło na in-
tensyfi kację procesu etnicznej mobilizacji Romów w wymienionych państwach.

Dysertacja przedstawia obecny przebieg procesu etnicznej mobilizacji (do koń-
ca 2011 roku) wśród ludności romskiej, ale stanowi także próbę przewidzenia in-
tensywności omawianego procesu w przyszłości i jego wpływu na znaczenie i obec-
ność Romów w życiu politycznym i społecznym Europy. Przedmiotem niniejszej 

93 P. Vermeersch, Th e Romani Movement. Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contem-
porary Central Europe, New York–Oxford 2006, s. 30–43.
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dysertacji jest więc szeroko pojęte zagadnienie etnicznej mobilizacji Romów za-
mieszkujących kraje członkowskie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnie-
niem działalności liderów romskich w trzech krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej: Polsce, na Słowacji i na Węgrzech, w których sytuacja ludności romskiej i jej 
położenie polityczne jest na tyle specyfi czne, że może stanowić doskonałą ilustrację 
różnorodnych postaw i sytuacji związanych z omawianym procesem. Wybór aku-
rat tych trzech krajów nie powinien budzić wątpliwości – Polska wydaje się natu-
ralnym wyborem, nie tylko ze względu na to, że jest krajem ojczystym Autorki, ale 
także biorąc pod uwagę niezwykłą aktywność działaczy romskich na rzecz swojej 
społeczności na forum międzynarodowym. Jeżeli zaś chodzi o Słowację i Węgry, są 
to kraje, które w momencie przystąpienia do struktur europejskich w 2004 roku 
miały największy odsetek populacji romskiej spośród dziesięciu nowych państw 
członkowskich. Na uwagę zasługuje także fakt, że organizacje romskie z Polski, 
Węgier i Słowacji realizują wiele wspólnych inicjatyw i projektów – m.in. kilka 
organizacji z wymienionych krajów lobbuje za utworzeniem ogólnoeuropejskiej 
telewizji romskiej, realizowane też są we współpracy ponadnarodowej programy 
edukacji na temat Holokaustu Romów. Pomimo zmarginalizowania społeczności 
romskich w trzech omawianych państwach członkowskich, liderzy romscy z tych 
właśnie krajów wykazują dużą aktywność na forum Unii Europejskiej. 

Dysertacja ma charakter interdyscyplinarny z pogranicza m.in. stosunków 
międzynarodowych, kulturoznawstwa międzynarodowego i antropologii, co 
pozwala na kompleksową analizę podejmowanej problematyki oraz ukazanie 
jej wielowymiarowości. Zgodnie ze słowami Janusza Muchy: „problematyka 
etniczna to problematyka zbiorowości, różniących się pod względem ważnych 
cech kultury, należących do jednego szerszego układu społecznego”94. Choć ni-
niejsza dysertacja obejmuje jedynie niewielki fragment tej problematyki, sku-
piając się na badaniu procesu społecznego95 – etnicznej mobilizacji – w ramach 
wybranej zbiorowości96 Romów w trzech krajach Unii Europejskiej: Polsce, na 
Węgrzech i na Słowacji, konieczne jest zanalizowanie omawianego zjawiska po-
przez diagnozę właśnie tego szerszego układu społecznego.

W celu zrealizowania tych wytycznych metodologia musi się opierać na 
dobraniu odpowiedniej metody oraz różnorodnych technik97 i narzędzi, które 
będą odpowiadać założeniom procesu badawczego. Jak sugeruje Grzegorz Ba-

94 J. Mucha, op. cit., Kraków 2005, s. 18. 
95 Proces społeczny czyli „rozmaite, przebiegające regularnie po sobie, wzajemnie warunku-

jące się przeobrażenia w różnych tworach społecznych lub w życiu danego społeczeństwa” – za: 
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 21.

96 Zbiorowości społeczne rozumiane jako „wszystkie takie zbiory ludzi, w których pomiędzy 
tworzącymi je osobnikami występują jakieś wzajemne oddziaływania, wynikające z faktu ich przy-
należności do danego zbioru” – za: ibidem, s. 19.

97 Technikę badawczą można określić jako zbiór wskazówek, dotyczących stosowania narzędzi 
i instrumentów badawczych – por. ibidem, s. 38; J. Szczepański, Techniki badań społecznych, Łódź 
1951, s. 51.
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biński: „metoda to (…) nie tylko po prostu sposób poznawania rzeczywistości 
i nie tylko zespół zasad i technik gromadzenia danych empirycznych. W wyzna-
czaniu swoistości metody najbardziej istotną rolę odgrywają założenia ontolo-
giczne, dotyczące natury badanej rzeczywistości oraz ogólne podstawy episte-
mologiczne, określające możliwości poznania tej rzeczywistości, a także relacje 
między twierdzeniami sprawdzalnymi i niesprawdzalnymi”98. Mając te słowa na 
uwadze, w przeprowadzonych na potrzeby tej dysertacji badaniach zastosowa-
no zarówno metodę historyczno-porównawczą, jak i metodę badań terenowych 
(monografi czną). Metoda historyczno-porównawcza (opisowa) była kluczowym 
narzędziem wykorzystywanym w rozdziałach teoretycznych i historycznych, na-
tomiast metoda monografi czna użyta zostanie do zbadania praktycznego prze-
biegu procesu etnicznej mobilizacji ludności romskiej w omawianych krajach. 
W ramach badań materiałów historycznych wykorzystano nie tylko źródła pier-
wotne – dokumenty i materiały rejestrujące fakty i wydarzenia przez ich świad-
ków, np. umowy, sprawozdania, listy, akty prawne, memoranda, oświadczenia 
– lecz także materiały wtórne – opracowania materiałów źródłowych, takie jak 
np. raporty, monografi e, omówienia99. Materiały wtórne zostały poddane przed 
badaniem selekcji i weryfi kacji. Badane dokumenty zebrano zarówno w sposób 
systematyczny (np. artykuły w czasopismach naukowych), jak i okolicznościowy 
(np. sprawozdania). 

Typ analizy porównawczej zastosowany w dysertacji to – zgodnie z klasyfi ka-
cją zaproponowaną przez Babińskiego – „międzynarodowe (międzypaństwowe) 
badania porównawcze grup mniejszościowych”100, z tym że podmiotem badań 
była jedna grupa mniejszościowa w trzech krajach, a typ badań stanowiło stu-
dium przypadku (case study), skupiające się na kilku przykładach występowania 
badanego procesu etnicznej mobilizacji. Procedura badawcza i techniki badaw-
cze użyte w zaplanowanych badaniach wynikają z przyjętej metodologii, odpo-
wiadają założonej grupie respondentów oraz ich rolom w badanej zbiorowości 
i obejmują odpowiednio procedurę jakościowych badań terenowych i procedurę 
analizy treści oraz wywiad, obserwację uczestniczącą i analizę źródeł zastanych. 

Przeprowadzane w ramach badań indywidualne, swobodne, częściowo nie-
skategoryzowane101 wywiady pogłębione miały charakter zarówno wywiadów 
ustnych, jak i pisemnych, w zależności od dostępności, możliwości i woli ba-
danych, z ogromną przewagą jednak wywiadów ustnych. Respondentami byli 
liderzy organizacji romskich, wybrani na podstawie nieprobabilistycznej próby 

98 G. Babiński, op. cit., Kraków 2004, s. 37.
 99 L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, Opole 1999, s. 37.
100 G. Babiński, op. cit., Kraków 2004, s. 51.
101 Nieskategoryzowane, czyli takie, gdzie przed przystąpieniem do badań ustalony zostaje ze-

staw pytań, które należy zadać, jednak w trakcie wywiadu mogą pojawić się pytania pomocnicze, 
a kolejność zadawania pytań nie jest czynnikiem znaczącym.
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celowej (arbitralnej – purposive sampling, judgemental sampling)102. Wybór tego 
narzędzia badawczego motywowany był tym, że nie jest możliwe opracowanie 
kompletnej listy liderów społeczności romskiej w omawianych państwach, na-
tomiast przebadanie tych z nich, którzy są rozpoznawalni w swoich społecznoś-
ciach lokalnych, wydaje się dostateczne dla założonych celów badań.

Kwestionariusz jakościowego swobodnego wywiadu pogłębionego zbudowa-
ny został z pytań otwartych, w tym zarówno z pytań rozstrzygnięcia, rozpo-
czynających się od „czy…?” i służących wyjaśnieniu, czy dane zdarzenie bądź 
zjawisko miało miejsce, jak i z pytań otwartych, czyli takich, na które z gra-
matycznego punktu widzenia nie ma zdeterminowanego zestawu odpowiedzi, 
a z logicznego – takich, co do których nie można założyć, jaka będzie na nie 
reakcja respondenta103. Większość pytań w kwestionariuszu stanowiła pytania 
o ocenę faktów i o opinię104.

Wywiady pogłębione zostały uzupełnione o obserwację mającą charakter 
obserwacji bezpośredniej, a dokładniej uczestniczącej niekontrolowanej, a więc 
takiej, w której badacz jest jednym z uczestników wydarzeń tworzonych przez 
daną zbiorowość, a obserwację prowadzi w sposób swobodny, bez użycia okre-
ślonych narzędzi systematyzujących105. Była ona możliwa dzięki pracy zawo-
dowej Autorki, zatrudnionej w jednej z romskich organizacji pozarządowych 
w Polsce, i z tego względu umożliwiającej uczestniczenie w ważnych wydarze-
niach, związanych z omawianym procesem w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, 
a także w Europie.

Obserwacja ta nosiła wszelkie znamiona techniki badawczej, a więc była 
przeprowadzona:
 – z premedytacją – cel stanowiło rozwiązanie dokładnie sformułowanego 

zadania,
 – z planowością – plan odpowiadał założonym celom badań,
 – z celowością – wyselekcjonowano istotne dla procesu badawczego zdarzenia,
 – z aktywnością – wybrano ważkie dla zdefi niowanego problemu wnioski 

i spostrzeżenia z obserwacji,
 – z systematycznością – przeprowadzana przez dłuższy okres, w różnych wa-

runkach, wielokrotnie i z tymi samymi badanymi106.

102 „rodzaj próby nielosowej, do której dobiera się jednostki, które według subiektywnej oceny 
badacza mają być najbardziej użyteczne lub reprezentatywne” – za: E. Babbie, Badania społeczne 
w praktyce, Warszawa 2007, s. 629.

103 Por. G. Babiński, op. cit., Kraków 2004, s. 100–103.
104 Pytania o ocenę faktów i wydarzeń to takie, na które odpowiedź w założeniu ma zawierać 

rzeczywistą ocenę badanych problemów przez badanego; pytania o opinię zaś to takie, które mają 
na celu poznanie proponowanych przez badanego postulatów i rozwiązań badanych problemów – 
por. ibidem, s. 109–110.

105 J. Sztumski, op. cit., Katowice 1995, s. 116.
106 Ibidem, s. 114.
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Rozdział II

Historia Romów w Europie ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski, Słowacji i Węgier

Th omas Acton w artykule w czasopiśmie „New Society” z 1974 roku stwierdził, 
że „Cyganie lub bardziej odpowiednio Romowie to lud hinduski, który opusz-
czając Indie w X wieku, powoli rozpraszał się, jak Żydzi, po całym świecie”107. To 
jedno spostrzeżenie stanowi swoiste podsumowanie wielowiekowej historii Ro-
mów, której koleje w znacznym stopniu wpłynęły na ukształtowanie się dziejów 
i tradycji Romów/Cyganów. Właśnie ze względu na swoje wędrówki, Romów 
często określa się nomadami108. Słowo „Cygan” budzi skojarzenia ze ściśle okre-
ślonym obrazem człowieka i jego sposobu życia, który jednak łączy w sobie dwie 
płaszczyzny: jednostki, która jest wolna, śpiewa romantyczne pieśni, wędruje 
i żyje w zgodzie z naturą, ale jednocześnie jest postrzegana jako kłamca, złodziej, 
brudas i włóczęga. Takie stereotypowe109 postrzeganie ludności nazywanej Cy-
ganami wypływa tylko z jednego – nieznajomości historii i tradycji tej grupy 
etnicznej, a przez to – kreowania i rozpowszechniania własnej, subiektywnej 
oceny zewnętrznego obserwatora ich zachowania i postępowania. Jest to bar-
dzo dużym utrudnieniem w integracji ludności romskiej ze społeczeństwami 
niemal wszystkich państw, gdyż tylko poznanie genezy Romów oraz ukształto-
wanej i pielęgnowanej przez nich kultury może umożliwić wzajemne zrozumie-
nie. Romowie/Cyganie to grupa niezwykle zróżnicowana, dlatego też niektórzy 
historycy twierdzą nawet, że nie należy ogóle mówić o historii Romów jako 
grupy, gdyż ich duże rozproszenie oraz ich różnorodność sprawiają, że bardziej 
adekwatne byłoby mówienie o wielu historiach grup w poszczególnych krajach. 
W mojej opinii jednak, mimo wielu rozbieżności i różnic, można postrzegać 
historię Romów jako całość. Opis dziejów Romów jest w dużej mierze próbą 
rozwiązania problemu, jaki stwarzała ta tajemnicza i wyraźnie odróżniająca się 

107 D. Mayall, op. cit., London–New York 2004, s. 219.
108 Słowo „nomad” pochodzi od greckiego słowa nomas, które oznacza wędrowanie w poszuki-

waniu pastwisk – zob. więcej: D. Levinson, M. Ember (ed.), Encyclopedia of Cultural Anthropology, 
vol. III, New York 1996, s. 859–863.

109 Pojęcie stereotypu wprowadził do nauk społecznych Walter Lippman, defi niując ten termin 
jako „obrazy w głowie” – cząstkowe, jednostronne i schematyczne. Po nim wielu badaczy uzu-
pełniało i rozważało to pojęcie. W tej rozprawie termin „stereotyp” będzie oznaczał stereotyp et-
niczny, czyli taki, który dotyczy danej grupy etnicznej i stanowi bądź uproszczenie reprezentacji 
pewnych cech członków grupy etnicznej, bądź fałszywe twierdzenie, które jest uważane za prawdę, 
ponieważ było powtarzane przez dłuższy czas wielokrotnie. 
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grupa, pojawiając się w Europie. Po części dzieje te są także ukształtowane pod 
wpływem tego, co sami przedstawiciele tej społeczności mówili o sobie, gdy 
w XV i XVI wieku masowo przybywali do europejskich miast i wsi. Z perspek-
tywy krajów, do których migrowali, Romowie prawie od początku swej bytności 
stanowili tzw. grupę kontrkulturową, czyli taką, która w opinii społeczeństwa 
większościowego odrzuca i łamie przyjęte normy społeczne i prawa, postrzegana 
jest więc jako dewiacyjna, a przez to często staje się obiektem dyskryminacji110. 

2.1. Hipotezy, teorie i fakty o etnogenezie Romów

Jean Pierre Liégeois, socjolog i jeden z najbardziej znanych badaczy społeczności 
romskiej we Francji, napisał w 1980 roku, że „Cygan nie jest opisywanym takim, 
jakim jest, ale takim, jakim musi być zgodnie z dominującym społeczno-poli-
tycznym paradygmatem”111. Analizując poszczególne aspekty historii i współ-
czesności Romów, nie można nie zwrócić uwagi na wskazaną przez francuskiego 
badacza prawidłowość. Nie bez znaczenia jest to, że do niedawna badaniem 
i przedstawianiem dziejów Romów zajmowali się jedynie nie-Romowie, a ich 
postrzeganie i interpretowanie wydarzeń niekiedy ulegało zmianom pod wpły-
wem współczesnej im sytuacji społecznej bądź politycznej. Przykładem może 
być fakt, że dopiero w XVIII wieku zauważono, że język romski (romani) i tzw. 
argot (współcześnie żargon, jednak wtedy kojarzony z gwarą środowiskową zło-
dziei), dotąd postrzegane jako ten sam język, stanowią dwa odrębne, nieposia-
dające żadnych powiązań historycznych języki112. 

W tym samym stuleciu właśnie dogłębna analiza romani doprowadziła do 
ustalenia praojczyzny Romów i stała się początkiem studiów cyganologicznych. 
Jako jeden z pierwszych na podobieństwo między językiem romskim a językami 
hinduskimi zwrócił uwagę Istvan Vali113 – węgierski pastor, który przebywając 
w 1753 roku na Uniwersytecie w Leiden, poznał trzech studentów z Malabaru 

110 A. Mirga, Romowie w historii najnowszej Polski [w:] Z. Kurcz (red.), Mniejszości narodowe 
w Polsce, Wrocław 1997, s. 154.

111 J.P.  Liégeois, Il discorso dell’ordine. Pubblici poteri e minoranze culturali. Th e discourse of 
order. Public powers and cultural minorities, Lacio Drom, vol. 5, Rome 1980, s. 9.

112 Y. Matras, Romani. A Linguistic Introduction, Cambridge 2004, s. 2.
113 Istnieje wiele różnych wersji imienia i nazwiska węgierskiego pastora, np. u Wima Wil-

lemsa, który dotarł do ksiąg Uniwersytetu w Utrechcie, Vali nazywany jest Stephanusem, a jego 
nazwisko w rejestrze tegoż uniwersytetu z 1753 roku zostało zapisane jako Waali (stamtąd wg 
Willemsa pastor udał się na wizytę do Leiden) – por. W. Willems, In search of the true Gypsy. From 
Enlightment to Final solution, London 1997, s. 58–59. Różnice w brzmieniu imienia mogą wyni-
kać z faktu, że węgierskim i francuskim odpowiednikiem imienia Stephanus są Istvan i Etienne. 
Inne wersje nazwiska: Wályi, W1áli, Vályi, Váli, Valyi można znaleźć w węgierskich źrodłach, np. 
w A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár – por. N. Attila, 
P. Rita (szerkesztette), A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár, 
Budapest 2004, s. 20.
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(południowo-zachodnie wybrzeże Indii) i dostrzegł, jak podobne brzmienie ma 
ich język do języka Romów, z którymi miał okazję stykać się w swoim kraju. 
Na podstawie rozmów z nimi stworzył katalog 1000 słów, których następnie, 
po powrocie na Węgry, użył w rozmowach z Romami, a oni zrozumieli ich sens 
i znaczenie. Zbliżone spostrzeżenia miał także Samuel Augustini ab Hortis, któ-
ry ujął je w cyklu artykułów o Cyganach w Ugrii114.

Na gruncie naukowym teorię tę upowszechnił i rozwinął Johann C. Rüdi-
ger – profesor w Halle, który najpierw poruszył tę kwestię w korespondencji ze 
swoim przyjacielem Hartwigiem L. Bacmaisterem z Saint Petersburga w 1777 
roku, a następnie opublikował artykuł, w którym przedstawił zarys struktury 
romani wraz porównaniem tego języka do struktur hindi (1782)115. W tym sa-
mym eseju podkreślił, że dzieje i język Cyganów wymagają należytego i rze-
telnego zbadania bez narosłych wokół tego tematu uprzedzeń i powszechnego 
przy mówieniu o nich w kręgach naukowych protekcjonalizmu i braku powagi. 
Wkrótce tezę Rüdigera zaczęli potwierdzać inni naukowcy, tacy jak: Peter Pallas, 
Christian Büttner, Johann Biester, William Marsden i Heinrich Grellmann. Ten 
ostatni właśnie – wykładowca na uniwersytecie w Getyndze – w swojej książce 
z 1783 roku pod tytułem Cyganie zawarł piętnastostronicowe zestawienie słów 
w języku romani, językach hinduskich i języku angielskim116. Hipotezy wymie-
nionych badaczy były rozwijane także w wieku XIX, zwłaszcza przez Augusta 
Fridricha Potta, także z uniwersytetu w Halle, nazywanego ojcem współczes-
nych badań nad językiem romani117, i Franza Miklosicha z Uniwersytetu Wie-
deńskiego. W książce zatytułowanej Cyganie w Europie i Azji (1844–1845) Pott 
jako pierwszy pokusił się o zbadanie zapożyczeń językowych w romani i na pod-
stawie analizy ustalił przybliżony szlak wędrówek Romów przed przybyciem do 
Europy. Miklosich, który rozwinął tezy Potta, w 1874 roku wyróżnił trzynaście 
dialektów romani118 i doszedł do wniosku, że język ten wykształcił się wcześniej 
niż hindi, za to później niż sanskryt i prakryt, i idąc tym tropem, skonstatował, 
że wyjście przodków Cyganów z Indii musiało nastąpić około IX bądź X wieku 
n.e.119 Ten niemiecki badacz przychylił się także do innej tezy Potta, sugerującej, 
że Romowie wywodzą się z Pendżabu120. 

Kolejne, już dziewiętnastowieczne badania dwóch Brytyjczyków: Johna 
Sampsona i Ralpha Turnera doprowadziły do ponownego rozważenia tej hi-
potezy. Sampson wyróżnił trzy odmiany współczesnego języka romani, które 

114 Cykl artykułów nosił tytuł O aktualnym stanie, specjalnych zwyczajach, sposobie życia i innych 
cechach i umiejętnościach Cyganów z Ugrii i był wydawany w latach 1775–1776 – za: Y. Matras, 
op. cit., Cambridge 2004, s. 2.

115 A. Fraser, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001, s. 149.
116 Y. Matras, op. cit., Cambridge 2004, s. 3.
117 Ibidem, s. 3.
118 A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 222.
119 Y. Matras, op. cit., Cambridge 2004, s. 12.
120 Ibidem, s. 12.
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w jego opinii wykazywały zbliżone cechy do sanskrytu: domari (romani azja-
tycki), lomavren (romani armeński) i romani europejski121, ale stwierdził, że 
język romski nie wywodzi się z sanskrytu, tylko stanowi autonomiczny dialekt 
z terenów ówczesnych północno-zachodnich Indii. Rozwinął to później, twier-
dząc, że w czasie migracji na terenie Persji miał miejsce podział romani na ben 
(domari) i phen (lomavren i romani europejski)122. Zdaniem Sampsona właśnie 
ten podział zdeterminował różnorodność grup romskich współcześnie. Turner 
podważył w 1927 roku123 wywód Sampsona, negując postulowane przez niego 
pochodzenie romani oraz moment powstania grup ben i phen. Twierdził bo-
wiem, że Romowie pierwotnie mieszkali w środkowych Indiach – Radżastanie, 
skąd dopiero rozproszyli się na inne części Półwyspu Indyjskiego. 

Lech Mróz konstatuje, że jak dotąd to ostatnie znaczące badania językowe 
dotyczące romani i kolejni lingwiści zajmujący się tą tematyką popierają hipo-
tezę bądź Sampsona, bądź Turnera. Yaron Matras, znany badacz romani, ma 
jednak odmienne zdanie – twierdzi, że najnowsze badania językowe wskazują, 
że jest on połączeniem kilku odmiennych dialektów grup żyjących w różnych 
miejscach Półwyspu Indyjskiego124. Obecnie wyróżnia się ponad 60 dialektów 
romani. 

Zwracając jednak uwagę na dynamikę migracji oraz wielkość grup romskich, 
można przypuszczać, że przytoczona powyżej typologia będzie podlegać mody-
fi kacjom, tak jak wciąż ulegają zmianom poszczególne dialekty romani, które 
od wyodrębnienia się z rodziny języków nowoindyjskich ewoluują nieustannie 
aż do teraz125. 

Wyróżnienie dialektów romani i rozważanie ich praojczyzny skłoniło ba-
daczy do postawienia i zweryfi kowania kolejnych pytań dotyczących etnoge-
nezy Romów. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych okazało się zagadnienie 
związane z podziałem społecznym w Indiach, a więc systemem kastowym. Już 
Ruediger i Grellmann mieli sprzeczne opinie na temat klasy społecznej, do któ-
rej mogli należeć przodkowie Romów. Ruediger wskazywał na klasę średnią, 
Grellmann zaś na klasę śudra, czyli najniższą klasę w systemie warn – klasę słu-
żebną126. Kolejni badaczy próbowali określić już nie tyle klasę, ile kastę, z której 
mogliby się wywodzić protoplaści Cyganów. Najczęściej w dyskursie naukowym 
pojawiały się nazwy takich kast, jak Domowie – niższa kasta, zajmująca się mu-

121 A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 39.
122 Grupy te dzieli wyróżnik fonetyczny – kh, th, ph w phen odpowiadają g, d i b w ben – por. 

ibidem, s. 39.
123 Według Lecha Mroza był to rok 1926 – por. Y. Matras, op. cit., Cambridge 2004, s. 12; 

L. Mróz, Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 33.
124 Y. Matras, op. cit., Cambridge 2004, s. 12.
125 Dzieje się tak m.in. dlatego, że przedstawiciele omawianej grupy wciąż zapożyczają słowa 

z języków ojczystych krajów, które zamieszkują, gdyż w dialektach romani brakuje bardzo wielu 
terminów określających współczesne zjawiska, instytucje, procesy etc.

126 W podziale tym wyróżnia się braminów – kapłanów, kszatrijów – rycerzy, wajśjów – kupców 
i śudrów – sług.
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zykowaniem; Bandżarowie – wędrowni handlarze i włóczędzy; Dźatowie – kasta 
rolnicza z warny wajśja; Czangar – wróżbici i handlarze; Gadulia Lohar – wę-
drowni kowale127. Coraz częściej badacze romscy starają się znaleźć dowody na 
pochodzenie Romów od kast wyższych – szczególnie popularna jest wśród nich 
hipoteza o tym, że przodkami Romów byli kszatrijowie. Jest to dosyć naturalna 
reakcja na teorie, które w większości wywodzą protoplastów Romów/Cyganów 
właśnie od kast najniższych, co kłóci się z kiełkującą tożsamością etniczną wśród 
liderów romskich i ich wysiłkami, aby podnieść prestiż i stworzyć mitologię peł-
ną walecznych i szlachetnych przodków, która pomogłaby kreować historię tej 
grupy, zupełnie inną od ich teraźniejszości, pełnej marginalizacji i pozostawania 
na obrzeżach społeczeństw128. 

Mimo mnogości hipotez i wielości motywacji ich konstruowania i świado-
mości badaczy, jakim przełomem w studiach cyganologicznych byłoby ustale-
nie kasty przodków Romów, bo wiązałoby się to z ustaleniem regionu Indii, 
z którego wywędrowali, jak dotąd nie udało się ustalić, z której kasty Romowie 
mogliby z dużym prawdopodobieństwem się wywodzić. Vencel’ova i Cerenkova 
wysunęły nawet tezę, z którą zgadza się też Yaron Matras, że przodkowie Romów 
wywodzą się nie tylko nie z jednej kasty, ale nawet klasy129. 

Podobnie niejasne są powody wywędrowania Romów z Półwyspu Indyjskie-
go. Jak dotąd nie można powiedzieć jednoznacznie, jaka była przyczyna migracji 
w inne rejony świata. Jedna z hipotez zakłada, że Romowie byli obecni w do-
linie rzeki Indus przed pojawieniem się hinduizmu. Po ustanowieniu systemu 
klasowego Cyganie nie potrafi li się w nim odnaleźć, dlatego też ukonstytuowali 
własną klasę – śudra130. Inna teoria postuluje, że część Romów została wygnana 
przez swoich pobratymców po długiej wojnie, którą wywołał bliżej nieokreślo-
ny spór. Potwierdzenia tej tezy niektórzy doszukują się w legendzie o Tchenie 
i Ganie. Inni naukowcy z kolei argumentują, że to Aleksander Wielki wysłał 
Romów do Macedonii, aby zajęli się dla niego wyrobem metalu131. Dowodem 
na prawdziwość tych założeń miałby być fakt, że aż do II wojny światowej miesz-

127 Por. L. Mróz, op. cit., Warszawa 2007, s. 21–23; A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 31–32; 
Y. Matras, op. cit., Cambridge 2004, s. 13–14.

128 Przykładowo Ian Hancock jest zdania, że Romowie wywodzą się od kasty Radźputów, któ-
rej członkowie prowadzili długie wojny przeciwko Arabom i z pewnością nie mogli należeć do 
najniższych warstw społecznych. Podobnie twierdzi Vania de Gilla – Jan Kochanowski w swojej 
książce Mówmy po romsku. Historia, kultura i język narodu romskiego, gdyż w jego opinii Romowie 
wywodzą się od kszatrjów – por. Vania de Gilla – Jan Kochanowski, Mówmy po romsku. Historia, 
kultura i język narodu romskiego, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2003, s. 52. Lech Mróz 
komentuje hipotezy tego drugiego w ten sposób: „Nie jest to (…) praca, którą można poważnie 
traktować jako rozprawę przybliżającą wyjaśnienia nieznanych dziejów dzisiejszych Cyganów – 
Romów. To literacka fantazja” – por. L. Mróz, op. cit., Warszawa 2007, s. 31. 

129 Y. Matras, op. cit., Cambridge 2004, s. 12.
130 S.R.Z.  Orlenda, Gypsies in Period, www.fl orilegium.org/fi les/CULTURES/Gypsies-art.

html – 14.09.2011.
131 Ibidem.
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kający w Macedonii Romowie posługiwali się najczystszą formą języka romani, 
wykazującą najwięcej podobieństw do sanskrytu. 

Pierwsze wzmianki o grupach przypominających Romów/Cyganów pojawiły 
się już w 950 roku w opowieści autorstwa historyka Hamzy o Zottach i szachu 
Persji w latach 420–438 – Bahramie Gurze132. Poeta Ferdousi przytacza ją rów-
nież w Shah Nameh – Księdze Królewskiej z 1011 roku, gdzie można przeczytać, 
że Bahram Gur, dowiedziawszy się o tym, że część jego poddanych jest smutna, 
postanowił poprawić ich nastrój i w tym celu sprowadził 12 000 muzyków i tan-
cerzy, nazywanych Luri133. Inne podania głoszą, że Gur dostał grupę Luri w pre-
zencie od ich księcia Kanaudża znad Gangesu134. Szach Persji obdarował przed-
stawicieli grupy ziemią, ziarnami i stadami bydła i nakazał im uprawiać ziemię 
oraz umilać życie jego ciężko pracującym poddanym. Jednak Luri w ciągu roku 
zmarnotrawili dane im zasoby, a rozgniewany Bahram Gur wypędził ich z kraju, 
skazując grupę na tułaczkę i zarabianie wykonywaniem muzyki135. Historia ta 
pokrywałaby się w pewnym stopniu z wynikami badań językowych – niektórzy 
naukowcy przyjmują wiek VI n.e. za okres, w którym Romowie/Cyganie zaczęli 
migracje z Indii, jeszcze przed inwazją arabską136. Inni naukowcy jednak odrzu-
cają tę tezę, twierdząc, że Arabowie po podboju Persji w 642 roku137 siłą wywieźli 
dziesiątki tysięcy Zottów drogą morską do Zatoki Perskiej, gdzie zostali osiedleni 
nad brzegami Tygrysu, aby opiekować się kilkoma tysiącami bydła. Prowadzi-
li tam osiadły tryb życia, wprowadzając przy tym system podatków, płaconych 
im przez kupców, którzy chcieli przejechać przez rzekę i drogami. Jednak ich 
obecność i przywileje zaniepokoiły kalifa, który w roku 820 wysłał przeciw nim 
żołnierzy138. Przodkom Romów udawało się utrzymać swoje minikrólestwo przez 
14 lat, jednak po porażce w bitwie przymusowo przeniesiono ich do Bagdadu, 
gdzie zostali rozproszeni i podzieleni na niewielkie grupy139. Według Donalda 
Kenricka właśnie te małe zbiorowości rozpoczęły niezależnie od siebie migracje 
do Armenii, a później na Bałkany i do Europy. 

Zwracając uwagę na język Romów, wielu badaczy zakłada jednak, że albo Ro-
mowie nie pozostali długo w Imperium Arabskim, gdyż nie ma naleciałości języka 
arabskiego z tego okresu (wyróżnia się dopiero późniejsze, z okresu Imperium Ot-
tomańskiego), albo w ogóle nie wiążą Zottów z praojcami Romów/Cyganów, gdyż 
w tamtym czasie Arabowie określali tak wszystkie ludy z Półwyspu Indyjskiego140. 

132 A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994, s. 37.
133 A. Bartosz, op. cit., Sejny 1994, s. 13.
134 A. Mirga, L. Mróz, op. cit., Warszawa 1994, s. 36.
135 A. Bartosz, op. cit., Sejny 1994, s. 14.
136 Ibidem, s.13.
137 A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 38. 
138 I. Fonseca, op. cit., New York 1996, s. 94.
139 S.R.Z.  Orlenda, op. cit., www.fl orilegium.org/fi les/CULTURES/Gypsies-art.html – 

28.09.2008.
140 A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 39.



37

Wielu naukowców, w tym profesor Lech Mróz z Uniwersytetu Warszawskiego, 
przychyla się z kolei do tezy, że to X wiek należy uznać za datę wywędrowania 
przodków Romów z ich praojczyzny. Zdaje się to poświadczać kolejna legenda, 
wedle której na tereny północno-zachodnich Indii w pierwszej połowie X wieku 
najechał Mahmud z Ghazny141. W wyniku tej inwazji pojmano wielu jeńców, 
w tym prawdopodobnie przedstawicieli omawianej grupy, a następnie, po ataku 
Seldżuków na kraj Mahmuda, uprowadzeni, korzystając z chaosu, zaczęli prze-
mieszczać się w różnych kierunkach. Jeśli rzeczywiście byli to praojcowie Romów/
Cyganów, to stanowili oni mało zorganizowaną i różnorodną zbiorowość, co może 
być wyjaśnieniem tak wielkiego zróżnicowania wewnętrznego tej grupy142.

Dzięki badaniom językowym udało się także określić, choć wciąż nie osta-
tecznie, szlak wędrówek przodków Romów/Cyganów z Indii do Europy – dużo 
zapożyczeń z perskiego, armeńskiego i greckiego wskazuje na dłuższe ich prze-
bywanie na terytoriach, na których mieszkańcy używali tych języków143. Poja-
wiły się tezy, że Cyganie mieli najpierw znaleźć się w Persji, skąd – jak sądzono 
początkowo – musieli wywędrować przed pierwszą inwazją arabską, czyli około 
pierwszej połowy VII wieku, gdyż twierdzono, że w romani nie ma naleciałości 
arabskich. Fraser uważa jednak, że w języku romskim można znaleźć kilka zapo-
życzeń z arabskiego, np. kisí (sakiewka) czy xumér, xumél (ciasto, okruszki)144, 
więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że exodus z Persji nastąpił później, co 
pozostawałoby w zgodzie ze wspomnianymi już teoriami wielu badaczy o opusz-
czeniu Indii w X wieku. Po emigracji z Persji przodkowie Cyganów mieli się 
znaleźć w Armenii, która w XI wieku, po podbojach, stała się częścią Imperium 
Bizantyjskiego, co potwierdzają badania języka romani z wieloma pozostałościa-
mi z tego okresu. Potem część z nich wędrowała po całym imperium. Wskazują 
na to powstałe w tym czasie źródła i podania, jak na przykład historia o cesarzu 
Monomachusie, który w 1050 roku zlecił Atziganoi usunięcie z jego lasów dzi-
kich zwierząt145. Armenia jednak później w dużej części została podbita przez 
Turków seldżuckich. Wraz z ekspansją Imperium Ottomańskiego Romowie 
także zaczęli się przemieszczać. To właśnie na styku Azji i Europy zaczęły kry-
stalizować się kultura i język przyszłych Romów. Ian Hancock twierdzi, że bez 
wątpienia nie była to jedna, ale wiele fal migracyjnych, z których można wskazać 
np. wielką migrację ludów, w tym Romów uciekających z Anatolii przed epide-
mią dymienicy morowej („czarnej śmierci”), za której rozprzestrzenienie mieli 
być odpowiedzialni właśnie Cyganie146.

141 A. Bartosz, op.cit., s. 14.
142 Ibidem, s. 15.
143 L. Mróz, op. cit., Warszawa 2007, s. 37.
144 A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 40.
145 S.R.Z.  Orlenda, op. cit., www.fl orilegium.org/fi les/CULTURES/Gypsies-art.html – 

28.09.2012.
146 I. Hancock, On Romani Origins and Identity [w:] I. Hancock, D. Karanth, Danger! Educated 

Gypsy: Selected Essays, Hatfi eld 2010, s. 91. 
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Już w wieku XI w Żywocie Jerzego Mtharsmindela z Góry Athos pojawia się 
wzmianka o ludzie Asincan w Konstantynopolu147. Później, dopiero w 1322 
roku franciszkanin Symeon w swojej relacji z podróży do Ziemi Świętej wspo-
mina o ludziach spotkanych na Krecie, przypominających z opisu Romów/Cy-
ganów148. Romowie, chcąc uniknąć zaangażowania w konfl ikt między Imperium 
Bizantyjskim a Imperium Ottomańskim, a także odczuwając potrzebę migracji 
w poszukiwaniu lepszych warunków ekonomicznych, zaczęli przemieszczać się 
do południowo-wschodniej Europy149. W 1348 roku byli już w Serbii, w 1362 
roku w Chorwacji, w 1372 roku na Korfu150, gdzie w roku 1386 zgodnie z do-
kumentami z tego czasu funkcjonowało feudum Acinganorum151, w 1378 roku 
w Bułgarii, w 1383 roku na Węgrzech, a w roku 1385 źródła informują o cy-
gańskich niewolnikach w Rumunii152. Istnieje także wiele wzmianek z tego okre-
su153, które z dużym prawdopodobieństwem odnoszą się do Romów/Cyganów. 
Wiek XIV Romowie spędzili głównie w krajach bałkańskich, na Węgrzech i na 
Wołoszczyźnie, a dopiero w następnym stuleciu zaczęli się pojawiać prawie we 
wszystkich państwach Starego Kontynentu.

2.2. Dzieje Romów w Europie od XV do XIX wieku 

2.2.1. Pojawienie się Romów w Europie – od pokutników 
i niewolników do ustaw antycygańskich

Postrzeganie Romów niemalże od samego początku ich bytności w Europie było 
budowane na podstawie dopowiedzeń do obserwacji tajemniczych czynności 
i zachowań przez Europejczyków, które wraz z upływem czasu przerodziły się 
w stereotypy i uprzedzenia154. Hipotezy dotyczące ich pochodzenia przez dłu-

147 Nie ma jednak dowodów na to, że mowa jest tu o Romach/Cyganach – por. J. Ficowski, 
Cyganie na polskich drogach, Kraków 1968, s. 9.

148 Ibidem, s. 9.
149 Gypsy Populations and Th eir Movements within Central and Eastern Europe and towards Some 

OECD Countries, Paris 1995, s.5.
150 Timeline of Romani History, www.geocities.com/Paris/5121/timeline.htm – 12.07.2012.
151 J. Ficowski, op. cit., Kraków 1968, s. 9. 

152 Timeline of …, op. cit., www.geocities.com/Paris/5121/timeline.htm – 12.07.2012.
153 Zob. szerzej – A. Bartosz, op. cit., Sejny 1994, s. 11–19; A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, 

s. 40; A. Mirga, L. Mróz, op. cit., Warszawa 1994, s. 33–39; J. Ficowski, op. cit., Kraków 1968, 
s. 9–10.

154 Termin „uprzedzenie” jest często używany do określenia stronniczych twierdzeń bądź za-
chowań. Znaczenie tego pojęcia nie zostało jednak bezpośrednio przyjęte w naukach społecznych. 
Zamiast tego stosowane jest w nich potoczne rozumienie tego terminu jako opinii za bądź przeciw 
czemuś bez adekwatnej podstawy – koncepcja ta uwzględnia zarówno irracjonalność, jak i emocjo-
nalną ocenę zawartą w uprzedzeniu. Nauki społeczne rozszerzyły koncepcję uprzedzenia i wyko-
rzystały ją jako użyteczne narzędzie, które służy do rozważania i analizowania stosunków etnicz-
nych – za: S. Th ernstrom (ed.), op. cit., Cambridge, Massachusetts–London, England 1980, s. 820.
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gi czas były połączeniem ograniczonej wiedzy badaczy europejskich na temat 
współczesnego im świata z legendami i historiami, które często sami Romowie 
rozpowszechniali o sobie. Przez długi czas upatrywano ich pochodzenia w Egip-
cie, gdyż sami twierdzili, że przybyli z Małego Egiptu155. W średniowieczu zaczę-
to się bliżej przyglądać tej grupie i dogłębniej rozważać ich możliwe pochodze-
nie. Romowie migrujący do Europy podawali się za pokutujących pielgrzymów, 
jednak przyczyna pokuty była przedstawiana różnie w różnych miejscach156. Po-
jawiały się takie interpretacje grzechów Romów, które skłoniły ich do pielgrzy-
mowania – sądzono, że są potomkami bratobójcy Kaina, wywodzono ojców Ro-
mów od Chama, syna Noego, który śmiał się i nie szanował swojego ojca, a jego 
imię oznaczało „ciemny” bądź „opalony”157; średniowieczni badacze akceptowali 
także tezę o pochodzeniu Romów od twórcy gwoździ użytych do ukrzyżowania 
Jezusa, który za ten czyn został przeklęty i za karę on i jego potomkowie mieli na 
zawsze zostać tułaczami. Hipotezy o genezie ludności romskiej powstawały także 
w oparciu o ich wygląd i nazwę – stąd też uznawano, że Cyganie są greckimi 
heretykami – członkami sekty Atzínganoi, Maurami, Etiopczykami, Husytami, 
Celtami etc.158. Wiele z tych hipotez o pochodzeniu Romów/Cyganów powielali 
kolejni autorzy i badacze, i choć były to niepotwierdzone anegdoty i opowieści, 
dodatkowo przedstawiające społeczność romską w negatywnym świetle, uważa-
no je za fakty historyczne159.

155 Hipotezy o pochodzeniu słowa „Cyganie” (j. polski), „Gypsies” (j. angielski), „Gitanos”
(j. hiszpański), „Figny” (j. węgierski), „Zigeuner” (j. niemiecki) etc. w różnych językach euro-
pejskich wywodzą je właśnie od tego, że Romowie twierdzili, iż przywędrowali z Małego Egiptu 
(w rzeczywistości prawdopodobnie mieli na myśli Azję Mniejszą), a Ottomanie zaczęli zwracać się 
do Romów/Cyganów Egipcjanie, stąd późniejsza ich nazwa – Ludzie Faraona bądź od greckiego 
słowa Atsínganoi lub Atzínganoi, którym to mianem określani byli wędrowni wróżbici i które po-
chodzi najprawdopodobniej od nazwy heretyckiej sekty, której członkowie parali się czarami – por. 
A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 44–45.

156 Obecnie można spotkać się z opiniami niektórych badaczy, którzy krytykują te teorie, ar-
gumentując, że nie można opierać się tylko na kryteriach językowych, i wskazują na pewne nie-
ścisłości – przykładowo, skąd Romowie znali i wykorzystywali historie biblijne do przekonania 
społeczeństw Europy do tego, że są pokutnikami, skoro mieli się wywodzić z Indii? Ci badacze 
przychylają się do wyjaśnienia genezy Romów i ich pochodzenia od Żydów, dostrzegając zarów-
no podobną strukturę społeczną, jak i podobieństwa językowe – por. Th e True Origin of Roma 
and Sinti, www.imninalu.net/Roma.htm – 12.10.2012. To założenie nie zyskuje jednak dużego 
poparcia w świecie naukowym, wciąż za najbardziej prawdopodobne uznawane jest pochodzenie 
Romów z Indii.

157 Zob. więcej – I. Fonseca, op. cit., New York 1996, s. 89–92.
158 Ibidem, s. 86.
159 Judith Okely, znana antropolożka i badaczka Romów, komentuje ten mechanizm następu-

jąco: „Za każdym razem, gdy stereotyp na temat języka, wierzeń i kultury Cyganów się pojawia, 
okazuje się, że to nie oryginalne odkrycie, jak autorzy pozwalają czytelnikowi wierzyć, ale bez-
wstydne powtarzanie wcześniejszych tekstów. Nawet bardziej niewiarygodna jest praktyka przeno-
szenia twierdzeń i anegdot z wcześniejszych prac i przepisywanie ich w taki sposób, że kolejny autor 
jawi się jako ten, który usłyszał to bądź doświadczył z pierwszej ręki” – za: J. Okely [w:] T. Acton, 
G. Mundy (ed.), Romani Culture and Gypsy Identity, Hatfi eld 1997, s. 200–201.
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Jak pisze Marcel Courthiade, znany romski językoznawca i aktywista, po-
czątkowo przybywający do Europy Cyganie nie budzili wrogości, raczej cieka-
wość, a czasem nawet szacunek160. W ówczesnej Europie pokutnikom przysłu-
giwały liczne przywileje, co dodatkowo było potwierdzane przez listy polecające 
bądź listy żelazne różnych władców, jak na przykład Zygmunta Luksembur-
skiego czy samego papieża Marcina V161, który nakazywał pomoc dla Romów 
wszystkim, którzy ich spotkali na swojej drodze. Jednak bardzo szybko, często 
z powodu rozwijającej się przestępczości niektórych grup romskich, kolejne 
państwa europejskie zaczęły uchwalać ustawy wymierzone przeciwko Cyganom, 
które najczęściej nakazywały im banicję. Za pierwszy akt antycygański uznaje 
się dokument z Lucerny z 1471 roku, w którym zabroniono Cyganom pobytu 
na terenach Konfederacji Szwajcarskiej162. Za tym przykładem podążyły kolejne 
miasta, regiony i kraje oraz stojące na ich czele organy władzy, takie jak Bam-
berg w 1482 roku, Sejm Augsburski w 1500 roku, Episkopat Belgii w 1540 
roku, Sejm Warszawski w 1557 roku, Święte Cesarstwo Rzymskie w 1564 roku, 
papież Pius V w 1568 roku, Saksonia w 1579 roku163, uchwalając edykty i akty 
o wypędzeniu, a nawet eksterminacji164. Większość z tych ustaw obowiązywała 
aż do wybuchu I wojny światowej. Nie poprzestano jednak na tym i szukano 
kolejnych sposobów usunięcia ludności cygańskiej z Europy – m.in. Królestwo 
Niderlandów, Anglia, Francja, Hiszpania i Portugalia w XVI wieku zaczęły wy-
syłać transporty Cyganów do swoich kolonii w Afryce i obu Amerykach. Takie 
praktyki kontynuowane były także w dwóch kolejnych stuleciach. Zapoczątko-
wało to okres czterystu lat prześladowań Romów w Europie. 

Nieco inaczej sytuacja ludności cygańskiej przedstawiała się w wybranych do 
szczegółowego omówienia krajach. Jak Romowie zostali przyjęci i jak potoczyły 
się ich losy do końca XIX wieku w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech?

2.2.2. Węgry

Romowie pojawili się na Węgrzech prawdopodobnie w 1383 roku i od samego 
początku byli tam niewolnikami165. Jednak kolejne grupy, pojawiające się już 
w XV wieku, podawały się za pokutników, legitymując się glejtem króla węgier-
skiego, a później cesarza Niemiec Zygmunta Luksemburskiego z 1423 roku, 

160 M. Courthiade, Historia cyganofobii (I), „Dialog Pheniben”, lipiec 2008, s. 30.
161 Listy te prawdopodobnie wydane zostały tylko dla kilku wędrujących grup, a później przez 

inne były kopiowane bądź fałszowane.
162 L. Mróz, op. cit., Warszawa 2007, s. 132.
163 M. Courthiade, op. cit., lipiec 2008, s. 31.
164 We Francji i Szwajcarii władze zachęcały nawet do „polowań na Cyganów”, aby szybciej 

wypędzić ich z ziem pod swoim panowaniem, natomiast np. w Rumunii i na Węgrzech Romowie 
byli niewolnikami. Niektórzy historycy twierdzą nawet, że ponad połowa Romów przebywająca 
w Europie od XIV do XIX wieku była niewolnikami.

165 A. Mirga, L. Mróz, op. cit., Warszawa 1994, s. 61.
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który dawał im prawo niezakłóconego wędrowania oraz własnego sądownictwa 
i wyłączenia spod władzy krajów, w których przebywali166. Choć poziom tole-
rancji wobec Romów w Europie w XV wieku obniżał się bardzo szybko, to na 
Węgrzech sytuacja ich pozostawała specyfi czna – jeszcze w XVI stuleciu mogli 
cieszyć się autonomią sądowniczą167. Ponadto byli także akceptowani ze względu 
na swoje talenty muzyczne, zyskując szacunek jako instrumentaliści, grający na 
lutni, cytrze i cymbałach, oraz dzięki zdolnościom obróbki metalu. Ta ostatnia 
umiejętność pozwoliła także przedstawicielom tej grupy na dostatnie i spokojne 
życie w czasie wojen, gdyż zajmowali się wyrobem tak potrzebnej wtedy broni. 
Podczas gdy w XV i XVI wieku w całej zachodniej Europie wydawano edykty 
antycygańskie168, coraz więcej Romów/Cyganów przybywało i osiedlało się na 
Węgrzech. W kraju tym upowszechnił się także w XVI wieku zwyczaj wybiera-
nia przez władze przedstawiciela Romów, uznawanego za ich przywódcę i no-
szącego tytuł egregius (wielmożny). Do jego kompetencji należało wykonywanie 
funkcji sądowniczej wobec członków omawianej grupy169. Po inwazji Imperium 
Ottomańskiego Romowie nie odczuli pogorszenia swojej sytuacji, gdyż Turcy 
również chcieli wykorzystywać ich umiejętności obróbki metalu, w związku 
z czym pozostawiali ludności romskiej dużo swobody. Dopiero objęcie rządów 
przez Habsburgów w XVIII wieku zmieniło drastycznie sytuację omawianej 
społeczności. Kolejni władcy z tej dynastii postawili sobie za cel osiedlenie, zasy-
milowanie i wykorzenienie kultury Romów/Cyganów. Najbardziej bezwzględ-
ny i okrutny okazał się Karol VI (1711–1740)170, który zarządził eksterminację 
wszystkich przedstawicieli tej społeczności mieszkających na jego terytoriach. 
Nie została ona jednak wykonana. Koncepcja Karola VI była po części kontynu-
owana przez jego córkę, cesarzową epoki Oświecenia, Marię Teresę (1740–1780) 
i jego wnuka Józefa II (1780–1790). Postanowili oni skonstruować i imple-
mentować asymilacyjną politykę wobec Romów, która miała na celu osiedle-
nie wszystkich wędrownych Cyganów i zatarcie ich odrębności. Próbowano to 
osiągnąć poprzez zastąpienie nazwy cigany terminem ujmagyar (nowy Węgier), 
likwidację autonomii sądowniczej Romów, zakazywanie małżeństw wewnątrz 
grupy, odbieranie dzieci rodzicom i oddawanie ich rodzinom węgierskim, aby 
zatrzeć odrębność kulturową omawianej grupy. To ostatnie założenie realizowa-
ne było także przez zakaz noszenia tradycyjnych strojów i posługiwania się języ-
kiem romskim171. Maria Teresa podjęła też czynności ustawodawcze, które mia-

166 J. Ficowski, op. cit., Kraków 1968, s. 10.
167 K. Postma, Changing Prejudice in Hungary. A study on the Collapse of State Socialism and its 

Impact on Prejudice against Gypsies and Jews, Groningen 1996, s. 39.
168 Z. Barany, Th e East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics, Cam-

bridge 2002, s. 86.
169 A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 93. 
170 Ibidem, s. 93.
171 Polityka ta wpłynęła na to, że dziś ok. 70% Romów na Węgrzech nie używa języka romani 

– por. K. Postma, op. cit., Groningen 1996, s. 40.
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ły uprawomocnić przyjętą linię polityczną wobec Romów – uchwalone zostały 
więc cztery „cygańskie dekrety”: w 1758 roku o osiedleniu i płaceniu podatków, 
w roku 1761 o obowiązkowej służbie wojskowej dla Cyganów, w roku 1767 
o likwidacji autorytetu przywódców cygańskich nad swoimi społecznościami 
oraz o zakazie małżeństw endogamicznych i nakazie zabrania dzieci cygańskich, 
które ukończyły pięć lat do szkół z internatem i sierocińców172. Syn cesarzowej 
starał się kontynuować i rozwijać zamysł matki, co zaowocowało m.in. wpro-
wadzeniem obowiązku składania comiesięcznych sprawozdań władz lokalnych, 
dotyczących stylu życia i zachowania ludności romskiej, nakazem uczęszczania 
dzieci romskich do szkoły niedzielnej czy też zakazem wędrowania i wykony-
wania tradycyjnych zawodów173. Założenia nie zostały jednak w pełni zreali-
zowane, gdyż po pierwsze, Romowie byli w stanie omijać restrykcyjne prawa, 
a po drugie, idea „nowych Węgrów” nie została przyjęta dobrze przez samych 
Węgrów. Najbardziej efektywnie udało się przeprowadzić osiedlenie ludności 
romskiej – według spisów w XIX wieku 90% Romów zaprzestało wędrowania, 
jednak funkcjonowało w odizolowanych skupiskach na obrzeżach miast i wsi174. 
Wynikało to w dużej mierze z bardzo negatywnego nastawienia społeczeństwa 
do społeczności romskiej, czego przejawem był m.in. proces sądowy z 1782 
roku, kiedy oskarżono liczną zbiorowość Romów zamieszkałą na terenie pół-
nocnych Węgier o kanibalizm, w wyniku czego, po uzyskanych podczas tortur 
zeznaniach zawierających przyznanie się do winy, 41 członków tej grupy skaza-
no ich na śmierć175. Mimo że Romowie walczyli razem z Węgrami w Wiośnie 
Ludów w 1848 roku, to dystans dzielący większość od tej mniejszości z czasem 
się powiększał. Aż do końca panowania Habsburgów na Węgrzech członkowie 
romskiej grupy etnicznej byli pozbawieni wielu praw oraz poddawani represyj-
nym regulacjom władz lokalnych. Ten wysoki poziom restrykcji skłonił nawet 
reprezentantów tej społeczności do zorganizowania w 1879 roku konferencji na 
Węgrzech, której celem było opracowanie postulatów dotyczących politycznych 
i obywatelskich praw dla Romów176. Nie miała ona jednak żadnego praktyczne-
go znaczenia dla 274 940 przedstawicieli tej grupy etnicznej, którzy pod koniec 
XIX wieku zamieszkiwali tereny współczesnych Wegier177.

172 History of..., op. cit., www.eokik.hu/html/eng/pub/report/history.html – 14.12.2013.
173 M.F. von Heinschink, U. Hemetek, Roma das unbekannte Volk. Schicksal und Kultur, Wien

–Koeln–Weimar 1994, s. 44.
174 K. Postma, op. cit., Groningen 1996, s. 40. 

175 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 87. 
176 Ibidem, s. 95.
177 Liczba na podstawie spisu powszechnego ze stycznia 1893 roku – za: A. Fraser, op. cit., 

Warszawa 2001, s. 61.
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2.2.3. Polska

Bytność Romów w Polsce, która znajduje potwierdzenie w dokumentach, sięga 
XV wieku. Pierwszy dokument będący świadectwem obecności Romów w Pol-
sce, datowany na rok 1401, został wydany w mieście Kazimierzu – obecnie 
dzielnicy Krakowa178 – i dotyczył zapłacenia przez Mikołaja Czigana podatku 
prawdopodobnie za dzierżawę. W 1428 roku pojawiła się wzmianka w aktach 
sądów sanockich o chłopie ze wsi Królikowa o nazwisku Cygan179. Później 
zamieszczano analogiczne zapisy o innych osobach pochodzenia romskiego. 
Oznacza to, że Romowie już wtedy pojawili się w Polsce, choć wcale nie jest 
równoznaczne z tym, że byli liczebni. Tego na podstawie istniejących materiałów 
nie można określić, podobnie jak szlaków wędrówek Romów po ówczesnych 
ziemiach polskich. Romowie w Polsce przedstawiali się tak, jak w innych krajach 
Europy, w których się pojawili, jako pokutujący pielgrzymi, w różny sposób tłu-
macząc przyczynę swojej pokuty. Początkowo patrzono na nich ze współczuciem 
i zaciekawieniem, a Lech Mróz twierdzi nawet, że Cyganie początkowo trakto-
wani byli przychylnie, gdyż „Sposób życia pierwszych cygańskich przybyszów 
nie był specjalnie odmienny od życia nie-Cyganów. Nie tworzyli skupisk, gett 
ani gromad prowokujących odmiennością. Najwyraźniej dopiero pojawienie 
się grup prowadzących życie wędrowne sprzyjało rodzeniu się niechęci wobec 
przybyszów, wrogości i odrzucenia”180. Wędrowcom pomagało także to, że le-
gitymowali się i popierali swoje słowa różnymi świadectwami i glejtami ów-
czesnym monarchów, m.in. przewodnim listem papieskim Marcina V i glejtem 
króla Węgier Władysława II, który potwierdzał władzę wojewody cygańskiego 
Polgara i zapewniał grupie Cyganów, którymi on zarządzał, bezpieczeństwo181. 
Ten glejt pojawia się zarówno w dokumentach polskich, jak i węgierskich. Ist-
nieją przypuszczenia, że podobny dokument wydał Cyganom Zygmunt I, a jest 
potwierdzone, że grupa Cyganów z wojewodą Wasylem otrzymała list żelazny 
od Aleksandra Jagiellończyka182. Druga połowa wieku XVI przyniosła Romom 
w Polsce i w innych krajach ustawy antycygańskie i prześladowania. Było to 
powiązane z wydarzeniami w ówczesnych Niemczech, gdzie już pod koniec XV 
wieku cesarz Maksymilian I zaczął nękać Romów/Cyganów ustawami nakazu-
jącymi banicję i represjami za niepodporządkowanie się im. Cyganie z Niemiec 
zaczęli więc uciekać do Polski, a niektórzy z nich także do Rosji183. Napływ 

178 T.  Browarek, H.  Chałupczak, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 2000, 
s. 234.

179 J. Ficowski, op. cit., Kraków 1968, s. 13.
180 L. Mróz, op. cit., Warszawa 2001, s. 121.
181 Ibidem, s. 14.
182 Ramy tej pracy nie pozwalają, ale także nie wymagają przytoczenia wszystkich odnale-

zionych wzmianek, świadczących o przebywaniu Romów w Polsce w XV wieku – zob. więcej: 
L. Mróz, op. cit., Warszawa 2001, s. 19–40.

183 A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994, s. 54.
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i przestępcze praktyki grup cygańskich, które uprawiały rozboje i napadały na 
ludność polską, sprawiły, że również w Polsce stali się bardzo niepożądanymi 
gośćmi, co szybko znalazło potwierdzenie w prawodawstwie. Pierwsza taka 
ustawa w Polsce pojawiła się w 1557 roku i postulowała wypędzenie Cyganów 
z ziem polskich184. Zapoczątkowała ona kolejne, podobne akty antycygańskie, 
które albo nakazywały banicję, albo osiedlenie się i płacenie podatków. Jednak 
nie były one konsekwentnie egzekwowane i pod koniec XVI wieku prawie żad-
nego już nie przestrzegano. Ostatnia ustawa pojawiła się w 1624 roku. Jednak 
już w połowie XVII wieku zapoczątkowano zwyczaj nadawania przez władze 
tytułu „króla cygańskiego” – zwierzchnika Cyganów185. Początkowo byli to 
sami Cyganie, później tylko przedstawiciele szlachty polskiej. Już wtedy Cyga-
nie w Polsce charakteryzowali się dużym zróżnicowaniem. Wiek XVIII przy-
niósł rozbiory Polski. Co prawda w siedem miesięcy po uchwaleniu Konstytucji
3 Maja unieważniono ustawy antycygańskie, które, choć niewykonywane, wciąż 
obowiązywały, jednak na terenie Polski zaczęło obowiązywać ustawodawstwo 
państw zaborczych, a te, dążąc do centralizacji władzy w swoich państwach, 
przenosiły te zwyczaje na ziemie polskie. Wiele ustaw zaborców nakazywało 
Cyganom osiedlenie i przewidywało wiele sankcji w przypadku nieposłuszeń-
stwa. Taka sytuacja trwała również przez cały wiek XIX i na początku XX stu-
lecia. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku do Polski zaczęli 
napływać Kełderasze (kotlarze) z Rumunii i Węgier oraz Lowarzy (handlarze 
końmi) z Siedmiogrodu. W tym czasie przybywały też inne grupy, takie jak Ur-
sari – niedźwiednicy czy Čurari – wyrabiający sita186, jednak nie odegrali takiej 
roli, jak wspomniani już Kełderasze i Lowarzy, którzy do dziś zamieszkują, choć 
niezbyt licznie, tereny Polski. Przyczyn migracji badacze upatrują w zniesieniu 
niewolnictwa w Rumunii i przemianach politycznych w ówczesnej Europie Po-
łudniowej, jednak nie ma na to jednoznacznego potwierdzenia. Pewne jest nato-
miast, że istniejące zróżnicowanie grup cygańskich w Polsce jeszcze się pogłębiło 
i skomplikowało, zwłaszcza że Kełderasze starali się z powodzeniem dominować 
i „królować” nad pozostałymi grupami. Przychodziło im to tym łatwiej, że nie 
mieli oporów, w przeciwieństwie do Cyganów polskich, przed nawiązywaniem 
współpracy z organami władzy, także po to, aby legitymizować swoje panowanie 
nad innymi grupami cygańskimi187. Taki stan utrzymywał się jeszcze w drugiej 
połowie XX wieku, kiedy to od kilku pokoleń uzurpowała sobie prawo do rzą-
dzenia Romami rodzina Kwieków.

184 Ibidem, s. 21.
185 Pierwszy dokument pochodzi z 1652 roku i wystawiony jest na Matiasza Kardowicza, któ-

rego powołuje na „urząd starszeństwa nad wszystkimi Cyganami, którzy się kolwiek w Koronie 
i państwach jej przyległych znajdują i znajdować będą ze wszystkiemi prerogatywami, dochodami 
i pożytkami do tego urzędu wedle zwyczaju zachowanego dotąd należącemu miał, trzymał i uży-
wał go do ostatnich dni żywota swojego” – za: L. Mróz, op. cit., Warszawa 2001, s. 190.

186 J. Ficowski, op. cit., Kraków 1968, s. 69.
187 Ibidem, s. 76.
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Sytuacja Romów stopniowo pogarszała się pod koniec XIX wieku, gdyż ich 
usługi stawały się coraz mniej przydatne, a niski poziom edukacji, jaki w więk-
szości prezentowali, umieszczał ich w najniższych warstwach społeczeństwa. Do-
datkowo, jak zauważa Jerzy Ficowski, wiek XIX i początek XX stulecia to czas 
ponownych wędrówek Cyganów, do których przyłączyła się nawet część tych od 
dawna osiadłych.

2.2.4. Słowacja 

Pierwsze wzmianki o pojawieniu się Romów na ziemiach współczesnej Słowacji 
pochodzą z 1399 roku188, choć niektórzy badacze twierdzą, że Romowie na Sło-
wacji mogli pojawić się już w 1322 roku, kiedy to główny sędzia Spiskiej Nowej 
Wsi, Jan Kunch, pisał o wędrujących po posiadłości rodziny Mariássy Cyga-
nach, choć nigdy nie zostało to potwierdzone189. Dzisiejszy obszar tego kraju był 
wtedy (od XI wieku) częścią Węgier i podlegał ich władcom. Romowie, którzy 
przybywali na tereny dzisiejszej Słowacji, również podawali się za pokutników190 
i znajdowali pracę jako muzycy książęcy, a także zajmowali się obróbką metalu 
i służyli w wojskach węgierskich191. Pierwsi Cyganie zaczęli się osiedlać na zie-
miach słowackich już w XV wieku. Po tym, jak Węgry zostały częściowo opa-
nowane przez Imperium Ottomańskie, Cyganie doświadczali jeszcze większej 
swobody niż wcześniej. Turcy cenili ich umiejętności obróbki metalu i pozwalali 
na swobodne przemieszczanie się, przez co często społeczności lokalne oskarżały 
Cyganów o szpiegowanie na ich rzecz, co izolowało przybyszów i pogłębiało 
wzajemną nieufność. Mimo tego można powiedzieć, że Cyganie byli tolerowani 
i nie doświadczali ucisków i prześladowań, jak w innych krajach Europy. Uległo 
to zmianie w wieku XVII, zwłaszcza po wojnie trzydziestoletniej (1618–1648), 
kiedy coraz częściej odnotowywano oskarżenia Cyganów o kradzieże i zabrania-
no im wstępu do coraz większej liczby miast. Sytuacja ta pogorszyła się jeszcze po 
austriackim podboju i ustanowieniu na Węgrzech rządów Habsburgów. Władcy 
z tej dynastii dążyli do centralizacji władzy i uniformizacji społecznej. Leopold 
I i Karol VI chcieli albo wypędzić Romów z terenów, które pozostawały pod ich 
władaniem, albo ich eksterminować192. Kulminacja opresji nastąpiła za rządów 
cesarzowej Marii Teresy i jej syna Józefa II, co zostało omówione już w poprzed-

188 W. Guy, Th e Czech Land and Slovakia: Another False Dawn? [w:] W. Guy, Between Past and 
Future: the Roma of Central and Eastern Europe, Hatfi eld 2001, s. 286.

189 M. Jurásková, T. Nicholson, M. Vašečka (ed.), Čačipen Pal o Roma. A global report on Roma 
in Slovakia, Bratislava 2003, s. 19.

190 Część przybywających grup legitymowała się listem żelaznym od Cesarza Świętego Ce-
sarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Zygmunta z 1423 roku, a inne miały list od papieża 
Marcina V.

191 M.A. Orenstein, D. Ringold, E. Wilkens, Roma in an Expanding Europe. Breaking the Pov-
erty Circle, Washington 2003, s. 48.

192 Ibidem, s. 48.
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nim podrozdziale. Tak jak na całym niemal terytorium cesarstwa, na terenach 
Słowacji polityka asymilacyjna cesarzowej i jej syna nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów poza jednym – większość Cyganów osiedliło się, choć żyło w odizo-
lowanych, własnych osadach w miastach i wsiach. Po porażce Marii Teresy i Jó-
zefa II w regulacji powiększania się populacji cygańskiej podejmowano kolejne 
próby, aby kontrolować ich przemieszczanie. Jeden z lokalnych zarządców na 
terenie dzisiejszych Czech zaproponował w tym celu w 1853 roku szereg projek-
tów ustaw, które postulowały m.in.: trwałe osiedlanie Cyganów i zintegrowanie 
ich ze społecznościami lokalnymi; umożliwienie wszystkim zdolnym do pracy 
wykonywania swoich zawodów, a ci, którzy z jakiegoś powodu nie byli w sta-
nie podjąć pracy, mieli dostawać pomoc fi nansową; zakaz handlu obwoźnego, 
handlu końmi, indywidualnych występów akrobatycznych i uprawiania czarów; 
obowiązek uczęszczania do szkoły dzieci w odpowiednim wieku oraz umieszcza-
nie młodszych dzieci w rodzinach zastępczych; wystawianie paszportów dla Cy-
ganów, ale w minimalnej liczbie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy 
mieli dokumenty o posiadaniu jakiegoś fachu; obowiązek każdego pracodawcy 
do zgłaszania władzom lokalnym zatrudnienia bądź przyjęcia w celu termino-
wania członka społeczności cygańskiej193. Ustawy te nie przyniosły, podobnie 
jak wcześniejsze działania wspomnianych Habsburgów, żadnego rezultatu poza 
częściowym osiedleniem. 

Mimo wielu słabości przyjęty przez Habsburgów model rozwiązania sprawy 
cygańskiej został później zaadaptowany przez inne kraje europejskie. Taka poli-
tyka była realizowana do początków XX wieku. Romowie na Słowacji, jak rów-
nież w całej Europie byli coraz bardziej marginalizowani, ciemiężeni i izolowani, 
jednak prześladowania w okresie od XVI do XIX wieku okazały się tylko prelu-
dium do tego, co miał przynieść przedstawicielom tej grupy etnicznej wiek XX.

2.3. Romowie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji w XX wieku
– od I wojny światowej do transformacji ustrojowej po upadku 
komunizmu

Po wybuchu I wojny światowej tysiące przedstawicieli społeczności romskiej słu-
żyło w wojsku austro-węgierskim i – w przypadku Polski – w wojskach państw za-
borczych. Traktaty pokojowe po wojnie wprowadziły wiele zmian do wschodnio-
europejskich systemów państwowych i zakończyły epokę panowania imperialne-
go. W efekcie wyznaczenia nowych granic, na terytoriach wielu krajów znalazły 
się mniejszości narodowe i etniczne, co zachęciło państwa Europy Środkowo-
-Wschodniej i Południowo-Wschodniej do podjęcia starań w celu zapewnienia 

193 M. Jurásková, T. Nicholson, M. Vašečka (ed.), op. cit., Bratislava 2003, s. 25–26.
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odpowiedniego statusu osobom pochodzącym z tych krajów. Romowie jednak 
nie stanowili grupy będącej podmiotem takich zabiegów. W dwudziestoleciu 
międzywojennym umacniało się gospodarcze wykluczenie i społeczna margi-
nalizacja Romów. Nieco lepiej wyglądała sytuacja na wsiach niż w miastach. 
Generalnie jednak Romowie nie mieli pracy, co było spowodowane trudną sy-
tuacją ekonomiczną po wojnie i kryzysem z lat trzydziestych; zwiększył się także 
wskaźnik przestępczości w tej grupie etnicznej.

Jeszcze w trakcie I wojny światowej, w 1916 roku na terenach współczesnej 
Słowacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało ustawę, która nakazywała 
włączanie Romów w życie społeczne poprzez osiedlanie ich i zatrudnianie, aby 
zwiększyć wpływ podatków oraz zaciąg żołnierzy do armii194. Dekret ten pozwa-
lał też na zmuszanie do pracy bądź wydalanie tych Cyganów, którzy wędrowali 
po terenie niezamieszkiwanym przez nich na stałe. W 1921 roku w konstytucji 
I Republiki Czechosłowackiej (1918–1938) Cyganów uznano za narodowość, 
jednakże sześć lat później wydano Akt 117, skierowany przeciw „wędrującym 
Cyganom” i wzorowany na prawodawstwie austro-węgierskim z 1888 roku195. 
Władze czechosłowackie uchwaliły też szereg aktów umożliwiających szeroko 
zakrojoną kontrolę poczynań tej grupy poprzez np. ustawę o zbieraniu odcisków 
palców członków romskiej społeczności z 1925 roku czy akt o monitorowaniu 
wędrujących Romów z 1927 roku196. 

Szczególnie trudna była też sytuacja społeczna Cyganów w nowo powsta-
łym państwie – niezadowolenie ludności borykającej się z kryzysem ekonomicz-
nym przełożyło się na Romów, postrzeganych jako złodziei i żebraków, co do-
prowadziło do kilku pogromów, których ofi arami były także dzieci. Mimo to 
ataki zostały określone jako rewolta demokratycznych obywateli przeciw życiu 
cygańskiemu197. Do 1939 roku położenie Romów w Czechosłowacji tylko się 
pogarszało.

Z kolei w Polsce I wojna światowa i międzywojnie nie przyniosły rozwiązań 
prawnych dotyczących Cyganów. Byli oni kontrolowani przez policję, której do-
nosili cygańscy ochotnicy w zamian za poparcie starań o tron królewski, gdyż to 
właśnie lokalna policja często potwierdzała zwierzchnictwo królów cygańskich. 
Tendencje wobec mniejszości, stanowiących niemal jedną trzecią społeczeństwa, 
były w Polsce międzywojennej sprzeczne – od pluralizmu po budzący się nacjo-
nalizm198. Mniejszość cygańska w tym układzie skomplikowanych stosunków 
etnicznych, szczególnie z mniejszością niemiecką, ukraińską i żydowską, była 
zupełnie ignorowana i niezauważana.

194 Ibidem, s. 23.
195 W. Guy, op. cit. [w:] W. Guy, Between Past and Future: the Roma of Central and Eastern 

Europe, Hatfi eld 2001, s. 287–288.
196 History of the Slovak Gypsies, www.64.233.183.104/search?q=cache:SqTmcuPqKAgJ, www.

vacilando.net/index.php%3Fx%3D3672+gypsies+in+slovakia&hl=pl – 28.12.2012.
197 Ibidem.
198 A. Mirga, op. cit. [w:] Z. Kurcz, Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław 1997, s. 158.
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Państwo węgierskie, podobnie jak Polska i inne kraje sąsiednie, nie zwracało 
uwagi na Romów, którzy nie stanowili zagrożenia dla porządku państwowego. 
Chciano jedynie przeprowadzić akcję osiedleńczą, która ostatecznie rozwiązała-
by problem niewielu już romskich grup nomadycznych. W tym celu zabierano 
Romom pojazdy, którymi się poruszali, nakazywano wydanie im dowodów toż-
samości oraz prowadzenie ich rejestrów wraz z odciskami palców199. Obowiąz-
ki związane z wdrażaniem tych działań delegowano na władze lokalne, które 
nie były w żaden sposób kontrolowane, przez co często dochodziło do nad-
użyć uprawnień, co stawiało społeczność romską w jeszcze trudniejszej sytua-
cji. Na mocy ustawy z 1928 roku przeprowadzano kontrolę obozowisk i osad 
cygańskich200. 

Położenie omawianej ludności uległo dalszemu pogorszeniu za rządów re-
genta Węgier Miklósa Horthyego, które rozpoczęły się od upadku rocznej Wę-
gierskiej Republiki Rad w 1920 roku i trwały do roku 1944201. Podobnie jak 
jego poprzednicy, Horthy koncentrował swoje wysiłki odnoszące się do Romów 
na kwestii osiedlenia przedstawicieli tej grupy. W tym celu wystosował kilka 
dekretów, które m.in. zabraniały wydania pozwolenia na pracę nomadom, na-
kazywały osiedlenie się i podporządkowanie się decyzjom władz lokalnych. Na 
Węgrzech też najszybciej z trzech omawianych krajów zaczęto uchwalać akty 
o charakterze rasistowskim, co zapowiadało mającą wkrótce nadejść największą 
tragedię w historii XX wieku i Romów.

2.3.1. Ustawy rasowe i Holokaust Romów i Sinti

Mimo że konstytucja Republiki Weimarskiej nadawała niemieckim Romom 
i Sinti równe prawa obywatelskie, to jednak 16 lipca 1926 roku Bawaria wydała 
ustawę „Prawo o zwalczaniu Cyganów i włóczęgów unikających pracy”, mówią-
cą o rejestrowaniu wszystkich wędrujących Cyganów na policji i w lokalnych 
organach władzy, a w 1927 roku Prusy uchwaliły dekret o wprowadzeniu do-
wodów tożsamości dla Cyganów powyżej szóstego roku życia, w którym uznano 
ich za przestępców, włóczęgów i jednostki aspołeczne i zobowiązano do zamiesz-
czania w dowodach zdjęć i odcisków palców202. Wystarczyło kilka lat, aby te 
tendencje stały się powszechne w całej Republice, co zaowocowało przyjęciem 
ustawy bawarskiej jako prawa federalnego już w kwietniu 1929 roku i ustano-
wieniem Centrum Zwalczania Cyganów w Niemczech203. Kiedy Adolf Hitler 

199 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 99.
200 Ibidem, s. 100.
201 K. Postma, op. cit., Groningen 1996, s. 40. 
202 Sybil H. Milton, Gypsies as Social Outsiders in Nazi Germany [w:] R. Gellately, N. Stolzfus, 

Social Outsiders in Nazi Germany, Princeton 2001, s. 213.
203 Sinti and Roma. Victims of the Nazi Era 1933–1945, United States Holocaust Memorial 

Museum, www.holocaust-trc.org/sinti.htm, s. 3 – 28.12.2008.
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przejął władzę 30 stycznia 1933 roku, zaczął, obok innych ustaw rasistowskich, 
ustanawiać akty antycygańskie, wcielając w życie swoją wizję nowych Niemiec 
– z Aryjczykami stojącymi najwyżej w hierarchii, a Żydami, Romami i ludnością 
czarnoskórą jako rasowo niższymi. Zaczęto m.in. sterylizować, kontrolować za-
wieranie małżeństw, rejestrować, a wreszcie aresztować Romów już w roku 1933 
i następnych latach, a także wydano wiele rasistowskich praw, zwłaszcza ustawy 
norymberskie z 15 września 1935 roku O Ochronie Krwi i Honoru Narodu Nie-
mieckiego204, w komentarzach do których opisano ich jako dewiantów kulturo-
wych, rasowych i socjalnych i osoby obcej krwi. Ustanowiono także w 1936 roku 
Centralny Urząd Rzeszy ds. Zwalczania Utrapienia Cygańskiego (Reichszentrale 
zur Bekampfung des Zigeunerin – wesens)205. W tym samym roku uchwalono 
także dekret zawierający wskazówki i instrumenty zwalczania plagi cygańskiej, 
który m.in. legitymizował aresztowania Cyganów przed igrzyskami olimpijskimi 
(największą liczbę 600 000 Romów zatrzymano 16 lipca 1936 roku) i umiesz-
czanie ich w obozie Marzahn na przedmieściach Berlina206. Wreszcie Romów 
zaczęto umieszczać w gettach i obozach internowanych na terenie Niemiec i in-
nych państw, a później w obozach koncentracyjnych na ziemiach okupowanych 
krajów. Szczególną postacią był doktor Robert Ritter, psychiatra, który kiero-
wał genetycznymi i genealogicznymi badaniami nad Cyganami, począwszy od 
1938 roku. Wraz ze swoimi współpracownikami i policją kryminalną prowadził 
w Berlinie penetrację społeczeństw romskich, której wyniki posłużyły za podsta-
wę dokumentu szefa SS Heinricha Himmlera z 8 grudnia 1938 roku Zwalczanie 
Utrapienia Cygańskiego207. Z kolei Ewa Justin, asystentka Rittera, postulowała 
o sterylizację Romów, co ujęła także w swojej pracy doktorskiej, stwierdzając, że 
„ze stanowiska przestrzegania czystości rasowej należy domagać się całkowitego 
pozbawienia mężczyzn zdolności zapłodnienia”208. 

Zdaniem Sławomira Kapralskiego można wyróżnić trzy typy prześladowań, 
jakim poddani byli Romowie:

1) intensyfi kacja i koordynacja istniejących już uprzednio środków kontroli 
i przymusu stosowanych wobec Romów przez władze;

2) tworzenie nowych zasad postępowania z Romami, zmierzających do 
zwiększenia kontroli i represyjności, a w konsekwencji do usunięcia Romów 
poza nawias społeczeństwa poprzez zintensyfi kowaną politykę deportacji i osa-
dzania ich w obozach koncentracyjnych;

204 Ibidem, s. 4.
205 Urząd ten stworzono na wzór Monachijskiego Centrum Zwalczania Cyganów w Niem-

czech z 1926 roku – por. Sybil H. Milton, op. cit. [w:] R. Gellately, N. Stolzfus, Social Outsiders in 
Nazi Germany, Princeton 2001, s. 213.

206 Ibidem, s. 217. 
207 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 109.
208 208 J. Ficowski, op. cit., Kraków 1968, s. 96.
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3) zastosowanie wobec Romów ustawodawstwa i polityki rasowej opartej na 
ideologii dowodzącej ich biologicznej niższości, stwarzającej podstawę działań 
wiodących do ich fi zycznego unicestwienia209.

Tuż po wybuchu wojny i w trakcie jej trwania sytuacja Romów wyglądała 
nieco odmiennie w każdym z trzech omawianych krajów. Na Słowacji, po roz-
padzie Republiki Czechosłowackiej i ustanowieniu Protektoratu Czech i Mo-
raw, powstało marionetkowe państwo pod rządami Hlinkowej Słowackiej Partii 
Ludowej – Partii Słowackiej Jedności Narodowej (HSĽS – SSNJ), z premierem 
księdzem Jozefem Tiso na czele. Choć współpracujące z Niemcami władze za-
adaptowały wiele ustaw rasistowskich i dyskryminacyjnych III Rzeszy, to 25 
września 1939 roku wydano ustawę o obywatelstwie, w której mieszkańcy Sło-
wacji zostali podzieleni na dwie grupy – obywateli państwa i elementy obce. 
Żydzi nie mieli prawa do obywatelstwa, Romowie jednak mogli je otrzymać 
pod warunkiem, że zdołaliby udowodnić, że prowadzą normalne życie rodzinne 
(w domniemaniu – osiadłe), mają stałe zamieszkanie i pracę oraz są prawdziwy-
mi obywatelami Słowacji z odpowiednim wychowaniem, odpowiednią postawą 
moralną i obywatelską210. Podejmowano jednak wiele działań antycygańskich, 
jak np. wprowadzano zakazy handlu, sprzedawania alkoholu Cyganom, zabro-
niono w 1940 roku, podobnie jak Żydom, służby w armii i wysyłano Romów 
do obozów pracy. W odróżnieniu od Czech, z których większość Romów została 
wywieziona do obozu koncentracyjnego w Auschwitz i zginęła, na Słowacji za-
kładano obozy pracy dla Cyganów oraz zabroniono im korzystania z transportu 
publicznego, wyznaczano konkretne dni i godziny, w których mogli wchodzić 
do miast i wsi, a ich osiedla odizolowano od dróg publicznych211. Po ataku 
Niemiec na Słowację we wrześniu 1944 roku rozpoczęły się masowe egzekucje 
Romów w wielu miejscowościach – Spiska Teplica, Selene, Pohorela, Jergaly, 
Horne Hamry, Kralovce, Baba, Viglas212 – a członkowie tej społeczności za-
mieszkujący południowe i południowo-wschodnie tereny Słowacji, które w cza-
sie wojny zostały włączone do Węgier, zostali wywiezieni do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau213. Szacuje się, że w czasie wojny zginęło około 6500 czeskich 
i słowackich Romów. Jednakże ocenia się także, że większość ze 100 000 Romów 
mieszkających wtedy na Słowacji przetrwało wojnę214. 

Niestety sytuacja ludności romskiej w Polsce i na Węgrzech przedstawiała się 
znacznie bardziej dramatycznie. Polska znajdowała się pod okupacją i na jej tere-

209 S. Kapralski, Dlaczego warto uczyć o zagładzie Romów? [w:] J. Ambrosewic-Jacobs, L. Hoń-
do (red.), Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, Kraków 2005, s. 78.

210 M. Jurásková, T. Nicholson, M. Vašečka (ed.), op. cit., Bratislava 2003, s. 38.
211 Ibidem, s. 39.
212 Dyskryminacja i prześladowanie Romów w Republice Słowacji, www.stowarzyszenieromow.

hg.pl/losy/przesladowania/slowacja.html – 29.12.2008.
213 M.A. Orenstein, D. Ringold, E. Wilkens, op. cit., Washington 2003, s. 49.
214 W. Guy, op. cit. [w:] W. Guy, Between Past and Future: the Roma of Central and Eastern 

Europe, Hatfi eld 2001, s. 288.
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nie powstawały obozy koncentracyjne, getta, do których na podstawie polecenia 
Himmlera z 27 kwietnia 1940 roku wysyłano Romów i Sinti z całej Europy. 

Na Węgrzech rząd Horthyego wdrażał wiele dyskryminacyjnych w stosunku 
do Romów praw, jak np. ustawę z 1938 roku, która zakładała, że każda osoba 
pochodzenia romskiego jest z góry podejrzana o cechy charakteru determinują-
ce przestępcze i kryminalne zachowania215. Jednak można stwierdzić, że nie było 
żadnych zinstytucjonalizowanych mechanizmów zagłady tej grupy etnicznej na 
Węgrzech, liczącej wtedy około 200 000 osób. Zakazywano Romom wędrowa-
nia, a od 1941 roku zabraniano małżeństw mieszanych romsko-węgierskich216. 
W miarę upływu czasu prześladowania zaostrzały się i osiągnęły swą kulminację 
w roku 1944. Po wywiezieniu do obozów zagłady węgierscy Romowie podlegali 
takim samym prawom i regulacjom, jak ich pobratymcy z innych krajów – pra-
wom rasowym III Rzeszy. Liczbę Romów z Węgier – ofi ar obozów koncentra-
cyjnych szacuje się od 5000–10 000 (Laszlo Karsai) do 30 000217 – tych, którzy 
od początku okupacji Węgier przez państwo niemieckie w 1944 roku zostali 
wysłani do Auschwitz218, Dachau i Ravensbrück. 

Na terenie Polski niemal od początku wojny obowiązywało prawo III Rze-
szy, w kraju tym stworzono też miejsce największej zagłady Romów europej-
skich – Zigeunerlager w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Jednak 
już jesienią 1941 roku część powstającego getta w Łodzi oddzielono na potrze-
by stworzenia obozu cygańskiego, do którego przywieziono transporty Romów 
i Sinti z Niemiec, Austrii oraz przybyłych tam jeszcze przed 1939 rokiem Ro-
mów z Węgier i państw bałkańskich219. Obóz funkcjonował przez dwa miesiące, 
a po jego likwidacji tych, którzy ocaleli z epidemii tyfusu, przetransportowano 
do Chełmna nad Nerem. Zigeunerlager w Łodzi był pierwszym obozem, w któ-
rym zaczęto dokonywać eksterminacji Romów, później jednak obóz koncentra-
cyjny w Oświęcimiu stał się miejscem ich największej zagłady. 

16 grudnia 1942 roku Himmler wydał dekret o transporcie Romów do Aus-
chwitz-Birkenau. Pierwszy transport osób pochodzenia romskiego miał miejsce 
26 lutego 1943 roku. Zigeunerlager utworzono w Birkenau na odcinku B II e. 
Składał się z 32 baraków, z których każdy mógł pomieścić 1000 osób. Obóz ten 
różnił się od innych pod kilkoma względami – początkowo nie był otoczony 
drutem kolczastym, więźniowie nie nosili pasiaków i przede wszystkim był to 
obóz rodzinny220. Romowie i Sinti nie zostali podzieleni ze względu na płeć. 

215 Ibidem, s. 40.
216 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 106. 
217 K. Postma, op. cit., s. 41.
218 Węgierskich Romów w październiku 1944 roku zaczęto przywozić do Auschwitz dopiero 

po likwidacji Zigeunerlager i osiedlono ich w pustych barakach w jego części. Po zlikwidowaniu 
Romów z Węgier i ich rodaków z innych krajów baraki Zigeunerlager przekształcono w szpital dla 
kobiet – za: I. Fonseca, op. cit., s. 271.

219 L. Mróz, op. cit., Warszawa 2007, s. 194.
220 Wzorem dla deportacji całych rodzin romskich stała się deportacja z 1940 roku do Lublina.
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Nie wynikało to jednak z dobroci oprawców, lecz jedynie z ich chęci do zgła-
dzenia ludności romskiej jak najszybciej i łącznie oraz faktu, że budowa obozu 
nie została jeszcze zakończona. Warunki w obozie tak opisywał Rudolf Hoess: 
„Nie pamiętam już, ilu Cyganów i «mieszańców cygańskich» było w obozie 
oświęcimskim. Wiem tylko, że zapełnili całkowicie odcinek obozu obliczony na 
10 000 osób. Ogólne warunki egzystencji w Brzezince absolutnie nie pozwalały 
na urządzenie obozu rodzinnego. Brak podstawowych warunków uniemożli-
wiał zatrzymanie tam Cyganów, choćby tylko do końca wojny. Nawet należyte 
odżywanie dzieci było zupełnie niemożliwe (…)”221. Romowie poddawani byli 
także uderzającym w godność ludzką badaniom antropologicznym przez sady-
stycznego doktora Josefa Mengele. Lekarz ten traktował Romów jak obiekty 
laboratoryjne i robił na nich wszelkie eksperymenty, jakie przyszły mu do głowy. 
Mengele próbował m.in. udowodnić, że skłonności przestępcze są cechą wro-
dzoną Cyganów, sprawdzał też, jak ich organizmy będą walczyć z różnymi cho-
robami. Wyjątkowe zainteresowanie przejawiał badaniami nad bliźniętami, aby 
znaleźć jakieś wspólne cechy lub geny potwierdzające jego tezę o dziedziczeniu 
charakterystycznych właściwości, przynależnych do poszczególnych ras. Mordo-
wał wybrane bliźnięta cygańskie po to tylko, aby wykonać sekcję zwłok lub by 
oddzielić gałki oczne czy też obciąć ich głowy, które następnie przesyłano do 
Berlina w celu dalszych badań222. Eksperymenty te były jednak tylko bestial-
skim uzupełnieniem masowej zagłady Romów w Oświęcimiu. Sytuacja życiowa 
w Zigeunerlager pogarszała się w zastraszającym tempie, dlatego też Himmler po 
swojej wizycie w lipcu 1943 roku223 podjął decyzję o jego likwidacji. 

Już 16 maja 1944 roku SS próbowało dokonać eksterminacji osadzonych 
w Zigeunerlager Romów, jednakże zostali oni ostrzeżeni wcześniej i uzbroili się 
w to, co mogli znaleźć bądź stworzyć – noże, deski, łopaty, kamienie. W odpo-
wiedzi na opór otaczający obóz esesmani odjechali, by tym razem dyskretniej 
zaplanować kolejny termin, niestety udanej likwidacji Zigeunerlager. Obóz osta-
tecznie zlikwidowano w nocy 2 sierpnia 1944 roku. Przed likwidacją nielicz-
nych Romów – około 1400 kobiet i mężczyzn – przewieziono do obozów pracy 
w Buchenwaldzie i Ravensbrück. Ocenia się, że zgładzono wtedy 2987 Romów 
– głównie kobiet, dzieci, osób starszych – w całym zaś Auschwitz-Birkenau 
– ok. 20 943 Romów i Sinti. Dzień ten został uznany za Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. 

221 J. Parcer (red.), Los Cyganów w KL Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 1994, s. 100.
222 I. Fonseca, op. cit., s. 267. 
223 Wspomniany już Hoess tak opisywał wizytę Himmlera: „Pokazałem mu dokładnie obóz 

cygański. Obejrzał wszystko gruntownie; widział przepełnione baraki mieszkalne, niezadowalają-
ce warunki higieniczne (…) widział dzieci chore na nomę (…) te wymizerowane ciałka dziecięce 
z wielkimi dziurami w policzkach, ten powolny rozkład całego ciała” – za: ibidem, s. 115.
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Romski Holokaust (nazywany czasem Porrajmos lub Samudaripen)224 jest 
jednym z najmniej znanych, zbadanych i opisanych okresów romskiej historii 
– z tego powodu często jest też nazywany „zapomnianym Holokaustem”. To 
„zapomnienie” znalazło swoje konsekwencje w procesach zbrodniarzy wojen-
nych – tłumaczyli się oni, że pobyt w obozie i mordowanie Romów było tylko 
karą za ich przestępcze uczynki, a nie działo się z powodów rasowych. Ich argu-
mentacja okazała się skuteczna – do dziś tylko jeden hitlerowiec, Ernst August 
Koenig, został skazany za zbrodnie popełnione przeciw Romom. Wciąż zresztą 
budzi kontrowersje motywacja zagłady Romów – czy miała podłoże nienawi-
ści rasowej, czy była jedynie zabiegiem likwidowania przestępców? Większość 
badaczy jest jednak przekonana o słuszności pierwszej tezy na temat powodów 
eksterminacji tej grupy etnicznej.

Ostatnio zaczyna się to zmieniać, coraz więcej historyków i badaczy innych 
dziedzin poświęca tej problematyce swoją uwagę. Pominięcie tej wielkiej tragedii 
Romów ma swoje podłoże w kilku czynnikach, m.in. w tym, że ich zagłada była 
znacznie gorzej udokumentowana przez nazistów niż zagłada Żydów, a także 
w specyfi ce romskiej kultury i tradycji. Romowie nie mają bowiem praktycznie 
pisanej historii, a zmarli są bardzo rzadko wspominani, bo – jak stwierdzili An-
drzej Mirga i Lech Mróz – niewłaściwe jest w tej kulturze wspominanie śmierci 
zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej z czasów II wojny światowej225. Poza 
tym, w odróżnieniu od Żydów i ofi ar innych narodowości, które miały wyższe 
wykształcenie, romscy więźniowie obozów koncentracyjnych nie pozostawili po 
sobie pamiętników, nie pisali wspomnień i nie starali się badać swej historii 
w tym okresie. 

Szacowana liczba ofi ar romskiego Holokaustu waha się od 200  000 do 
1  500  000 osób226. Za najbardziej prawdopodobny szacunek przyjmuje się 
500 000 ofi ar. Trudności w określeniu liczby Romów, którzy zostali zamordo-
wani, wynikają także z faktu, że wielu przedstawicieli tej grupy etnicznej gi-
nęło w lasach i na szlakach wędrówek taborów w doraźnych egzekucjach z rąk 
funkcjonariuszy policji, żołnierzy czy członków grup paramilitarnych w różnych 
krajach. Szacuje się, że od 30 do 50% Romów europejskich zginęło z rąk nazi-
stów227, niektórzy twierdzą nawet, że mogło to być 3/4 populacji przedwojennej.

224 Ian Hancock próbował od lat dziewięćdziesiątych upowszechnić termin „Porrajmos”, któ-
ry oznacza w niektórych dialektach języka romskiego „pożeranie” czy „pochłanianie”, natomiast 
w innych tłumaczyć to można jako „gwałt”, przez co wiele grup romskich protestuje przeciwko 
tej nazwie jako nieodpowiedniej i nieprzystającej do nakazów kultury romskiej. W odpowiedzi 
na to Marcel Courthiade ukuł nazwę „Samudaripen”, która znaczy tyle co „masowy mord” czy 
„morderstwo wszystkich”. Jednak wciąż najpowszechniej używa się na określenie zagłady Romów 
i Sinti sformułowania „romski Holokaust”.

225 A. Mirga, L. Mróz, op. cit., Warszawa 1994, s. 30–31. 
226 Ibidem, s. 109.
227 A. Bartosz, op. cit., Sejny 1994, s. 45.
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2.3.2. Sytuacja Romów w latach 1945–1989 w wybranych krajach

Po zakończeniu II wojny światowej Romowie albo znaleźli się pod wpływami 
Związku Radzieckiego, albo Europy Zachodniej. W obu blokach chciano ich 
asymilować, tylko że posługując się różnymi metodami. W krajach socjalistycz-
nych próbowano asymilować Romów na siłę, najpierw wydając akty o nakazie 
osiedlenia się grup wędrujących, później zaś wdrażając ich w socjalistyczny sy-
stem produkcji i zaprzeczając całkowicie ich odrębności. W krajach Europy Za-
chodniej, mimo że także nakazano im się osiedlać, mieli zdecydowanie większą 
swobodę w wyrażaniu swojej kultury, choć problemy społeczno-ekonomiczne, 
z jakimi musieli się borykać lub jakie sprawiali, zauważano tam w zależności od 
aktualnej strategii politycznej bądź sytuacji wewnętrznej poszczególnych państw.

2.3.2.1. Węgry 

Po 1945 roku kwestia romska na Węgrzech postrzegana była raczej jako prob-
lem społeczny niż etniczny. Co prawda w latach 1945–1948 Romowie mie-
li możliwość kultywowania swojej kultury, tolerowano także ich odróżnianie 
się od społeczeństwa większościowego. Akceptacja ta przejawiała się w takich 
zdarzeniach, jak na przykład opracowaniu i opublikowaniu przez Andrasa Kal-
mana w 1946 roku rozprawy traktującej o ludności romskiej na Węgrzech, 
w której postulował on nadanie jej praw i statusu grupy etnicznej228. Jednak 
objęcie władzy w 1948 roku przez Komunistyczną Partię Węgier z Mátyásem 
Rákosi na czele zmieniło radykalnie postawę wobec Romów, którzy, podobnie 
jak w pozostałych krajach bloku wschodniego, mieli zostać poddani asymilacji 
poprzez osiedlenie i produktywizację. To drugie działanie wdrażano już od lat 
sześćdziesiątych, kiedy to Romowie byli zatrudniani w fabrykach, kopalniach 
i na budowach – wykonywali prace, które nie wymagały niemal żadnych specja-
listycznych kwalifi kacji, były mało płatne, a często też ryzykowne. Tak jak w in-
nych krajach regionu, zabroniono Romom wykonywania tradycyjnych profesji 
w związku z zakazem posiadania własności prywatnej. Jedynie ci przedstawiciele 
grupy, którzy parali się muzyką i dzięki temu zajęciu zarabiali na życie, nadal 
korzystali z tego sposobu utrzymania, wykonując te usługi w centrach turystycz-
nych, w restauracjach i barach. 

W ramach złagodzenia polityki kulturalnej wobec Romów 26 październi-
ka 1957 roku powołano Federację Kulturalną Cyganów na Węgrzech (Magyar 
Cigányok Müvelödési Szövetség), której zadaniem było reaktywowanie różnych 
przejawów kultury romskiej – muzyki, tańca, sztuki oraz języka romskiego229. 
Jednak radykalizacja polityki partii i zwalczanie skutków powstania z 1956 roku 

228 E. Kallai (red.), Th e Gypsies/Th e Roma in Hungarian Society, Budapest 2002, s. 36. 
229 M.  Stewart, Communist Roma Policy 1945–89 as Seen through the Hungarian Case [w:] 

W. Guy, op. cit., Hatfi eld 2001, s. 76–79.
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spowodowały zlikwidowanie Fundacji w 1961 roku. W tym samym roku rząd 
postanowił także skupić się nieco bardziej na problematyce związanej z ludnością 
romską, co zaowocowało rezolucją Komitetu Politycznego Partii. W rezolucji tej 
za główny cel polityki wobec Romów uznano integrację tej społeczności, co za-
mierzano osiągnąć m.in. poprzez poprawienie sytuacji mieszkaniowej i zdrowot-
nej jej przedstawicieli230. Dokument ten nakreślał także założenia działań doty-
czących Romów w nadchodzących latach. Uznano w nim także, że Romowie nie 
tworzą grupy narodowej, a jedynie społeczną, tak więc uczenie języka romani, 
kultywowanie kultury romskiej i tworzenie stowarzyszeń romskich przyczyniały 
się tylko do izolacji przedstawicieli tej grupy od społeczeństwa węgierskiego231. 
Dekret ten potwierdził dążenia asymilacyjne władz węgierskich oraz zakładał 
kontynuację prowadzonych w 1945 roku „kampanii zdrowia”. W ich ramach 
podejmowano zabiegi mające na celu porządkowanie osad cygańskich i miesz-
kańców poprzez publiczne kąpiele w kaustycznych środkach chemicznych, co 
miało m.in. powstrzymać wszawicę232, golenie, przymusową dezynfekcję etc. 
Tłumaczono to brakiem dostępu do kanalizacji i sanitariów w wielu skupiskach 
romskich233. Do 1961 roku „kampanie zdrowia” często były jedynie pretekstem 
do stosowania przemocy wobec Romów przez policję, co jednak uległo zmianie, 
kiedy władze zaczęły wnikliwiej kontrolować przeprowadzanie ww. kampanii 
oraz nakazały, aby wszelkie czynności wobec kobiet romskich były nadzorowane 
jedynie przez funkcjonariuszki płci żeńskiej. Działania te przeprowadzane były 
nieustannie do roku 1989. 

Na podstawie danych ze spisu powszechnego Romów, przeprowadzonego 
przez zespół Istvana Kemenyego w 1971 roku, określono, że populacja tej grupy 
etnicznej na Węgrzech wynosiła około 320 000 osób, z których 71% deklaro-
wało węgierski jako swój język narodowy, 21% – język romani, a prawie 8% 
– język rumuński234. Dwie trzecie Romów mieszkało w odsegregowanych od 
większości społeczeństwa osadach, 44% respondentów deklarowało brak dostę-
pu do elektryczności, a 32% – do sanitariatów235. Okazało się także, że około 
39% Romów, którzy ukończyli 14 lat, nie potrafi  czytać i pisać236. Uzyskane 
w ramach badań niepokojące dane przekonały rząd węgierski do przewartoś-
ciowania polityki wobec Romów na Węgrzech i skonstruowania bardziej kom-
pleksowych strategii działania.

230 K. Postma, op. cit., Groningen 1996, s. 41. 
231 Gypsies/Roma in Hungary, Budapest 2004, www.kum.hu, s. 4 – 03.01.2013.
232 Wśród tych środków był także środek DDT (dichlorodifenylotrichloroetan), uznany 

w 1968 roku za truciznę.
233 Shaving, Stripping, Public Humiliation: Disinfecting Gypsy Settlements during Socialism, 

www.osa.ceu.hu/galeria/catalogue/2002/bathing/ – 03.01.2009.
234 History of..., op. cit., www.eokik.hu/html/eng/pub/report/history.html – 14.12.2013.
235 Ibidem.
236 E. Kallai, op. cit., Budapest 2002, s. 39.
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Dzięki badaniom postanowiono porzucić politykę przymusowej asymilacji, 
stawiając na działania edukacyjne, gdyż poziom wykształcenia Romów uznano 
za największy problem i priorytet aktywności władz. Z tego powodu podjęto np. 
szeroko zakrojone programy edukacyjne, które zaowocowały podniesieniem po-
ziomu edukacji Romów – do lat osiemdziesiątych 50% dzieci romskich na Wę-
grzech ukończyło szkołę podstawową237. Jednak większość implementowanych 
inicjatyw zakładała tworzenie segregacyjnych klas i szkół dla dzieci pochodzenia 
romskiego, co wpływało, jak już wspomniano, na podniesienie poziomu wy-
kształcenia przedstawicieli tej grupy, jednak pogłębiało dystans społeczny mię-
dzy nimi a większością oraz umacniało izolację ludności romskiej na Węgrzech. 
Coraz popularniejsze stawało się także kierowanie dzieci romskich do szkół 
specjalnych i klas wyrównawczych, co zwiększało przepaść pomiędzy stopniem 
i jakością wykształcenia młodych Romów a tym, jakim mogli się legitymować 
ich nieromscy rówieśnicy. 

Przyznanie Romom statusu mniejszości etnicznej w 1984 roku miało jedy-
nie charakter nominalny. Władze co prawda zapewniały o możliwości wybrania 
przez mniejszości ich „własnej drogi” – albo asymilacji, albo akcentowania od-
rębności poprzez kultywowanie tradycji i rozwijanie kultury, jednak pozostało to 
tylko na poziomie deklaracji, bez wprowadzenia żadnych zmian do obowiązują-
cej polityki wobec mniejszości. W tym czasie na Węgrzech, zgodnie z raportem 
Komitetu Agitacji i Propagandy, populacja romska liczyła 360 000 osób i była 
w pełni osiedlona238. W latach osiemdziesiątych wielu Romów przeprowadzało 
się z osad do budowanych przez władze domów „CS”(o niskim komforcie)239. 
Choć dzięki temu sytuacja mieszkaniowa ludności romskiej uległa poprawie, to 
ze względu na fakt, że domy „CS” przeznaczone były tylko dla przedstawicieli 
tej grupy, poziom izolacji społecznej Romów nie zmieniał się. 

Status Romów na Węgrzech został zmieniony na mniejszość narodową de-
cyzją Politbiura z 1988 roku, co było wynikiem zabiegów pojawiających się od 
końca lat siedemdziesiątych organizacji ludności romskiej – w 1979 roku utwo-
rzono Krajową Radę Cygańską, siedem lat później zaś powstało Stowarzyszenie 
Kulturalne Węgierskich Cyganów240. Ocenia się, że w 1989 roku funkcjonowa-
ło około 150–200 takich stowarzyszeń241. Jednak aktywność tych organizacji 
romskich nie była w stanie skutecznie wpłynąć na negatywne i pełne uprzedzeń 
opinie i postawy społeczeństwa węgierskiego. Pod koniec lat osiemdziesiątych 
nasiliły się ataki i akty przemocy słownej i fi zycznej w stosunku do przedstawi-
cieli społeczności romskiej, które osiągnęły swoją kulminację po upadku komu-
nizmu na Węgrzech.

237 K. Postma, op. cit., Groningen 1996, s. 42.
238 E. Kallai (ed.), op. cit., Budapest 2002, s. 39.
239 Ibidem, s. 39.
240 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 134.
241 Ibidem, s. 147.
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Rok 1989 przyniósł nie tylko początki demokratyzacji w omawianym kraju, 
ale także wzrost napaści na tle rasistowskim na przedstawicieli omawianej grupy. 
Coraz częściej pojawiające się przejawy wrogości społecznej wobec Romów po-
kazały wyraźnie porażkę prowadzonej przez wieki polityki asymilacyjnej, której 
założenia nie brały pod uwagę specyfi ki ludności romskiej, a realizowane działa-
nia miały charakter powierzchowny, fragmentaryczny i często osiągały efekty od-
wrotne do zaplanowanych. Mimo to w czasach socjalizmu na Węgrzech Romo-
wie mieli po raz pierwszy od ich pojawienia się na terytorium tego kraju poczucie 
bezpieczeństwa – zapewniono im stanowiska pracy, poprawiono ich sytuację 
mieszkaniową oraz potępiano skierowaną wobec nich przemoc fi zyczną ze stro-
ny członków społeczeństwa większościowego. Z tego też powodu transformacja 
ustrojowa po 1989 roku oznaczała dla Romów dramatyczną zmianę i początek 
doświadczania niespotykanych dotąd w takim natężeniu negatywnych zjawisk. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych Węgry charakteryzowały się niewielkim 
odsetkiem mniejszości narodowych na swoim terytorium – w 1990 roku stano-
wiły one ofi cjalnie jedynie 2,2%242 populacji niemal dziesięciomilionowego spo-
łeczeństwa Węgier (z czego 142 683 osób deklarowało przynależność do grupy 
Romów i Sinti)243. Szacunkowe dane wskazują jednak, że deklarowana w spisie 
z 1990 roku przynależność do mniejszości nie odzwierciedlała faktycznej liczby 
przedstawicieli mniejszości zamieszkujących Węgry. 

Romowie, uznani za mniejszość w 1990 roku, a od 1993 roku legitymujący 
się ofi cjalnie statusem mniejszości narodowej, często podawali jako swoją przy-
należność etniczną narodowość węgierską, co wielu badaczy tłumaczy strachem 
przed represjami przedstawicieli omawianej grupy, który powstrzymywał ich od 
zgodnego z prawdą określania swojego pochodzenia.

2.3.2.2. Słowacja 

Zaraz po wojnie wielu słowackich Romów wyemigrowało do Czech w poszu-
kiwaniu zatrudnienia i w nadziei na poprawę warunków życia. Ci, którzy po-
zostali na Słowacji, doświadczali skrajnie różnego traktowania w tym samym 
czasie – z jednej strony władza uznawała ich za ofi ary wojny i kwalifi kowała do 
grup osób otrzymujących pomoc od państwa, np. część Romów osiedlono w do-
mach opuszczonych przez Niemców w Chvojnicy, Knešowie i regionie Spiszu244, 
z drugiej zaś na poziomie lokalnym Romowie doświadczali ze strony urzędni-

242 Odsetek ten konstytuowało trzynaście uznawanych za mniejszości grup narodowych i et-
nicznych – bułgarska, cygańska, grecka, chorwacka, polska, niemiecka, ormiańska, rumuńska, 
rosyjska, serbska, słowacka, słoweńska i ukraińska (mniejszość żydowska została uznana jedynie 
za mniejszość religijną) – za: B.  Mihok, Vergleichende Studie zur Situation der Minderheiten in 
Ungarn und Rumaenien (1989– 1996) unter besonderer Berücksichtung der Roma, Frankfurt am 
Main 1997, s. 58.

243 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 147.
244 M. Jurásková, T. Nicholson, M. Vašečka (ed.), op. cit., Bratislava 2003, s. 46.
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ków i społeczeństwa dyskryminacji i wydaleń, co pogłębiało ich wykluczenie. 
W sierpniu 1947 roku w Czechach i na początku 1948 roku na Słowacji prze-
prowadzono spis, który wykazał, że w Czechosłowacji żyło 101 190 Cyganów/
Romów, z czego 16 752 i 84 438 odpowiednio w Czechach i na Słowacji245.

W całej Czechosłowacji, która znalazła się w orbicie wpływów Związku 
Radzieckiego, zaczęto wdrażać ustawy mające na celu zasymilowanie Romów 
w społeczeństwie i wyeliminowanie różnic etnicznych. Romowie nie byli uwa-
żani za mniejszość etniczną, ale za „obywateli pochodzenia cygańskiego”246, co 
zaowocowało brakiem praw do kultywowania kultury, przynależnych mniej-
szościom. Wszelkie przejawy aktywności kulturalnej Romów, takie jak zakłada-
nie zespołów muzycznych wykonujących muzykę romską, wydawanie książek 
i czasopism w języku romani czy nawet śpiewanie romskich piosenek w szko-
łach, również były zabronione. Właśnie edukacja Romów stała się pierwszym 
celem polityki na rzecz tej ludności w Czechosłowacji na początku lat pięć-
dziesiątych. Spis z 1950 roku pokazał, że na Słowacji 42 000 osób po 15. roku 
życia to analfabeci, z czego 75% stanowili Romowie247. Z tego powodu od 1951 
roku prowadzono państwowe kursy dla analfabetów, które jednak nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów ze względu na opieszałość i chaotyczność urzędników, 
a także brak znajomości specyfi ki społeczności romskiej.

Romowie musieli także stać się elementem socjalistycznego systemu pro-
dukcji, zatrudniani więc byli w fabrykach i kombinatach, gdzie wykonywali 
proste prace, przeznaczone dla niewykwalifi kowanych robotników. Aby jeszcze 
wspomóc asymilację Romów, władze Czechosłowacji ustanowiły w 1958 roku 
prawo nr 74 O trwałym osiedleniu ludności nomadycznej i semi-nomadycznej, 
które znacznie ograniczyło możliwość wędrowania tym Romom, którzy jesz-
cze to praktykowali248. Rok później zaczęto wdrażać program przesiedlania Ro-
mów z obszarów wschodniej Słowacji, gdzie istniały zwarte romskie skupiska, 
do Czech, najczęściej wbrew ich woli. Plan ten jednak nie został w pełni zrea-
lizowany. Kolejne zarządzenia, mające na celu asymilację Romów, zostały wy-
dane w październiku 1965 roku (zarządzenie nr 502) i listopadzie 1968 roku 
(nr 384). Zawarta w nich była strategia rozwiązania „problemu cygańskiego” 
poprzez likwidację osad romskich, przesiedlenia Romów i ich rozproszenia na 
terenie całej Czechosłowacji oraz zapewnienie im zatrudnienia249.

245 Ibidem, s. 47.
246 Ibidem, s. 49.
247 Ł. Kwadrans, Problemy edukacji Romów w Czechosłowacji w latach 1945–1992 [w:] A. Bar-

tosz, M. Courthiade, S. Kapralski, L. Mróz, A. Paszko, C. Robotycki (red.), Studia Romologica,
nr 1, 2008, Tarnów 2008, s. 225.

248 Władze Czechosłowacji wzorowały się na uchwale Prezydium Rządu Polskiego z 24 maja 
1952 roku o pomocy państwa w przechodzeniu Cyganów do osiadłego trybu życia oraz na zakazie 
wędrowania z 1956 roku, ustanowionym w ZSRR – por. Ł. Kwadrans, Edukacja Romów. Studium 
porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław–Wałbrzych 2008, s. 122.

249 Ł. Kwadrans, op. cit., Wrocław–Wałbrzych 2008, s. 127. 
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W 1966 roku Prezydium Rady Narodowej Słowacji powołało Komisję 
ds.  Problemów z Ludnością Cygańską na Słowacji, która zaczęła nadzorować 
wciąż trwające przesiedlenia. W 1967 roku w Czechosłowacji mieszkało już 
223 993 Romów, z czego 164 526 na Słowacji250. Wraz z Praską Wiosną w 1968 
roku Romowie uzyskali możliwość tworzenia organizacji reprezentujących ich 
interesy, zaczęły powstawać również romskie zespoły muzyczne i kluby piłkarskie. 
W listopadzie 1968 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Sło-
wacji powstał Związek Cyganów – Romów o charakterze społeczno-kulturalnym. 
Wkrótce podobna instytucja powstała w Czechach. Obie organizacje były kon-
trolowane przez władze, miały jednak możliwość uczestniczenia w konstruowa-
niu i realizacji polityki na rzecz społeczności romskiej w Czechosłowacji. Związek 
został jednak zlikwidowany w obu częściach państwa w 1973 roku, a władze 
powróciły do realizowania polityki asymilacji, jednak już bez udziału Romów.

W latach siedemdziesiątych nasiliły się przesiedlenia Romów, niszczono 
osady romskie, a rodziny tam mieszkające przenoszono do bloków na dużych 
osiedlach. Kładziono również duży nacisk na wykonywanie przez dzieci romskie 
obowiązku szkolnego i choć wskaźniki uczęszczania do szkoły przez Romów 
znacznie wzrosły, to dużą ich część przydzielano do szkół specjalnych. Nie była 
to jednak jedyna szokująca praktyka stosowana w Czechosłowacji i dotykająca 
Romów. Od 1970 do 1990 roku rząd czechosłowacki realizował politykę mającą 
na celu ograniczenie liczby urodzeń Romów poprzez sterylizację kobiet rom-
skich251, nie zważając na to, że w kulturze Romów dziecko stanowi najwyższą 
wartość, a kobieta, która nie może rodzić, jest znacznie mniej szanowana przez 
swoją społeczności i uważana za pozbawioną swego największego atrybutu. 
Wszystkie sprawy przeciw praktykom sterylizacyjnym, wniesione przez kobiety 
romskie już po obaleniu komunizmu, zostały oddalone, gdyż odbywało się to 
legalnie – kobiety się na to zgadzały. Wielokrotnie jednak nikt nie wytłumaczył 
im, że sterylizacja ma nieodwracalne skutki, a dodatkowo oferowano im za pod-
danie się temu zabiegowi osiem średnich pensji na Słowacji. Niestety zarówno 
segregacja dzieci romskich w szkołach, jak i sterylizacja, zakazana w takiej formie 
w 1992 roku252, wciąż prawdopodobnie mają miejsce na Słowacji.

Aksamitna rewolucja przyniosła upadek komunizmu, ale także nasilenie się 
dotąd tłumionych i ignorowanych przez komunistyczne władze problemów 
związanych z ludnością romską. Nowe demokratyczne rządy musiały sobie 

250 D.M. Crowe, A history of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, New York 1995, s. 58.
251 Istniał też specjalny fundusz rządu, z którego środki przeznaczano na opłacanie kobiet rom-

skich, żeby wyraziły zgodę na zabieg. Przeciw praktykom sterylizacyjnym protestowali sygnatariu-
sze Karty 77, którzy zwracali uwagę na pogwałcenie artykułu 257 kodeksu karnego o ludobójstwie 
– por. D.M. Crowe, op. cit., New York 1995, s. 60; Ł. Kwadrans, op. cit., Wrocław–Wałbrzych 
2008, s. 137.

252 Report by Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights on His Visit to the Slovak 
Republic, 14–16 may 2001, CommDH(2001)5, Strasbourg, 19 September 2001, www.ecoi.net/
detail.php?id=11356&linkid=15242&cache=1&ifl ang=de&country=SK – 05.01.2012.
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z nimi poradzić. W styczniu 1991 roku Zgromadzenie Federalne Czechosłowa-
cji przyjęło deklarację o podstawowych prawach i wolnościach człowieka, która 
m.in. zapewniła Romom prawo do decydowania o swojej etnicznej przynależ-
ności253, a w kwietniu 1991 roku rząd Słowacji zrównał Romów z innymi mniej-
szościami etnicznymi w tym kraju254. Poszczególne ministerstwa zaczęły wdrażać 
różne inicjatywy dla mniejszości romskiej, związane z jej kulturą i edukacją. 
Jednak rozpad Czechosłowacji w 1993 roku przyniósł kolejne napięcia – Czesi 
coraz gwałtowniej zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie z ciągłych migracji sło-
wackich Romów na teren ich kraju. Dlatego też rządy nowo powstałych państw 
ustaliły, że część mieszkańców obu krajów otrzyma automatycznie słowackie 
obywatelstwo, nawet jeżeli mieszkali oni w Czechach od wielu lat – liczył się fakt 
urodzenia na terenie Słowacji. Tym osobom dano prawo do starania się o oby-
watelstwo czeskie, jednak konieczne było spełnienie kilku warunków, z których 
najtrudniejszym dla Romów okazał się wymóg niekaralności przez ostatnie pięć 
lat255. W ten sposób wielu Romów uzyskało obywatelstwo słowackie. W 1989 
roku organy administracji lokalnej, prowadzące spisy ludności romskiej, zanoto-
wały obecność 253 943 osób pochodzenia romskiego w tym kraju256.

2.3.2.3. Polska

Po wojnie ci Romowie, którzy przetrwali, zaczęli budować swoje życie od po-
czątku w niepodległej Polsce, która jednak szybko znalazła się w orbicie wpły-
wów ZSRR. Zapoczątkowało to niemal pięćdziesięcioletni okres komunizmu 
w Polsce. Romowie musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zamierzenia 
władz polskich w stosunku do ludności cygańskiej nie odbiegały znacząco od 
celów polityki na rzecz tej mniejszości w dwóch wcześniej opisywanych kra-
jach – zmierzano do asymilacji i produktywizacji tej społeczności. Podstawową 
przeszkodę w osiągnięciu tych założeń stanowił nomadyczny styl życia części 
Romów zamieszkujących powojenną Polskę. Dlatego też jednym z pierwszych 
działań była uchwała Prezydium Rządu 21 kwietnia 1952 roku (nr 452/52) 
o pomocy państwa przy przechodzeniu na osiadły tryb życia ludności cygań-
skiej257. To zarządzenie miało jeszcze charakter perswazyjny – namawiano Ro-
mów do osiedlania się, szczególnie na Ziemiach Odzyskanych, co miało pomóc 
w kontrolowaniu grup wędrownych oraz zapobiec uprawianiu tradycyjnych 
zawodów, świadczących usługi podczas przemieszczania się. Aby jeszcze lepiej 
kontrolować ludność cygańską, prowadzono rejestrację członków tej społecz-
ności na kartach DPA-1, jak również katalogowano zdjęcia całych społeczności 

253 Ibidem.
254 Ibidem.
255 W. Połeć, Marginalizacja i postęp [w:] E. Nowicka (red.), Romowie o sobie i dla siebie. Nowe 

problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003, s. 130.
256 Ibidem, s. 48.
257 A. Mirga, op. cit. [w:] Z. Kurcz (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław 1997, s. 165.
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w niektórych miastach i wsiach258. Niektórzy badacze twierdzą, że celem tych 
zabiegów było nie tylko nadzorowanie – wynikały one również z traktowania 
środowisk romskich jako potencjalnie przestępczych. 

W związku z relatywnie małymi rezultatami postanowiono zaostrzyć dzia-
łania mające na celu osiedlenie Cyganów, co wyraziło się w kolejnym doku-
mencie, a mianowicie rozporządzeniu z 5 lutego 1964 roku, które już naka-
zywało przymusowe osiedlenie, a więc zakaz wędrowania taborów cygańskich. 
W tym celu powołano w tym samym roku Międzyresortową Komisję ds. Ko-
ordynowania Osiedlania i Produktywizacji Cyganów, która miała czuwać nad 
wdrażaniem strategii osiedlania, m.in. poprzez koordynowanie działań milicji, 
karzącej grzywnami za postoje i rozpalanie ognisk obok lasów oraz kontrolują-
cej posiadanie zatrudnienia i stałego zameldowania, których brak był podstawą 
do karania za włóczęgostwo259. Bardziej agresywne działania władz przyniosły 
upragniony cel – do końca lat siedemdziesiątych większość wędrujących grup 
romskich została osiedlona. Kiedy Romom nakazano się osiedlać, większość 
z nich została zmuszona do porzucenia jednej z najważniejszych dla nich rzeczy 
– wędrowania, które zawsze miało charakter usługowy i pozwalało im zarabiać 
na utrzymanie. Dodatkowo zabroniono prywatnej własności środków produk-
cji, dlatego też Romowie nie mogli wykonywać swoich tradycyjnych zawodów 
na własną rękę. Musieli dopasować się do zasad panujących w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej – nie mogli się w żaden sposób wyróżniać, musieli zostać 
w pełni zasymilowani, gdyż społeczeństwo, wedle założeń władz, miało być jed-
norodne. Kolejnym krokiem włączenia Romów do społeczeństwa polskiego była 
produktywizacja, idąca w parze z osiedlaniem. Przedstawiciele omawianej grupy 
zatrudniani byli w powstających zakładach, m.in. w Nowej Hucie czy na Gór-
nym Śląsku, starano się rozproszyć klany rodzinne, osiedlając i zatrudniając ich 
poszczególnych członków w innych miastach, jednak wskaźnik zatrudnienia, 
choć nieco się podwyższył i utrzymywał na poziomie ok. 26%, nie mógł był 
uznany za optymalny do postawionych celów, zwłaszcza że większość zatrud-
nionych stanowili wciąż członkowie grupy Bergitka Roma, od wieków osiadłej 
i znacznie bardziej zasymilowanej w porównaniu z grupami wędrownymi. Ro-
mowie byli traktowani w tym okresie jak każdy polski obywatel, jeśli chodzi 
o pracę i edukację. Należy przyznać, że w tym czasie rzadko można było spotkać 
się z przejawami agresji wobec Romów. Jednak nie oznacza to, że uprzedzenia 
wobec nich zniknęły – były po prostu tłumione przez system. Miało to mieć 
wkrótce bardzo bolesne skutki dla społeczności romskiej w Polsce. Pogłębiający 
się kryzys ekonomiczny w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wpłynął 
na pogorszenie postaw społeczeństwa większościowego wobec Romów, jednak 
w porównaniu z innymi krajami odsetek ludności romskiej był bardzo niski 

258 Ibidem, s. 157.
259 L. Mróz, op. cit., Warszawa 2007, s. 213.
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i władze, borykające się z problemami ekonomicznymi państwa, nie poświęcały 
„problemowi cygańskiemu” zbyt dużej uwagi. Niezadowolenie społeczne, potę-
gowane przez wciąż niezasymilowanych i czasem zamożniejszych przedstawicieli 
społeczności romskiej, doprowadziło w przededniu ogłoszenia stanu wojennego 
do dwóch tragedii – pogromów w Koninie (9–10 września 1981 roku) i Oświę-
cimiu (21–22 października 1981 roku). Drobne incydenty doprowadziły do 
mobilizacji społeczności polskiej i wybuchu zamieszek, w czasie których pod-
palano samochody i nawoływano do rozprawienia się z Cyganami. O ile po 
zajściach w Koninie zatrzymano i skazano 10 osób, to w Oświęcimiu niemal 
cała społeczność romska otrzymała od władz wojewódzkich z Bielska-Białej tzw. 
wilcze bilety w jedną stronę i tzw. dokumenty podróżne, co oznaczało, że ze 137 
zameldowanych Romów 118 wyjechało, głównie do Szwecji i RFN260. 

Upadek komunizmu przyniósł pogłębienie trudnej sytuacji Romów w Polsce. 
Życie w demokratycznym kraju okazało się bardziej korzystne dla grup tradycyj-
nie wędrownych, które mogły bez przeszkód wykonywać zarzucone przymuso-
wo wcześniej zawody, natomiast Romowie z grupy Bergitka, pracujący dotąd na 
stanowiskach niewymagających wykształcenia i kwalifi kacji, stracili pracę i nie 
mogli w większości odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej, co dopro-
wadziło do uzależnienia dużej liczby przedstawicieli tej grupy od pomocy pań-
stwa. Na początku trudnej transformacji Romowie stali się po raz kolejny celem 
ataków Polaków, którzy po początkowej euforii z powodu nastania demokracji 
zaczęli odczuwać skutki gwałtownego zwrotu w historii i potrzebowali w jakiś 
sposób okazać swoje niezadowolenie i dać upust swej frustracji. Udowodniły 
to badania socjologiczne, przeprowadzone na początku lat dziewięćdziesiątych 
– Romowie byli w nich wątpliwym liderem w zestawieniu najbardziej nielu-
bianych przez Polaków nacji. Jest to tym bardziej znaczące, że jeszcze w latach 
siedemdziesiątych to Niemców Polacy darzyli najmniejszą sympatią. Znalazło 
to odzwierciedlenie w atakach na Romów m.in. w Mławie w czerwcu 1991 
roku. Pogrom został wywołany wypadkiem samochodowym 23 czerwca 1991, 
w którym młody Rom potrącił 17-letnią dziewczynę i 21-letniego mężczyznę261 
i uciekł z miejsca wypadku. Mimo że wójt romski doprowadził sprawcę na ko-
misariat, o czym policja poinformowała, nie udało się już ostudzić nastrojów 
i powstrzymać zamieszek, w których rannych i pokrzywdzonych zostało 41 
osób, zniszczono 17 domów i siedem mieszkań262. W procesie skazano 17 osób, 
a media i władze potępiły pogrom, jednakże obstawały przy tym, że charakter 
zajścia nie miał podłoża konfl iktu etnicznego, a jedynie ekonomiczny. Kolejne 
pogromy miały miejsce w następnych latach m.in. w Świebodzicach, Kętach, 

260 A. Mirga, op. cit. [w:] Z. Kurcz (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław 1997, s. 173.
261 Mężczyzna zmarł dwa tygodnie później, dziewczyna została kaleką.
262 Ibidem, s. 175.
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Żywcu i Czańcu263. Złe nastawienie Polaków do Romów nie było jednak je-
dynym problemem, z którym ci ostatni musieli się zmagać po upadku komu-
nizmu. Romowie, pracujący w socjalistycznej Polsce jako niewykwalifi kowani 
robotnicy, nie byli przygotowani do konkurowania na rynku pracy i brutalnych 
zasad, jakimi rządzi się gospodarka wolnorynkowa. Wszystko to doprowadziło 
do dalszej izolacji społeczności romskiej w Polsce, gdyż prowadzona przez wła-
dze PRL asymilacja nigdy tak naprawdę nie odniosła sukcesu i była tylko pozor-
na, a co więcej, nikt ani nic nie stanowiło już w warunkach demokracji bariery 
dla wyrażania i szerzenia negatywnych opinii o Romach. 

2.4. Kultura Romów

Niedawno zmarły wybitny badacz Romów, Jerzy Ficowski, stwierdził, że są oni 
postrzegani na trzy sposoby: demoniczny, przestępczy i operetkowy264. Takie od-
bieranie Cyganów jest związane przede wszystkim z nieznajomością ich zasad 
i kultury, przekonaniem o ich zamiłowaniu do kradzieży i postrzeganiem ich 
jako romantycznych tułaczy i wędrowców, których życiem jest muzyka. Te trzy 
wizerunki Romów w świadomości osób, które zazwyczaj nigdy nie miały z nimi 
kontaktu, wynikają z trzech przyczyn: niewiedzy, która bardzo często połączona 
jest z obojętnością i ignorancją; głęboko zakorzenionych stereotypów oraz po-
strzegania świata w kategoriach „swój – obcy”. „Obcy” nie jest tożsamy z „in-
nym”, bo oprócz zauważenia różnic między „nami” a „innymi”, zaczynamy war-
tościować cechy „innych” i jeżeli one w znacznym stopniu różnią się od wartości 
przez nas akceptowanych, tym łatwiej „inny” staje się „obcym”265. Żadnej innej 
grupie w Europie, która jednocześnie byłaby tak bezbronna jak Romowie, nie 
przypisano tylu cech i zachowań społecznie nieakceptowanych, co właśnie im. 
Równocześnie, przy tak dużym na przestrzeni wieków poziomie marginalizacji, 
dyskryminacji i powszechnych zabiegów asymilacyjnych, jest wręcz niewiary-
godne, że wielu grupom romskim udało się zachować język, kulturę i tradycję.

Już w XV wieku powszechne było przekonanie, że życie Cyganów opiera się 
na rytuałach, tabu i tajemniczych ceremoniach, odnoszących się do małżeństwa, 
rozwodu, śmierci i nieczystości. Zauważalne były także różnice w sposobie ubie-
rania, odżywiania, wykonywanej muzyce, uprawianych profesjach i zamiłowaniu 
do wędrowania. Wierzono, że Cyganie kierują się tylko przesądami i „kodeksem 
kradzieży”266. Sądzono także, że małżeństwo Cyganów zawierane jest poprzez 

263 Ł. Kwadrans, Niechciani. Sytuacja mniejszości romskiej w Polsce, Czechach i Słowacji, „Dia-
log Pheniben”, nr 3, 2004, s. 27.

264 M. Ziemba, Odrzucanie stereotypu, „Dialog Pheniben”, nr 3/4 1996. 
265 Por. Ł. Kwadrans, Swój – inny – obcy. Jak Polacy widzą Romów, „Dialog Pheniben”, nr 4, 

IV 2004, s. 27.
266 Ibidem, s. 86–87.
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przeskakiwanie lub przekraczanie leżącej miotły, a rozwód wiąże się z pokazywa-
niem się nago i ofi arą z konia. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy Romowie 
rzeczywiście to praktykowali, ale coraz lepiej znane i zbadane pojęcia Romanipen 
i Mageripen oraz wszystkie zjawiska im towarzyszące wydają się to wykluczać. 

Romowie wyróżniają się wyraźnie wśród członków społeczeństw europej-
skich nie tylko wyglądem, ale także kulturą i tradycją. Współcześnie tę ludność 
dzieli się na cztery podstawowe grupy: 1) Romowie – mieszkają na całym świe-
cie; 2) Sinti – przebywają na terytorium Austrii, Szwajcarii, Włoch, Niemiec 
i w przygranicznych rejonach Francji; 3) Manusze – zamieszkują Francję, Wło-
chy, Niemcy i Amerykę Północną; oraz 4) Kale – obecni w Hiszpanii, Portugalii 
i południowo-zachodniej Francji267. Dochodzi do tego podział na podgrupy, 
dzielące się na tzw. nacie, wśród których jeszcze wyróżniamy vice. Choć szero-
ko pojmowana ludność romska na świecie jest bardzo zróżnicowana, to jednak 
kultura i obyczaje Romów są do siebie zbliżone. Podejmuje się nawet próby 
wprowadzenia wspólnych symboli dla ludzi, którzy określają siebie Cyganami 
czy Romami, takich jak fl aga Romów czy też hymn Gelem, Gelem268. Niemniej 
jednak to kultura pozostaje najważniejszym wyznacznikiem przynależności gru-
powej i tożsamości etnicznej Romów. Dla większości cyganologów rdzeniem 
tożsamości etnicznej tej grupy jest ich pochodzenie z Indii, co zostało już przy-
bliżone powyżej, język romani oraz charakterystyczna kultura. 

Kultura Romów od zawsze budziła zainteresowanie społeczeństw przyjmują-
cych, a jej percepcję warunkowały zazwyczaj stereotypy i przekłamania. Romska 
kultura charakteryzuje się trzema aspektami, które świadczą o jej specyfi ce: po 
pierwsze, jest wewnętrznie zróżnicowana i zawiera wiele elementów zaczerpnię-
tych ze społeczeństw w krajach przyjmujących, jednak jej trzon pozostaje nie-
zmienny; po drugie, silna integracja wewnętrzna społeczności romskich, szcze-
gólnie w obliczu zagrożeń ze strony obcych, warunkuje jej kultywowanie jako 
czynnika obronnego i świadczącego o tożsamości wewnątrzgrupowej; wreszcie 
po trzecie, system wartości i elementów, które się na nią składają, jest mało 
podatny na rewolucyjne zmiany269. Najważniejsze części składowe, które kon-
stytuują kulturę Romów to: język, religia, tradycyjne zawody romskie, tradycje 
wędrowne, muzyka i taniec, a także inne dziedziny sztuki oraz tradycja, szcze-
gólnie związana z funkcjonowaniem rodziny i organizacją społeczną, ale także 
określająca przebieg obrzędów i ceremonii.

Bez wątpienia jedną z ważkich części składowych kultury Romów jest ich 
język. Romani ze swoimi hinduskimi korzeniami i licznymi dialektami stał się 
kluczowym elementem strategii Romów, która miała na celu ochronę ich tożsa-
mości grupowej w kontaktach z ludźmi z zewnątrz, wzmacnianie wewnętrznej 
spójności i solidarności oraz środek zwalczania wrogości ze strony społeczeństwa 

267 A.J. Kowarska, Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2005, s. 5.
268 Flague and Anthem, www.dosta.org/?q=node/74 – 14.01.2013.
269 Cyganie-Romowie i ich kultura, www.olszowka.most.org.pl/teksty/cyganie.rtf – 14.01.2013.
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większościowego. Posługiwanie się własnym językiem pozwoliło bowiem Ro-
mom przekazywać z pokolenia na pokolenie długo nieznane przez nie-Romów 
zasady tradycji obrzędowości romskiej, a także stanowiło punkt odniesienia 
w różnych krajach, do których wędrowała ludność romska, i pozwoliło w du-
żym stopniu opierać się wpływom różnych obcych kultur. Język był swoistym 
kodem, znanym i używanym tylko przez Romów/Cyganów. Należy jednak za-
znaczyć, że mimo że język romani jest wciąż niemalże nieznany dla członków 
społeczeństw większościowych, to jednak Romowie nie ustrzegli się całkowi-
cie przed wpływami kulturowymi społeczeństw krajów, do których przybywali 
– widoczne to jest w dialektach języka romani, które zawierają wiele zapożyczeń 
z języków krajów przyjmujących (ma to swoją przyczynę w tym, że Romowie 
pierwotnie po prostu nie posiadali w swoim języku nazw na niektóre zjawiska 
i rzeczy, z którymi się spotykali, wędrując).

Religia jest przyjmowana przez członków tej grupy etnicznej w zależności od 
dominującej religii w kraju, który zamieszkują. Ma to swoje korzenie w prze-
świadczeniu Romów, że pomoże ich to ochronić przed niechęcią społeczeństw 
większościowych i pozwoli na spokojne funkcjonowanie w obrębie większości. 
Jednak Romowie nie porzucili przez to kilku własnych zasad, którymi się kie-
rują, rozważając istnienie i działanie Boga. Przede wszystkim ludność romska 
jest monoteistyczna i uznaje, że z Bogiem każda osoba indywidualnie może się 
kontaktować i rozmawiać, gdyż uważają oni Boga za istotę dostępną w każdym 
miejscu i czasie i ich zdaniem w relacjach ze Stwórcą nie jest potrzebny żaden 
pośrednik270. Dlatego ludność romska dość swobodnie i selektywnie traktuje ob-
rzędy kościelne, a zdecydowanie największą wagę przykłada do zachowania ce-
remoniału katolickiego na pogrzebach członków swojej społeczności. Romowie 
bardzo obawiają się kar doczesnych, szczególnie choroby, dlatego na przykład 
przysięgi są składane w Kościele i stanowią w większości przypadków potwier-
dzenie prawdomówności Roma, który ją składa, gdyż większość prędzej wola-
łaby się przyznać do popełnionego czynu niż oczekiwać boskiej kary. Romowie 
wierzą w świat spirytualistyczny i boją się duchów, nazywanych przez nich mulo, 
o których wolą nie wspominać i w każdy możliwy sposób starają się zapobiec 
ich powrotowi. Dlatego też w kulturze Romów wspominanie śmierci nie jest 
wskazane, wspomnienia o zmarłych przywołuje się tylko przy odpowiednich ku 
temu okazjach – rocznicy śmierci czy Święta Zmarłych. Romowie uznają także 
istnienie diabła (beng) i złego losu (bibaxt), wierzą w czary i rytuały, które mogą 
przynieść dobry los lub uzdrowienia, oraz w klątwy, przed którymi może ochro-
nić używanie amuletów i talizmanów. 

Bardzo ważnym elementem kultury Romów są także tradycyjne zawody cy-
gańskie, których wykonywanie do dziś wzbudza szacunek w społecznościach 
romskich. Praca Romów charakteryzuje się krótkotrwałym, acz efektywnym 

270 S. Abraham, Th e Facts, www.imninalu.net/Roma.htm – 14.01.2013.
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wysiłkiem, nie może być w żadnym stopniu monotonna i rutynowa, musi cha-
rakteryzować się dużą swobodą i dowolnością doboru czasu. Do takiego typu 
profesji wykonywanych przez romskich mężczyzn można zaliczyć m.in.: ko-
walstwo, tresowanie zwierząt, handel, kotlarstwo, muzykowanie i pokazy ta-
neczne271. Natomiast kobiety zajmują się handlem i występami artystycznymi, 
jednak nierzadko parają się również wróżbiarstwem i w trudnych warunkach 
życiowych – żebraniem.

Mówiąc o występach i muzykowaniu, należy zaznaczyć, że właściwie chyba 
tylko muzyka i taniec zostały w jakimś stopniu poznane i zaakceptowane przez 
społeczeństwa większościowe w krajach przyjmujących Romów. Muzyka i kul-
tura romska były nawet w XVIII i XIX wieku przedmiotem fascynacji wielu 
twórców z różnych dziedzin sztuki – wystarczy wspomnieć choćby Carmen Bi-
zeta czy wiele książek, w których pojawiają się Cyganie jako bohaterowie. Kul-
tura Romów to jednak nie tylko muzyka i taniec, ale także malarstwo i rzadziej 
poezja oraz pisarstwo.

Kolejnym ważnym elementem, który wpłynął na krystalizowanie się rom-
skiej kultury, jest nomadyzm o charakterze usługowym. Co prawda nie wszyst-
kie grupy Romów tradycyjnie wędrowały, jednak w ten sposób żyła znakomita 
większość Romów/Cyganów. Dlatego też tylko wędrowne grupy czuły potrze-
bę i konieczność wykształcenia i wypracowania swoistych zasad, które miały 
pozwolić przetrwać im i ich kulturze podczas wielowiekowej tułaczki. Było to 
powodowane przede wszystkim stosunkiem władz i społeczeństw w krajach, do 
których przybywali. Początkowo powszechna była tendencja do wypędzania 
Cyganów z poszczególnych krajów, co zmuszało ich do wędrowania, później 
jednak, od XVIII wieku, zaczęto rozważać kwestię romską w innym świetle
– większość władców w państwach europejskich postanowiła zmusić Romów do 
osiedlenia się, aby zasymilować ich ze społeczeństwem krajów przyjmujących. 
Próbowano też walczyć z ich odrębną obrzędowością i kulturą. Taka polityka, 
realizowana w wielu krajach Starego Kontynentu, nie była jednak zbyt efek-
tywna poza tym, że większość Romów osiedliła się, nie rezygnując jednak ze 
swojej tradycji i codziennego życia wedle jej nakazów. Obecnie tylko około 5% 
Romów na świecie wędruje272. 

Tradycyjnie wędrowni Romowie, mimo osiedlenia, wciąż kierują się swoimi 
zasadami. Organizacja wewnętrzna społeczności romskich, a szczególnie pod-
stawowej komórki społecznej – rodziny273 – opiera się na kilku zasadach. Rodzi-
na jest zazwyczaj patrylokalna, monogamiczna i endogamiczna, jej konstrukcja 
bazuje także na zasadzie patriarchatu – mężczyzna podejmuje wszelkie decyzje, 

271 Ibidem.
272 K. Dziubała, Historia Romów, www.racjonalista.pl/kk.php/s,1441 – 14.01.2013.
273 Romowie postrzegają rodzinę jako grupę osób, które łączy pokrewieństwo krwi. Do najbliż-

szej rodziny zaliczają się rodzice, dzieci i dziadkowie, dalsi krewni zaś uznawani są za członków 
rodu.
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dba o utrzymanie rodziny, a kobieta jest mu posłuszna. Kobietę przez więk-
szość jej życia uważa się za nieczystą, czego rezultatem jest jej podrzędna pozycja 
w stosunku do mężczyzny. Nieczystość nie oznacza jednak brudu fi zycznego, 
lecz rytualny. Agnieszka Kowarska tak opisuje podział na czystość i nieczystość 
w świadomości tradycyjnie wędrownych Romów, w których postrzeganiu skala-
nie, związane z nieczystością, „kategoryzuje zachowania, przedmioty, osoby, czas 
i przestrzeń na to, co jest czyste i na to, co jest nieczyste. Wyraża się to w rozdzie-
leniu ciała «wyższego» (od pasa w górę) i ciała «niższego» (od pasa w dół), ciała 
wewnętrznego od ciała zewnętrznego, przestrzeni wewnętrznej od zewnętrz-
nej, Romów od nie-Romów. Tym samym sprowadza się do fundamentalnego 
w społecznościach romskich wartościowania wszelkich zachowań związanych ze 
spożywaniem pokarmów, higieną, wiekiem, płcią oraz funkcjonowaniem grup 
romskich w społeczeństwie nieromskim”274.

Jednak nawet mężczyzna jest podporządkowany decyzjom starszych. Rola 
starszyzny w kulturze i obyczajowości Romów jest znacząca, Romowie bowiem 
bardzo szanują doświadczenie życiowe, kierują się zaleceniami starszych i ak-
ceptują ich decyzje w różnych dziedzinach życia, nawet najbardziej intymnych 
i prywatnych. Starszyzna nie tylko dba o zachowanie tradycji i jej ciągłości, ale 
także rozstrzyga spory powstałe pomiędzy Romami, niekoniecznie związane 
z tradycją. To w dużym stopniu dzięki instytucji starszyzny Romom udało się 
zachować dwa bardzo ważne dla nich systemy wartości i zasad: Romanipen i Ma-
geripen275, mimo że kontakty międzykulturowe znacznie zagrażały zachowaniu 
ich tradycji. One właśnie wyznaczają dopuszczalne i akceptowalne zachowania 
w niemal każdej dziedzinie życia codziennego ludności romskiej, regulując także 
wyżej wymienione elementy kultury romskiej.

Romanipen – romskość – czyli przestrzeganie zasad, kultywowanie tradycji 
oraz ochrona kultury romskiej, to najważniejsze wyznaczniki bycia Romem. Jest 
to szczególnie widoczne wśród grup tradycyjnie wędrownych, które przykładają 
szczególną wagę do przestrzegania rozbudowanego systemu zakazów i nakazów 
oraz wartości. Zasady Romanipen, choć podobne, interpretowane są przez różne 
grupy Romów nieco odmiennie, ale zgodnie z tym, co stwierdził Andrzej Mirga, 
romski etnolog: „Każda grupa, która identyfi kuje siebie jako Roma, defi niuje Ro-
manipen, przy porządkowując tej kategorii takie cechy, które uznaje za znaczące, 
jednak funkcja pozostaje tożsama – pozwala na identyfi kację innych i określenie 
«pozycji» innego wobec siebie”276. Romanipen obowiązuje tylko w stosunkach 
wewnętrznych grup cygańskich – nie-Rom nigdy nie stanie się pełnoprawnym 
członkiem społeczności romskiej – jest więc swoistą granicą oddzielającą kulturę 

274 A.J. Kowarska, op. cit., Warszawa 2005, s. 36.
275 Ze względu na duże zróżnicowanie grupowe w trzech omawianych krajach, elementy tra-

dycji i kultury zostaną przedstawione na podstawie kultury i zasad grupy Polska Roma, jednej 
z tradycyjnie wędrownych grup.

276 A. Bartosz, op. cit., Sejny 1994, s. 129.
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i tradycję Romów od obyczajów innych społeczności. Co prawda obcy może 
zasłużyć na określenie manuś (co, podobnie jak Rom, oznacza człowieka, jednak 
w odróżnieniu od pojęcia Rom określa przedstawicieli gatunku ludzkiego), ale 
zostanie tak nazwany tylko wtedy, gdy Romowie obdarzą go dużym szacunkiem. 
Romskość oznacza więc pewien sposób zachowania, ubierania się, jedzenia, któ-
re podkreślają odmienność, czasami w bardzo demonstracyjny sposób. Określa 
też zasady doboru małżonków, ich wzajemne relacje oraz całą intymną sferę 
życia małżeńskiego. Romanipen to zasada, której używa się wyłącznie wewnątrz 
społeczności cygańskich i która służy do wyodrę bnienia Romów „praw dziwych” 
(ćaće Roma) od go szych, nazywanych phuj Roma (źli Romowie) lub dzungale 
Roma (bru dni, nieczyści), którzy w opinii Romów wędrownych nie przestrze-
gają zasad Romanipen i są nazywani łabancami – ludźmi zawsze nieczystymi, 
czego nic nie może zmienić. Romanipen podkreśla konieczność demonstrowa-
nia kultury przez Romów, używania języka romani, kładzie nacisk nie tylko na 
odpowiednie zachowanie w czynnościach życia codziennego, ale także na takie 
wartości, jak: solidarność, braterstwo, integracja wewnątrzgrupowa, wierność 
małżonkom, chronienie innych członków społeczności romskiej czy też pielęg-
nowanie czystości młodych kobiet (dziewic) oraz okazywanie czci kobietom, 
które powinny być skromne i ułożone. Kolejne zasady, których należy przestrze-
gać, to phuripen – starość, starszeństwo – oraz ćaćipen – prawda, racja. Istnieje 
powszechny nakaz poszanowania starszych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet277. 
Jak już zostało wspomniane, to właśnie starsi podejmują większość kluczowych 
decyzji dla społeczności. Natomiast ten, kto kłamie lub próbuje oszukać innego 
Roma, jest określany kłamcą – xoxano278. Ta zasada nie odnosi się do obcych, 
gdyż wprowadzenie w błąd gadźia świadczy o pomysłowości i zaradności, a także 
chęci ochrony tożsamości grupowej. Dzięki Romanipen wiadomo także, z kim 
można usiąść do wspólnego stołu i posiłku, który kobiety przygotowują zgodnie 
z zasadą czystości rytualnej. Dla Romów najważniejsza jest pewność, że spoży-
wane przez nich potrawy są czyste nie tylko dosłownie, ale też symbolicznie. 
Wspólne zasiadanie do stołu jest przez nich traktowane jako oznaka szacunku 
i przyjaźni wobec zaproszonych gości i nie wolno ich narażać na skalanie. 

Romanipen to nie tylko używanie języka romani, stroju, wystroju mieszkania, 
sposobu życia czy stosunków ze swoją społecznością, lecz także przestrzeganie swo-
istego kodeksu skalań – Mageripen (u innych grup, np. Kełderaszy i Lowarów, 
mahrime) – którego łamanie grozi poważnymi sankcjami, łącznie z wykluczeniem 
z grupy. Kodeks Mageripen, charakterystyczny dla grup wędrownych, nadal pełni 
funkcję określania granic Romanipen, czyli etniczności grupy. Romowie klasyfi -
kują wszelkie działania w kategorii „czyste (vuzo) – nieczyste” (magerde, mahri-
me). Wartościowanie świata, ludzi i zwierząt według porządku „czyste – nieczyste” 

277 Ibidem, s. 134. 
278 Ibidem, s. 135.
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nie jest specyfi ką tylko kultury cygańskiej (np. w Indiach lewą rękę uważa się za 
nieczystą – służy m.in. do wykonywania zabiegów higienicznych), ale u Romów 
ów podział wynika ze szczególnego wartościowania ciała człowieka: górna połowa
– czysta, dolna połowa – nieczysta, grożąca skalaniem.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje skalań: wielkie (Bare Mageripena) i małe 
(Tykne Mageripena). Te pierwsze podlegają jurysdykcji Szero Roma, Baro Szero 
(Wielkiej Głowy) czy też Kris – Rady Starszych (np. u Kełderaszy), natomiast 
w przypadku mniejszych skalań orzekać może także wójt, który jest przedsta-
wicielem Wielkiej Głowy w poszczególnych społecznościach lokalnych, lub też 
przedstawiciel starszyzny, poważany w danej społeczności. Skalania dotyczą nie 
tylko ciała ludzkiego i stosunku do innych Romów, ale także miejsca zamiesz-
kania, zwierząt i innych rzeczy używanych przez człowieka. Wielkie skalania 
to wykroczenia o największym ciężarze, największej szkodliwości społecznej, 
np. donosicielstwo (władzom), współpraca z policją, dokonywanie czynów na 
szkodę grupy, zabicie Roma, obrabowanie współplemieńca itd. Osoby popeł-
niające takie wykroczenia wobec zasad Mageripen nazywane są phukane romen-
gre (kapusie, donosiciele) i ćorachane romengre (zabójcy, złodzieje), a jeśli fakty 
i świadkowie potwierdzą zarzuty, skazuje się je zwykle na dożywotnie wydale-
nie z grupy, bez możliwości powrotu279. Wyrok dotyczy jednostki, jednak nie-
kiedy, jeżeli wydalony jest mężczyzną, wraz z nim separuje się całą jego najbliż-
szą rodzinę. Bare Mageripena to także stosunkowo mniejsze wykroczenia, czyli 
skalania kobiece czy też niedozwolone jedzenie, jednak one również podlegają 
wyłącznemu orzecznictwu Baro Szero lub Kris. Bez pośrednią ich przyczyną jest 
oskarżenie o zetknięcie się z dolnymi partiami kobiecego ciała (gdy kobieta jest 
w okresie prokreacyjnym) lub z nieczys tymi częściami kobiecego ubioru (spód-
nica, obuwie), a także oskarżenie o zjedzenie czegoś, co uważane jest za nieczy-
ste, np. końskiego lub psiego mięsa. Te skalania zwykle karane są czasowym 
wydaleniem z grupy i obowiązkiem zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej, 
np. zapłacenia okupu rodzinie uwiedzionej dziewczyny280. Świadectwo innych 
osób i ich oświadczenie, że ktoś jest skalany, ma kluczowe znaczenie dla okre-
ślenia, że dana osoba jest magerde. Jeśli nikt inny nie jest świadkiem czynności, 
które grożą skalaniem – nie ma ono miejsca.

Z kolei Tykne Mageripena to przewinienia drobniejsze, takie jak na przy-
kład użycie ostrego narzędzia przeciwko innemu członkowi swojej społeczno-
ści, a nawet psu, czy też kontakty z prostytutką. Nie powodują one wyklucze-
nia z grupy, tylko izolację wewnątrz niej. O nich orzeka już nie Szero Rom, ale 
wyznaczeni przez niego przedstawiciele, np. wójtowie. Oni też decydują, kiedy 
kończy się okres kary, który zamykają uroczystości przyjęcia do społeczności
– zwykle jest to rodzaj biesiady na koszt ukaranego. Przestrzeń pomiędzy czy-

279 A. Mirga, L. Mróz, op. cit., Warszawa 1994, s. 141.
280 Ibidem, s. 141.
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stym a nieczystym zajmuje kategoria melało (melalo), oznaczająca tylko brud 
fi zyczny, a nie nieczystość rytualną, gdyż znacznie bardziej istotna jest czystość 
moralna, a nie fi zyczna. Aby zostać oczyszczonym, osoba naznaczona skalaniem 
musi przede wszystkim kierować się decyzjami Szero Roma lub Romano Kris 
w sprawie zadośćuczynienia pokrzywdzonym i odbycia kary odizolowania od 
społeczności przez określony czas lub złożyć przysięgę, że nie zrobiła nic, co mo-
głoby ją skalać. Jak już wspomniano, można zastosować przysięgę (sovlacha), aby 
oczyścić się z zarzutów o skalanie i raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości co 
do czystości swojej osoby. Przysięgi również dzielą się na ciężkie (phare) i lekkie 
(łokhe), a ich dobór jest uzależniony od powagi sytuacji przysięgającego. 

Przytoczone powyżej obyczaje i tradycje Romów, których realizacja określana 
jest przez Romanipen i Mageripen, pozwoliły im przez wiele wieków ich obecno-
ści w Europie zachować swoją tożsamość i odrębność. Mimo że, jak twierdzi Ewa 
Nowicka: „W pewnym stopniu tożsamość Romów końca XX wieku uległa prze-
mianom z powodu zachwiania się niektórych tradycyjnych wartości. Podobnie 
jak u większości narodów europejskich, Romowie ulegli kryzysowi tradycyjnego 
autorytetu, opartego na hierarchii rodowej. Tak jak w całej współczesnej Euro-
pie, wśród Romów możemy obserwować rozluźnienie tradycyjnych wartości. 
Jednakże sposób, w jaki sobie radzą z tym kryzysem, nie odbiega od wzorów, 
które znamy z krajów europejskich”281. Wciąż jednak uznawanie, szanowanie 
oraz realizowanie postaw i zachowań wynikających z tych wartości stanowią 
o byciu tzw. prawdziwym Romem. W tym miejscu można by zadać pytanie: 
czy nadal, dzięki tym wartościom, Romom uda się zachować swoją odrębność, 
biorąc pod uwagę błyskawicznie zmieniający się świat i otaczającą ich rzeczywi-
stość? Jak powiedział Szero Rom Polskich Romów, Henryk Kozłowski: „Wierzę, 
że my, Romowie, będziemy trwać i zachowamy swoją kulturę i tradycję. Między 
innymi dlatego, że nie zamierzamy się mieszać w polityczne spory, kłótnie i róż-
ne eksperymenty. Świat musi mieć coś trwałego! Musi mieć, żeby nie zwariował. 
I my, Romowie, będziemy tym «czymś»!”282. Jednak można przypuszczać, że 
kultura, tradycje romskie czy organizacja życia społecznego będą ulegać dale-
ko posuniętym modyfi kacjom, co w kontekście omawianej problematyki może 
przejawiać się np. w przewartościowaniu pozycji tradycyjnych liderów w obliczu 
pojawiania się liderów nowoczesnych czy też precyzyjniejszemu defi niowaniu 
i dopasowywaniu tożsamości romskiej do realiów współczesnego świata.

281 E. Nowicka, Tradycyjna kultura Romów – kapitał kulturowy czy obciążenie? [w:] T. Palecz-
ny, J. Talewicz-Kwiatkowska (red.), Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, Kraków 
2008, s. 41.

282 R. Ulicki, O codzienności, tradycji, magii i trwaniu. Z królem polskich Romów, Henrykiem 
Kozłowskim rozmawia Ryszard Ulicki, „Dialog Pheniben”, nr 9, wrzesień 2004, s. 10.
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Rozdział III

Romowie w krajach członkowskich Unii Europejskiej 
– od „Starej Unii” do pierwszego rozszerzenia UE 

w XXI wieku

3.1. Status społeczno-ekonomiczny Romów w krajach członkow-
skich UE do 2004 roku

Romowie i ich tradycja, kultura, język są bez wątpienia częścią wyjątkowego, 
różnorodnego i oryginalnego dziedzictwa europejskiego, a nawet, jak twierdzi 
Ewa Nowicka, można ich nazywać pierwszymi Europejczykami, gdyż:

 – niektóre cechy kultury romskiej kwalifi kują ich zbiorowość nieomal jako wzorowy 
model współczesnego Europejczyka (…)

 – językowo są Indoeuropejczykami,
 – pochodzą (sięgając do głębokiej przeszłości) z północnych Indii jak większość obec-

nych narodów europejskich 
 – w obecnym świecie kontaktów ponadpaństwowych, ponadregionalnych, ekonomicz-

nie zorientowanym raczej wokół handlu niż rolnictwa, swobodni w przemieszczaniu 
się, posiadający kontakty we wszystkich krajach europejskich.

Romowie wskazują wzór nowoczesnego europejskiego zachowania się mimo posiada-
nia pewnych archaicznych cech kulturowych, które jednak nie wydają się przeszkadzać 
w funkcjonowaniu we współczesnej rzeczywistości283. 

Mimo tego, do momentu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, prowadzą-
cych do rozszerzenia w 2004 roku, Unia Europejska284 nie poświęcała ludności 
romskiej zbyt wiele uwagi. Nie oznacza to jednak, że w poszczególnych krajach 

283 E. Nowicka, Romowie – pierwsi Europejczycy [w:] B. Cieślińska, E. Nowicka (red.), Wędrow-
cy i migranci, Polska w Europie: ograniczenia i perspektywy, Kraków 2005, s. 39.

284 Unia Europejska powstała na mocy Traktatu z Maastricht (Traktatu o Unii Europejskiej), 
który wszedł w życie 1 listopada 1993, jednak osobowość prawną i status organizacji międzyna-
rodowej uzyskała dopiero wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego 1 grudnia 2009 roku. 
Wcześniej status organizacji międzynarodowej miała Wspólnota Europejska (do 1 listopada 1993 
roku Europejska Wspólnota Gospodarcza – powołana wraz z Europejską Wspólnotą Energii Ato-
mowej na mocy Traktatów Rzymskich z 25 marca 1957 roku [wszedł w życie 1 stycznia 1958 
roku]; te dwie Wspólnoty wraz z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, powstałą na mocy Traktatu 
Paryskiego z 18 kwietnia 1951 roku [wszedł w życie 23 lipca 1952 roku, wygasł 22 lipca 2002], 
tworzyły Wspólnoty Europejskie), która reprezentowała państwa członkowskie na zewnątrz i za-
wierała w imieniu organizacji umowy międzynarodowe.
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„piętnastki” Romowie nie byli obecni i nie podejmowano się wdrażania progra-
mów na ich rzecz. Tabela 1. pokazuje szacunkową liczebność Romów w pań-
stwach członkowskich „Starej Unii”.

Tabela 1. Szacowana liczba Romów w krajach UE przed 2004 rokiem285

Kraj Szacowana liczba Romów/Cyganów

Austria 15 000–20 000

Belgia 10 000–15 000

Dania 2500–4500

Finlandia 5000–8000

Francja 200 000–300 000

Grecja 140 000–200 000

Hiszpania 300 000–400 000

Holandia 30 000–40 000

Irlandia 20 000–27 000

Luksemburg 0

Niemcy 85 000–120 000

Portugalia 50 000–100 000

Szwecja 15 000–30 000

Wielka Brytania 80 000–100 000

Włochy 85 000–120 000

Każde z wyżej wymienionych państw prowadziło swoją wewnętrzną politykę 
wobec Romów, a strategie podejmowane przez władze różniły się znacznie na 
przestrzeni lat. Jak twierdzi Peter Th elen: „większość prób poprawienia sytuacji 
Romów było podobnych do tradycyjnej polityki rozwojowej, czyli strategii po-
litycznych wdrażanych przez kraje uprzemysłowione na rzecz państw rozwijają-
cych się. Tak jak problemy krajów rozwijających się spowodowane były w prze-
szłości chociaż częściowo przez kolonializm, a współcześnie przez funkcjonujące 
struktury władzy i gospodarki, «polityki cygańskie» z przeszłości i teraźniejszości 
należy w pewnej mierze winić za sytuację Romów”286. Choć opinia ta może 
wydawać się nieco kontrowersyjna, nie ulega wątpliwości fakt, że Wspólnota 
Europejska, a później Unia Europejska, traktowała decyzję o strategii wobec Ro-

285 Roma/Gypsies/Travellers of Europe: An Examination of Discrimination and Racism, Dublin 
1998, s. 31.

286 P. Th elen, Roma in Europe. From Social Exclusion to Active Participation, Skopje 2005, s. 55.
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mów jako sprawę wewnętrzną jej krajów członkowskich, angażując się jedynie 
w kwestie związane z edukacją dzieci romskich na obszarze Wspólnoty.

Zaowocowało to m.in. przygotowaniem raportu autorstwa Jeana-Pierra 
Liégeois w 1986 roku i wydaniem go w 1987 roku, dotyczącego sytuacji dzie-
ci romskich w systemach oświaty krajów „piętnastki”287, oraz rezolucją z maja 
1989 roku, wydaną przez Radę Ministrów, w której zawarty był apel o przyjęcie 
„całościowego podejścia strukturalnego, pomagającego w przezwyciężaniu naj-
większych przeszkód utrudniających cygańskim dzieciom dostęp do oświaty”288. 
Państwa członkowskie z kolei także podejmowały zagadnienia edukacji, jednak 
większość wysiłków kierowały na uregulowanie kwestii wędrowania i osiedlania 
Romów zamieszkujących ich terytoria.

Szczególnym przykładem jest Hiszpania, która przystąpiła do EWG 1 stycz-
nia 1986 roku i od razu stała się państwem członkowskim z największą popu-
lacją Romów. Wedle statystyk populacja Romów w Hiszpanii, określanych tam 
jako Gitanos, utrzymywała się na stałym poziomie 2% społeczeństwa tego kraju, 
a największe skupiska ludności romskiej znajdowały się w Andaluzji, gdzie spo-
łeczność ta stanowiła 4,3% mieszkańców289. Kolejne rządy próbowały wcielać 
w życie programy asymilacyjne i osiedleńcze, jednak w związku z porażką tych 
zabiegów, podjęto działania mające na celu integrację Romów ze społeczeń-
stwem i zapewnienie im możliwości kultywowania ich kultury. Jeszcze przed ak-
cesją, na mocy pierwszej demokratycznej konstytucji z 1977 roku, Romowie po 
raz pierwszy od reżimu generała Franco uzyskali prawo do zakładania własnych 
organizacji i stowarzyszeń, uchwalono także Narodowy Plan dla Cyganów, który 
przewidywał dofi nansowania romskich projektów z zakresu zatrudnienia, edu-
kacji i kultury. Nie zrezygnowano jednak z rozpoczętych w połowie lat osiem-
dziesiątych akcji likwidacji osad romskich – ubogich slumsów zwanych barrios, 
które miały raz na zawsze rozwiązać problem z izolacją społeczną, marginali-
zacją i biedą Gitanos. Pierwsze tego typu działania podjęto w Madrycie, gdzie 
na przedmieściach funkcjonowały ogromne slumsy cygańskie z przynajmniej 
15 000 mieszkańców, żyjących bez bieżącej wody i elektryczności i pracujących 
w szarej strefi e290. Decyzja władz nie była jednak wywołana trudnymi warunka-
mi życiowymi mieszkańców madryckich barrios, lecz faktem, że widok osiedla 
był pierwszym obrazem, jaki mogli zobaczyć turyści przyjeżdżający do stolicy sa-
mochodem bądź pociągiem. Akcje poprzedziło przeprowadzenie spisu ludności 
w osadzie, a następnie podzielenie jej na dwie grupy – tych, którzy mogą zostać 

287 J.-P. Liégeois, School Provision for Gypsy and Traveller Children, Bruxelles 1987.
288 Resolution of the Council and the Ministers of Education on School Provision for Gypsy and 

Traveller Children, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989X0621
(01):EN:HTML – 10.08.2012.

289 Roma/Gypsies/Travellers of Europe…, op. cit., Dublin 1998, s. 31.
290 P. Gay y Blasco, Th is is Not a Place for Civilised People. Isolation, Enforced Education and 

Resistance among Spanish Gypsies [w:] A. Bashford, C. Strange (ed.), Isolation. Places and Practices of 
Exclusion, London–New York 2004, s. 208.
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zasymilowani i żyć jak nie-Cyganie, i tych wyrażających zupełny sprzeciw wo-
bec planowanej akcji. Ci ostatni zostali umieszczeni w odizolowanych domach, 
gdzie mieli być poddani intensywniejszym działaniom pracowników socjalnych, 
reedukacji, aby można ich było później włączyć do społeczeństwa większościo-
wego291. Polityka ta nie różniła się zbyt od strategii wobec Romów/Cyganów 
podczas dyktatury Franco – w opinii Palomy Gay Y Blasco, mimo nastania 
liberalnej monarchii konstytucyjnej, „Gitanos wciąż byli osiedlani i przesiedlani 
w zależności od kaprysów urzędników i najczęściej umieszczani w strefach pe-
ryferyjnych i mało rozwiniętych: izolacja pozostała rdzeniem w ich traktowaniu 
(…) przez ponad 25 lat od upadku dyktatury”292. Takie nurty w polityce wobec 
Romów kształtowały działania dotyczące tej mniejszości w innych dziedzinach, 
takich jak edukacja czy zatrudnienie, choć władze przeznaczały środki budżeto-
we np. na zajęcia wyrównawcze dla dzieci romskich. 

Z kolei Francja, kraj założycielski Wspólnot i drugie państwo po Hiszpanii 
z największym odsetkiem Romów/Cyganów (Tsiganes), w swojej polityce wobec 
ludności romskiej przykładała największą wagę do kwestii nomadyzmu i eduka-
cji. Choć wycofano w 1969 roku obowiązek posiadania przez wędrowców doku-
mentu carnet antropométrique293, to zastąpił go carnet de circulation, który każdy 
wędrujący musiał co miesiąc, później co trzy miesiące, legitymować w komisa-
riacie policji na terenie, na którym akurat przebywał. W 1990 roku władze na-
łożyły też obowiązek na samorządy lokalne wyznaczenia miejsc postoju dla wę-
drowców, do których z kolei przychodzili ochotnicy uczący dzieci nomadów294. 
Zgodnie z polityką państwa francuskiego i założeniem, że wszyscy posiadający 
obywatelstwo to obywatele Francji, a mniejszości stanowią zagrożenie dla mo-
delu Republiki, bardzo niechętnie władze lokalne przystawały na naukę języków 
mniejszościowych, w tym romani, a około 60 000–100 000 Romów posługu-
jących się tym językiem pomijano w raportach o językach mniejszościowych295. 

W przeciwieństwie do Francji, Romowie i Sinti296 w Niemczech, kolejnym 
państwie założycielskim, cieszą się obok Duńczyków, Fryzów i Serbołużyczan 
statusem mniejszości narodowej. Społeczność Sinti jest stosunkowo dobrze 
zintegrowana ze społeczeństwem niemieckim, choć badania pokazują niechęć 
społeczeństwa większościowego w stosunku do nich, aczkolwiek zdecydowanie 
mniejszą niż w innych krajach europejskich. Społeczny odbiór ludności romskiej 

291 Ibidem, s. 208.
292 Ibidem, s. 211–212.
293 Został wprowadzony na mocy ustawy z lipca 1912 roku i przeznaczony był dla wszystkich 

wędrowców, niezależnie od pochodzenia. Carnet zawierał takie dane, jak: informacje osobiste, 
zdjęcia, odciski palców i pozwolenie na prowadzenie pojazdów – za: A. Fraser, op. cit., Warszawa 
2001, s. 188.

294 Zob. więcej – ibidem, s. 211–212.
295 Roma/Gypsies/Travellers of Europe…, op. cit., Dublin 1998, s. 14.
296 W Niemczech Romami określa się imigrantów tego pochodzenia z XIX wieku, Sinti to 

przybysze z wieku XV – za: ibidem, s. 14.
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w Niemczech pogorszył się znacznie po migracjach Romów z Europy Środkowo-
-Wschodniej, głównie Macedonii, Rumunii i Jugosławii, w latach dziewięćdzie-
siątych, kiedy to fala biednych, zdesperowanych i społecznie marginalizowanych 
w swoich krajach osób pochodzenia romskiego przybyła do RFN. Wybuchały 
zamieszki, atakowano obozy uchodźców, żądano ich wydalenia, co częściowo na-
stąpiło na mocy ustawy repatriacyjnej z Rumunią z 1992 roku. 

Podobne zróżnicowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów osiadłych 
i migrantów z Europy Południowej można zaobserwować we Włoszech, jeszcze 
jednym państwie – inicjatorze powstania Wspólnot. Władze centralne i lokalne 
kładły od lat siedemdziesiątych szczególny nacisk na ułatwienie dostępu dzieci 
romskich do szkół, co doprowadziło do powolnej i częściowej, ale jednak sy-
stematycznej integracji ze społeczeństwem większościowym. Zupełnie inaczej 
przedstawiała się natomiast sytuacja romskich migrantów z krajów byłej Jugo-
sławii – żyli i wciąż żyją w bardzo trudnych warunkach na obrzeżach najwięk-
szych miast, a władze samorządowe z dość dużą regularnością kontrolują i starają 
się likwidować te osady.

Zbliżonego traktowania doświadczają Romowie w Grecji (członek WE od 
1981 roku), gdzie większość tej społeczności żyje w bardzo trudnych warunkach 
bez podstawowych udogodnień sanitarnych i zmaga się z analfabetyzmem, ale 
także pada ofi arą nadużyć ze strony policji w postaci nielegalnych zatrzymań czy 
niszczenia własności prywatnej oraz boryka się z dużym poziomem dyskrymina-
cji ze strony społeczeństwa większościowego, podsycanej przez środki masowego 
przekazu, prezentujące przedstawicieli społeczności romskiej jako pasożytów, 
żebraków i handlarzy narkotyków297.

W trudnych warunkach egzystują także wciąż wędrujący Romowie w Portu-
galii (akcesja w roku 1986), którzy jednak stanowią niewielką grupę w porów-
naniu z większością Romów (Cigana), od dawna zasymilowanych. Obie grupy 
jednak doświadczają powszechnej dyskryminacji niemal w każdej dziedzinie ży-
cia. Rząd próbuje temu przeciwdziałać, ustanawiając takie organy, jak Wysoki 
Komisarz ds. Mniejszości Etnicznych czy Lizbońska Rada ds. Społeczności Imi-
granckich i Mniejszości Etnicznych, której zadaniem jest konstruowanie i wdra-
żanie programów na rzecz Romów na terenie Lizbony298. 

Szczególne podejście do wędrowców przejawiały też władze Wielkiej Bryta-
nii, która stała się członkiem EWG w 1973 roku. Jeszcze przed akcesją, w lutym 
1962 roku Ministerstwo Mieszkalnictwa i Administracji Lokalnej wystosowało 
dokument apelujący do władz o tworzenie obozowisk i miejsc postoju dla wę-
drownych Romów/Cyganów, żeby mogli żyć tak, jak uznają za właściwe. Apel 
nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, dlatego też w 1968 roku wydano kolejny 
akt – ustawę o parkingach dla przyczep kempingowych, która już nakładała na 

297 Ibidem, s. 15.
298 Ibidem, s. 20.
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władze lokalne obowiązek stworzenia odpowiednich miejsc do obozowania dla 
Cyganów299, rozumianych jako osoby o nomadycznym stylu życia300. Edukacja 
dzieci wędrowców również pozostawała w gestii urzędników władz lokalnych, 
co jednak doprowadziło do świadczenia usług oświatowych na bardzo różnym 
poziomie na terenie całego kraju. Mimo to system, przy fi nansowym wsparciu 
rządu, funkcjonował sprawnie aż do roku 1992, kiedy to pojawiły się propozy-
cje, aby znieść obowiązek tworzenia parkingów i wstrzymać środki na ich bu-
dowę. Propozycja została wstrzymana przez Izbę Lordów, ale rząd ograniczył 
wydatki na obozowiska i oświatę wędrowców poprzez odrzucanie wniosków 
o dotacje bądź przyznawanie tylko niewielkich sum na ten cel301. Nastawienie 
zarówno władz, jak i społeczeństwa do Romów uległo zarazem pogorszeniu 
w latach 1997–2000, kiedy to nastąpiła fala migracji ludności, w tym Romów, 
z krajów byłego bloku wschodniego w poszukiwaniu lepszych możliwości za-
robkowania i podniesienia poziomu życia. Rzecznik Rady Europy skomento-
wał to jako powrót do normalnej mobilności Cyganów w związku z otwarciem 
granic302, mimo że badacze tej społeczności podkreślali, że Romowie od daw-
na nie wędrują i fakt, że chcieli podjąć ryzyko wyjechania ze swoich krajów 
zamieszkania, świadczy o poziomie desperacji i trudności, jakich musieli tam 
doświadczać, m.in. wzrostu liczby rasistowskich ataków, braku odpowiedniej 
ochrony prawnej, strachu przed niebezpieczeństwem, zwłaszcza podczas wojen 
i konfl iktów wewnętrznych, oraz masowego bezrobocia i społecznego wyklucze-
nia303. Z tego powodu Romowie starali się o azyl w Wielkiej Brytanii, wnioski 
te jednak były odrzucane niemal natychmiast, a mimo krytyki instytucji euro-
pejskich, polityka władz popierana była przez media brytyjskie, które zostały 
skrytykowane przez Radę Europy za ksenofobię i nietolerancyjne przedstawianie 
kwestii uchodźców304. 

Nie inaczej na falę migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, a wśród nich 
znacznego odsetka Romów, zareagowały władze i środki masowego przekazu 
w kolejnym kraju założycielskim Wspólnot – Belgii. Już wcześniej próbowa-
no kontrolować wędrówki Romów, łącznie z wprowadzeniem Cartes de Tsigane
– dokumentów podobnych do francuskich karnetów, z których jednak zrezyg-
nowano w 1975 roku na rzecz specjalnych programów zakładających włączenie 
ludności romskiej do krajowego systemu opieki socjalnej, co w zamyśle rządu 

299 A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 210.
300 W dokumentach i aktach prawnych Wielkiej Brytanii i Irlandii używa się powszechnie 

sformułowania „Gypsies and Travellers”, które odnosi się zarówno do wędrowców pochodzenia 
romskiego, jak i tradycyjnie wędrownych grup irlandzkich i szkockich, kiedyś zwanych Tinkers 
(Druciarze).

301 Ibidem, s. 211.
302 W. Guy, “No Soft Touch”: Romani Migrations to the U.K. at the Turn of the Twenty First 

Century, Nationalities Papers, Vol. 31, No. 1, 2003, s. 63.
303 Ibidem, s. 64.
304 Ibidem, s. 72.
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miało sprzyjać integracji. Jednak imigranci pojawiający się w Belgii w latach 
dziewięćdziesiątych nie spotkali się z taką postawą – premier Guy Verhofstadt 
w wywiadzie dla dziennika „Het Laatste Nieuws” z 20 września 1999 roku 
oświadczył: „Prowadzimy rozmowy z Albanią i Słowacją i rozpoczynamy repa-
triację. Chcemy także dojść do porozumienia w sprawie umowy repatriacyjnej 
z Bułgarią i Macedonią i z Kosowem w celu szybkiego odesłania wielu nielegal-
nych imigrantów. Uchodźcy z takich krajów, jak Słowacja i Bułgaria nie szukają 
przecież tak naprawdę azylu, ponieważ nie ma żadnych politycznych powodów, 
które by to usprawiedliwiały. Ponadto te kraje chcą wejść do Unii Europejskiej. 
Nie możemy pozwolić, żeby w międzyczasie przybywały stamtąd do Belgii masy 
nielegalnych imigrantów”305. 

Dania (akcesja w 1973 roku), Finlandia i Austria (w UE od 1995 roku) także 
starają się wdrażać programy integracyjne dla zamieszkujących ich tereny nie-
wielkich społeczności Romów. W Austrii romska mniejszość etniczna od 1993 
roku ma prawo zakładania rad, służących za ciało doradcze dla rządu, w Danii 
Romowie są objęci integracyjnym systemem opieki społecznej, a w Finlandii, 
gdzie mają status mniejszości narodowej, konstytucja gwarantuje im prawo do 
kultywowania i rozwijania własnej kultury i języka, co wspierane jest przez in-
stytucje państwowe, które wydają materiały do nauki języka romani. Zgodnie 
z zarządzeniem fi ńskiego Ministerstwa Edukacji, język romski może być wy-
kładany przez dwie godziny w tygodniu w każdej szkole pod warunkiem, że 
zgromadzi się przynajmniej czworo chętnych uczniów306. Szwecja – w UE od 
1995 roku – również prowadzi politykę integracyjną, jednak w przeciwieństwie 
do Finlandii radykalne metody asymilacyjne z lat pięćdziesiątych, łącznie ze ste-
rylizacją, zabiegami lobotomii i odbieraniem dzieci rodzinom romskim, dopro-
wadziły do kulturowego i językowego wykorzenienia części Romów zamieszku-
jących ten kraj. 

W Holandii, kolejnym państwie założycielskim Wspólnot, oraz Irlandii, 
która dołączyła do EWG w 1973 roku, społeczność romska to w dużej mierze 
ludność napływowa z Węgier, byłej Jugosławii, Rumunii, Polski, Czech i Buł-
garii. W obu krajach przeważają wspólnoty Koczowników (Woonwagenbewo-
ners – mieszkańców przyczep czy Travellers – Wędrowców), z którymi Romowie 
często są utożsamiani. Wszelkie działania i programy kieruje się właśnie głów-
nie do tych grup, bez przykładania szczególnej wagi do specyfi cznych potrzeb 
Romów307.

Właśnie nasilające się migracje z Europy Środkowej i Europy Południowo-
-Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych skłoniły kraje „Starej Unii” do prze-

305 C. Cahn, P. Vermeersch, Th e Group Expulsion of Slovak Roma by the Belgian Government: 
A Case Study of the Treatment of Romani Refugees in Western Countries, Cambridge Review of Inter-
national Aff airs, Vol. 13, No. 2, 2000, s. 73.

306 Th e Roma and Health Services – A Guide for the Health Care Professionals, Helsinki 2000, s. 6.
307  M. Kenny, Roma and Travellers in Public Education, Dublin, November 2004, s. 8.
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wartościowania i skrystalizowania polityki wobec krajów z tego regionu, które 
ubiegały się o włączenie do struktur UE. Z tego również powodu problematyka 
związana z ludnością romską zaczęła budzić coraz większe zainteresowanie insty-
tucji i organów UE308, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w przebiegu negocjacji 
akcesyjnych z krajami, które przystąpiły do tej organizacji w ramach pierwszego 
jej rozszerzenia w XXI wieku. Nie bez wpływu na nasilenie zainteresowania in-
stytucji unijnych problematyką romską był także wzrost populacji tej ludności 
w krajach „piętnastki”, jak również w państwach kandydujących – od końca II 
wojny światowej zwiększyła się niemal pięciokrotnie309.

3.2. Romowie na Węgrzech, na Słowacji i w Polsce w latach 
1989–2004 – od transformacji do integracji europejskiej

3.2.1. Węgry310

Romowie na Węgrzech nigdy nie stanowili jednorodnej grupy i większość bada-
czy skłonna jest wyróżnić wśród nich trzy odrębne zbiorowości. Pierwsza z nich 
to Romowie Węgierscy, zwani też Romungro bądź Rumungro311 – stanowią około 
70% populacji Romów na Węgrzech i za swój język ojczysty uważają węgierski. 
Drugą grupę (20% populacji), posługującą się zarówno językiem węgierskim, 
jak i dialektem romskim zwanym wołoskim lub rumuńskim, tworzą dwujęzycz-
ni Romowie Vlach (wołoscy), wśród których wyróżnia się Kełderaszy i Lowarów. 
Do trzeciej grupy zostali zakwalifi kowani Romowie z Rumunii, którzy za swój 
język ojczysty uważają jeden z dialektów języka rumuńskiego (10%)312. Ta ostat-
nia zbiorowość mówi również po węgiersku i jej członkowie sami siebie nazywa-
ją Boyash313. Grupa ta określa siebie jako Cyganów (Cigany), nie uznając endo-

308 Do organów i instytucji Unii Europejskiej zaliczają się: Komisja Europejska, Parlament 
Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej (dawniej Rada Ministrów), Trybunał Spra-
wiedliwości, Trybunał Obrachunkowy oraz wyspecjalizowane organy, takie jak: Europejski Komi-
tet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Centralny, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich etc.

309 M. Kovats, Problems of Intellectual and Political Accountability in Respect of Emerging Euro-
pean Roma Policy, „Journal on Ethnopolitics an Minority Issues in Europe”, Autumn 2001, s. 3.

310 Treść podrozdziału 3.2.1. w całości, po niewielkich modyfi kacjach, przytoczona została 
na podstawie artykułów autorki – Społeczno-kulturowe położenie Romów na Węgrzech: prawno-
-instytucjonalne warunki integracji, „Politeja” nr 2(6), Kraków 2006 oraz Bariery edukacyjne Romów 
na Węgrzech, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4 (II), Kraków 2005.

311 T. Doncsev (red.), Measures taken by the state to promote the social integration of Roma living 
in Hungary, Budapest 2000, s. 20. 

312 P. Szuhay, Ethnographical and Cultural Anthropological Research [w:] E. Kallai (red.), op. cit., 
Budapest 2002, s. 14. 

313 I. Kemeny, Linguistic Groups and Usage among the Hungarian Gypsies/Roma [w:] E. Kallai 
(red.), op. cit., Budapest 2002, s. 28 
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etnonimu „Romowie”314. W ramach grupy Boyash wyróżnia się kolejne dwie 
podgrupy: Muncsán (z gór) i Argyelán (z lasów), z tym że ta ostatnia dominuje 
na Węgrzech315. Należy również dodać, że w zachodniej części kraju żyje mała 
grupa Sinti, która przywędrowała tam z Austrii316.

Największe skupiska ludności romskiej wszystkich wymienionych wyżej grup 
występują w sześciu regionach Węgier, takich jak: Węgry Wschodnie ( komitat 
Szatmar, Hajdu-Bihar), Wielka Nizina Węgierska (Csongrad, Szolnok), Buda-
peszteński Obszar Przemysłowy (Budapeszt, Komarom), Północne Węgry (Bor-
sod, Heves), południowy obszar zadunajski (Baranya, Somogy, Tolna, Zala) oraz 
zachodni obszar zadunajski (Yas, Sopron)317. Obecnie 40%318 Romów mieszka 
na terenach miejskich, z czego największy ich odsetek przebywa w Budapeszcie 
(45 000) i Miszkolcu (17 000)319.

Według najnowszych badań szacuje się, że na Węgrzech żyje od 400 000 
do 600 000 Romów, co plasuje ten kraj na czwartym miejscu w Europie – po 
Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii320 – jeśli chodzi o wielkość mniejszości romskiej 
zamieszkującej terytorium państwa. 

Te 5%321 społeczeństwa Węgier najbardziej straciło na zmianie reżimu 
w 1990 roku. Przeobrażenia, jakie wywołała transformacja, przyniosły nowe 
konfl ikty i nowe wyzwania dla wszystkich mieszkańców Węgier, należących za-
równo do większości, jak i mniejszości narodowych i etnicznych. Trudno zaprze-
czyć stwierdzeniu, że właśnie Romowie byli na te zmiany najmniej przygotowa-
ni. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest bez wątpienia fakt, że większość 
Romów na Węgrzech, i nie tylko, pracowała jako niewykwalifi kowani robotnicy 
w zakładach i fabrykach ściśle powiązanych z socjalistycznym systemem produk-
cji. Wraz z prywatyzacją i wolnym rynkiem skończyło się zapotrzebowanie na 
tego rodzaju pracobiorców, zwiększyły się także wymagania związane z doświad-
czeniem i poziomem edukacji. Sytuacja życiowa wielu mieszkańców Węgier, nie 
tylko Romów, znacznie się pogorszyła w związku z wysokim poziomem infl acji, 
a liczba obywateli węgierskich żyjących poniżej poziomu normalnej egzystencji 
podwoiła się322. Zwykli ludzie, rozgoryczeni i zmęczeni zmianami na niekorzyść, 
sami borykający się z trudnościami fi nansowymi i zawodowymi, zaczęli patrzeć 

314 Przedstawiciele grupy Rumungro też najczęściej używają na określenie siebie terminu „Cy-
gan”, jednak uznają też nazwę „Romowie” – za: K.R. Forray, E. Mohácsi, Opportunities and Li-
mits. Th e Roma Community in Hungary at the Millenium, Budapeszt – Pécs 2002, s. 7.

315 Ibidem, s. 7.
316 B. Mihok, op.cit., Frankfurt am Main 1997, s. 150. 
317 Ibidem, s. 59.
318 A videki romak tizede kap mezogazdasagi tamogatast, Nepszabadsag, 2.04.1998 – za: Z. Ba-

rany, op. cit., Cambridge 2002, s. 163. 
319 B. Mihok, op. cit., Frankfurt am Main 1997, s. 59. 
320 T. Doncsev (red.), op. cit., Budapest 2000, s. 20.
321 Niektóre źródła podają znacznie wyższe liczby, dochodzące nawet do 800 000, czyli 8% 

społeczeństwa Węgier – por. Gypsy populations and their…, op. cit., Paris 1995, s. 17.
322 K. Postma, op. cit., Groningen 1996, s. 57.
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na Romów z coraz większą niechęcią. To doprowadziło do wzmocnienia istnie-
jących już znacznie wcześniej negatywnych opinii i pejoratywnych stereotypów, 
co zostało potwierdzone przez różne badania socjologiczne, przeprowadzone 
w społeczeństwie węgierskim na początku lat dziewięćdziesiątych. Wykazały 
one, że 79%323 Węgrów wyrażało negatywne zdanie o Romach, co zdaje się po-
twierdzać hipotezę innych badaczy, która mówiła, że: „Im bardziej osoby muszą 
się zmierzyć z niepowetowaną stratą funkcji w produkcji społecznej niezbędnej 
do zdobycia uznania społecznego i dobrego samopoczucia psychicznego, tym 
bardziej winią za tę stratę Cyganów”324. 

W okresie powojennym około połowy miliona ludzi narodowości innej 
niż węgierska żyło w granicach wyznaczonych Węgrom w traktacie z Trianon. 
Ponadto ponad dwa i pół miliona Węgrów stało się obywatelami sąsiednich 
państw325. Po upadku komunizmu pierwszy demokratycznie wybrany parla-
ment i rząd stanęli przed wieloma problemami odnoszącymi się do mniejszości, 
które to kwestie były tłumione przez dekady, i musieli podjąć wyzwanie natych-
miastowego działania w tej sprawie. Ta konieczność została dodatkowo spotę-
gowana tym, że polityczna i gospodarcza transformacja wstrząsnęła wszystkimi 
podstawami życiowymi węgierskiego społeczeństwa i państwa, a więc także za-
mieszkujących je mniejszości, i pociągnęła za sobą falę strachu o byt, powiązane-
go z próbą obarczenia kogokolwiek lub czegokolwiek winą za zaistniałą sytuację 
i trudne warunki nowej rzeczywistości. Najbardziej narażone na bycie obiektem 
wyładowania frustracji społeczeństwa były oczywiście mniejszości, a szczegól-
nie Romowie, nader prawdopodobne pierwsze ofi ary nasilającej się atmosfery 
nietolerancji i braku solidarności wśród bezrobotnych i rozgoryczonych ludzi, 
na czym tylko mogły skorzystać wrogie mniejszościom – „obcym” – organiza-
cje skrajnie prawicowe i neofaszystowskie. Dlatego też władze podjęły pewne 
działania już w 1990 roku, aby uregulować sprawę mniejszości narodowych, 
etnicznych i religijnych na Węgrzech.

Według niektórych badaczy działania legislacyjne i implementacyjne doty-
czące mniejszości podjęte przez władze Republiki Węgierskiej w latach dziewięć-
dziesiątych można podzielić na dwie fazy: pierwszą od roku 1990 do 1995, 
kiedy to nastąpiło ponowne rozpatrzenie i rozważenie dotychczasowego usta-
wodawstwa i rozwiązań instytucjonalnych oraz wydanie odpowiednich aktów 
prawnych je dostosowujących i zmieniających w odniesieniu do bieżących w da-
nym czasie warunków i wymagań; a także drugą, począwszy od roku 1995 do 
chwili obecnej, kiedy to pojawiły się konkretne programy działania i projekty, 
mające na celu poprawę sytuacji mniejszości i praktyczne zagwarantowanie im 

323 1991 Times – Mirror Post – za: Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 193. 
324 Badania te dotyczyły także mniejszości żydowskiej na Węgrzech i szeroko pojmowanego 

pojęcia i zjawiska „kozła ofi arnego” w społeczeństwie – K. Postma, op. cit., Groningen 1996, s. 72. 
325 Ibidem, s. 35. 
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ich praw przyznanych przez wydane wcześniej ustawy326. Ze względu na prob-
lematykę tej rozprawy poniżej przedstawione zostaną jedynie ustawy i innego 
rodzaju akty prawne dotyczące mniejszości romskiej, które zostały wydane przez 
Republikę Węgierską w przytoczonych powyżej wyszczególnionych okresach.

Już 30 sierpnia 1990 roku została powołana do życia nowa instytucja, której 
obowiązki wiązały się ściśle z problematyką mniejszości na Węgrzech. Mowa tu 
o Urzędzie ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségi Hivatal – NEKH)327. Jego głównym zadaniem stało się doradzanie rzą-
dowi w sprawach związanych z wszystkimi aspektami dotyczącymi grup naro-
dowości innej niż węgierska zamieszkujących terytorium tego państwa, łącznie 
z dostarczaniem teoretycznych informacji o składzie liczebnym i rozmieszczeniu 
tych zbiorowości, które miały stać się podstawą do ustanowienia ram skutecznej 
i efektywnej polityki do spraw mniejszości328. 30 stycznia 1991 roku powołano 
także Okrągły Stół Mniejszości Narodowych. Oba te organy od 1991 roku za-
częły współpracować nad przygotowaniem aktu stosującego się do mniejszości 
narodowych w Republice Węgierskiej329. Przygotowania i koordynacja tworze-
nia ustawy mniejszościowej trwały dwa lata (głównie ze względu na protesty Ro-
mów i innych mniejszości co do jej treści), angażując w nie obok wyżej wymie-
nionych instytucji wiele organów rządowych, organizacji przedstawicielskich 
mniejszości narodowych oraz różnego rodzaju ekspertów ds. mniejszości. 

7 lipca 1993 roku Parlament uchwalił większością 96% głosów Ustawę nr 
LXXVII o prawach mniejszości narodowych i etnicznych, która weszła w życie 
20 października 1993 roku330. Uznana przez Radę Europy za „wzór dla całej 
Europy”331, przewidywała autonomię personalną i terytorialną (ze względu na 
umiejscowienie przedstawicieli różnych mniejszości w różnych miejscach kraju, 
a nie w zwartych skupiskach)332. Akt ten należy uznać za przełomowy dla lud-
ności romskiej na Węgrzech, gdyż po raz pierwszy została ona w nim uznana za 
mniejszość narodową (choć niektórzy badacze i politycy teraz kwestionują to 
posunięcie na podstawie wyników spisów ludności – większość Romów z gru-
py Romungro określa bowiem swoją narodowość jako węgierską333). Ustawa ta 
stanowi krok milowy na drodze do pełnej ochrony mniejszości narodowych i et-
nicznych w Europie także dlatego, że jest wyjątkowa i unikatowa na Starym 
Kontynencie pod wieloma względami. Tezę tę udowadniają kolejne jej artykuły 
i postanowienia, które zostaną opisane poniżej.

326 E. Kallai, op. cit., Budapest 2002, s. 44. 
327 Ibidem, s. 44.
328 Since the change in régime, www.eokik.hu/html/eng/pub/report/history.html – 12.02.2013.
329 B. Mihok, op. cit., Frankfurt am Main 1997, s. 61.
330 T. Donscev (red.), op. cit., Budapest 2000, s. 26.
331 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 311.
332 B. Majtényi, Where Are Th ey Heading? Th e Situation of the Roma Minority in Hungarian and 

International Law, www.esil-sedi.org/english/pdf/Majtenyi.PDF, s. 2 – 01.03.2012.
333 Ibidem, s. 3.
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Ustawa opiera się na trzech podstawowych zasadach, z których wypływa jej 
treść i wszystkie zawarte w niej przepisy dotyczące mniejszości. Zasady te moż-
na wyrazić następująco: 1) aktywna ochrona mniejszości, zapewnienie obrony 
tożsamości mniejszości i zagwarantowanie wolności wyboru przynależności, 
łącznie z prawem do podwójnej lub wielokrotnej przynależności, 2) równość 
szans oraz 3) przestrzeganie zasad autonomii kulturalnej334. Ponadto zawie-
ra ona epokowe podejście do defi nicji pojęcia „mniejszość”, która jest zawarta 
w paragrafi e 1 Rozdziału I zatytułowanego Postanowienia ogólne. Defi nicja ta 
mówi, że mniejszości narodowe i etniczne to: „wszystkie te, które zamieszkują 
terytorium Republiki Węgierskiej od przynajmniej jednego wieku (…) i two-
rzą liczebną mniejszość wśród populacji państwa, których członkowie są po-
siadaczami obywatelstwa Republiki Węgierskiej i którzy różnią się od pozosta-
łych mieszkańców kraju swym językiem ojczystym, swoją kulturą i tradycjami, 
a jednocześnie są świadomi narodowej lub etnicznej wspólnoty, której celem 
jest utrzymywanie tych wszystkich wartości oraz wyrażanie i ochrona intere-
sów historycznie powstałych szanowanych wspólnot”335. Faktycznie więc każda 
z 13 mniejszości i każdy indywidualny jej członek ma prawo do korzystania 
z praw mniejszości, a co więcej – i co jest najbardziej kluczowe – obowiązuje 
tu zasada samookreślenia swej przynależności do mniejszości (co jest efektem 
złych doświadczeń historycznych Węgier, jeśli chodzi o politykę mniejszościową 
– wcześniej prowadzono spisy, w których należało określić swoją przynależność 
narodową, a dane te później wykorzystywane były do prześladowania człon-
ków mniejszości336). Ponadto w paragrafi e 3 tego rozdziału stwierdzono, że: „1) 
Mniejszości narodowe zamieszkujące terytorium Republiki Węgierskiej mają 
udział we władzy narodu, czyli stanowią państwotwórcze konstytuujące elemen-
ty (…), a ich kultury są częścią składową kultury Węgier; 2) Prawo do narodo-
wej lub etnicznej tożsamości jest podstawowym prawem każdej istoty ludzkiej, 
do którego zarówno jednostki, jak i wspólnoty są upoważnione (…); 5) Każda 
dyskryminacja mniejszości jest zabroniona przez prawo”337. Aby chronić prawa 
mniejszości, w paragrafi e 4 wyżej wymienionego rozdziału Republika Węgier-
ska zakazuje jakiejkolwiek polityki, która by: „a) miała na celu lub skutkowała 
asymilacją mniejszości do narodu większości, b) była ukierunkowana na zmia-
nę narodowych albo etnicznych warunków lub terytoriów zamieszkanych przez 
mniejszości na niekorzyść omawianej wspólnoty, c) nękała mniejszość narodową 
albo etniczną lub osoby do niej należące, by pogorszyć ich warunki życiowe lub 
uniemożliwić im dochodzenie swoich praw, d) miała na celu jakiekolwiek siłowe 

334 B. Mihok, op. cit., Frankfurt am Main 1997, s. 63.
335 Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities, www.helsinki.hu/docs/

Act%20LXXVII%20of%201993.pdf – 02.03.2012.
336 B. Majtényi, op. cit., www.esil-sedi.org/english/pdf/Majtenyi.PDF, s. 4 – 01.03.2012.
337 Act LXXVII…, op. cit., www.helsinki.hu/docs/Act%20LXXVII%20of%201993.pdf – 

02.03.2012.  
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wydalenie lub przesiedlenie narodowej lub etnicznej mniejszości”338. Dodatko-
wo paragraf 5 mówi, że: „Mniejszości żyjące na terytorium Republiki Węgier-
skiej mają konstytucyjne prawo do tworzenia samorządów zarówno na poziomie 
lokalnym, jak i państwowym”339, co następnie zostało rozwinięte w rozdziale IV 
Samorządy mniejszości340 (który zostanie omówiony poniżej ze względu na jego 
duże znaczenie dla tej pracy).

Kolejnym ważnym elementem Ustawy LXXVII jest wprowadzenie do niej 
przez Zgromadzenie Narodowe podziału na prawa indywidualne i zbiorowe 
mniejszości (odpowiednio rozdziały II i III). Do praw indywidualnych każdego 
członka mniejszości zaliczają się więc m.in.: „1) wyłączne i niezaprzeczalne pra-
wo jednostki do akceptacji i wyznawania przynależności do mniejszości narodo-
wej i etnicznej [paragraf 7], 2) prawo do tworzenia stowarzyszeń, partii i innych 
organizacji społecznych, które mają na celu wyrażanie i ochronę ich własnych 
interesów [paragraf 10], 3) prawo do wolności wyboru własnego imienia i imion 
swoich dzieci, zgodnie z regułami gramatycznymi swojego języka narodowe-
go (…). Na prośbę (…) dokumenty rejestracyjne mogą być dwujęzyczne [pa-
ragraf 12]”341. Natomiast „1) niezbywalne prawo zbiorowe do pielęgnowania, 
kultywowania, umacniania i przekazywania swej tożsamości jako zbiorowość 
[paragraf 15], 2) prawo mniejszości to kultywowania i wzbogacania swych hi-
storycznych tradycji i rodzimego języka, do pielęgnowania i rozwoju kultury 
narodowej, zarówno materialnej, jak i duchowej [paragraf 16], oraz 3) prawo 
wspólnot mniejszościowych do przejmowania inicjatywy w tworzeniu warun-
ków dla edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, jak rów-
nież w szkolnictwie wyższym w języku rodzimym mniejszości lub w tymże języ-
ku i języku węgierskim (…) prawo do tworzenia sieci instytucji edukacyjnych, 
szkoleniowych, kulturalnych i naukowych w granicach odpowiednich przepisów 
[paragraf 18]”342 stanowią katalog praw zbiorowych mniejszości. Na szczególną 
uwagę zasługuje paragraf 20 rozdziału III, który mówi o prawach mniejszości 
do bycia reprezentowanym w Zgromadzeniu Narodowym i – co jeszcze bardziej 
istotne dla ludności romskiej – o powołaniu Ombudsmana ds. Mniejszości Na-
rodowych i Etnicznych343, do którego obywatele mogą się zwrócić w sprawach, 
w których, według ich osądu, ucierpieli szkodę z powodu naruszenia ich praw 
konstytucyjnych w rezultacie działania lub zaniechania działań służb lub władz 
publicznych albo w wyniku ich błędu w wyborze środków działania, jak również 

338 Ibidem.
339 Th e Gypsy Ethnic Minority in Hungary, www.geocities.com/Paris/5121/hungary.htm – 

10.03.2012.
340 Act LXXVII…, op. cit., www.helsinki.hu/docs/Act%20LXXVII%20of%201993.pdf – 

02.03.2012.
341 B. Mihok, op. cit., Frankfurt am Main 1997, s. 63. 
342 Ibidem, s. 64. 
343 Act LXXVII…, op. cit., www.helsinki.hu/docs/Act%20LXXVII%20of%201993.pdf – 

02.03.2012.
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w sprawach, w których istnieje zagrożenie, że ich prawa konstytucyjne mogą być 
pogwałcone. Ombudsman składa coroczne raporty do Parlamentu, informując 
o swojej pracy344. 

Jednym z najważniejszych i najbardziej znaczących dla Romów na Węgrzech 
przepisów tej ustawy jest, wspomniany już wcześniej, cały rozdział IV, odno-
szący się do prawa mniejszości do powoływania swoich samorządów. Na jego 
mocy mniejszości mogą powoływać swoje samorządy na poziomie lokalnym 
i państwowym, które wedle ustawy mogą podejmować decyzje o: „a) swojej or-
ganizacji i zasadach proceduralnych, b) swoim budżecie i o użyciu środków po-
zostawionych im do dyspozycji przez lokalne władze poszczególnych jednostek 
terytorialnych kraju, c) użyciu środków wyznaczonych na ten cel w budżecie 
władz lokalnych, d) swojej nazwie i symbolach, e) lokalnych uroczystościach 
mniejszości reprezentowanej przez samorząd [paragraf 27]”345. Dodatkowo sa-
morządy w sferze swych uprawnień mogą powoływać instytucje, które będą się 
zajmować w szczególności szkolnictwem publicznym na danym obszarze, lo-
kalnymi mediami drukowanymi lub elektronicznymi, kultywowaniem tradycji 
oraz kulturą i szeroko pojętą edukacją. We wszystkich działaniach samorządom 
mają pomagać biura burmistrza bądź innego organu sprawującego władzę na 
danym terenie346. Obok wyżej przytoczonych wymienione zostały w tej ustawie 
także inne szczegółowe przepisy dotyczące samorządów mniejszości, które teraz 
jednak nie zostały tu uwzględnione, gdyż ta problematyka rozpatrywana w od-
niesieniu do Romów, głównie od strony praktycznej, będzie jednym z tematów 
podejmowanych w rozdziale V.

Ustawa Republiki Węgierskiej z 1993 roku rozpatruje także i zapewnia 
mniejszościom prawo do używania języka rodzimego w sprawach administra-
cyjnych, cywilnych i karnych, zobowiązuje też do nauczania w języku mniej-
szości w miejscu ich osiedlenia w szkołach publicznych, gdy mniejszość będzie 
zgłaszać takie wymagania, oraz stwierdza, że szkolenie nauczycieli do nauczania 
w językach rodzimych mniejszości narodowych i etnicznych jest obowiązkiem 
państwa347, a także przyznaje wiele innych praw dotyczących kultury, edukacji 
oraz używania języków mniejszości. Mając jednak na względzie temat tej roz-
prawy, na uwagę szczególnie zasługuje paragraf 45 rozdziału VI, który stanowi, 
że: „dla zrównoważenia różnic wypływających z poziomu edukacji i możliwości 
mniejszości cygańskiej, zakłada się możliwość stworzenia specjalnych warunków 
dla ich szkolnictwa”348.

344 Ibidem. 
345 Act LXXVII…, op. cit., www.helsinki.hu/docs/Act%20LXXVII%20of%201993.pdf – 

02.03.2012.
346 Ibidem.
347 L. Farkas, Will the Groom Adopt the Bride’s Unwanted Child? Th e Race Equality Directive, 

Hungary and its Roma, www.errc.org/cikk.php?cikk=1386 – 20.03.2009.
348 Minority rights and the protection of minorities, www.fi foost.org/ungarn/EU_Hungary_2002/

node24.php, odpowiednio paragraf 27 i 28 – 20.03.2012.
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Ustawa LXXVII nie pomija także kwestii fi nansowania mniejszości naro-
dowych i etnicznych, którą reguluje w rozdziale VIII, zatytułowanym Finan-
sowe wsparcie dla mniejszości. Zobowiązuje ona państwo do: „a) zapewnienia 
dodatkowego wsparcia dla utrzymania edukacji mniejszości w przedszkolach 
i szkołach z językiem rodzimym członków mniejszości jako samodzielnym lub 
razem z językiem węgierskim jako językiem nauczania oraz b) zgodnie ze sche-
matem dystrybucji zdefi niowanym przez Zgromadzenie Narodowe zapewnienia 
wsparcia dla funkcjonowania lokalnych samorządów mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz ich organizacji”349 [paragraf 55]. Ponadto w paragrafi e 63, aby 
pokryć koszty operacyjne mających powstać samorządów mniejszości narodo-
wych na poziomie narodowym, państwo przyznało jednorazowy grant, z czego 
najwięcej otrzymali właśnie Romowie – 60 milionów forintów350.

Ustawa o prawach mniejszości narodowych i etnicznych z 1993 roku bez 
wątpienia była bardzo ważnym etapem na drodze rozwoju ochrony praw mniej-
szości na Węgrzech, choć wielu polityków i działaczy romskich i nie tylko postu-
luje konieczność wniesienia do niej poprawek. Nie można jednak przy tym nie 
wspomnieć, że posiadała kilka słabych stron, które w przypadku problematyki 
tak delikatnej i drażliwej, jak ochrona mniejszości mogą zostać wykorzystane 
przeciw osobom, które ten akt ma chronić. Przede wszystkim dokument ten 
nie przewidywał żadnych sankcji za łamanie przepisów w nim zawartych, co 
w rezultacie sprawiło, że cały jego przełomowy charakter, oprócz pionierskich 
rozwiązań, nie owocował poprawą sytuacji mniejszości, bo nie można oczekiwać 
skuteczności zakazów lub zobowiązań bez ustalenia równocześnie konsekwencji 
prawnych za ich przekroczenie351. Ponadto ten akt prawny nie zapewnia wa-
runków fi nansowych dla trwałego i sprawnego funkcjonowania samorządów 
mniejszości, ponieważ zakłada tylko niezbyt pewne w praktyce fi nansowanie ich 
przez władze poszczególnych rejonów kraju, które mają być tylko uzupełniane 
przez pomoc państwa, co nie gwarantuje i nie pozwala na długoterminowe pla-
nowanie programu działania przez samorządy wspólnot mniejszościowych352. 
Taki stan rzeczy może prowadzić tylko do zależności fi nansowej od władz lo-
kalnych, co na pewno ogranicza samodzielność i swobodę pracy tych organów 
mniejszości353. Szczególne znaczenie ma to właśnie dla mniejszości romskiej, 
gdyż tylko ona z 13 mniejszości zamieszkujących terytorium Republiki Węgier-
skiej nie może liczyć na wsparcie fi nansowe i polityczne swego kraju rodzimego, 
ponieważ, jak ogólnie wiadomo, takiego nie posiada. Do 2000 roku sprawy te 
nie zostały należycie uściślone. Jednak środki fi nansowe z budżetu centralne-

349 Act LXXVII…, op. cit., www.helsinki.hu/docs/Act%20LXXVII%20of%201993.pdf – 
02.03.2012.

350 B. Mihok, op. cit., Frankfurt am Main 1997, s. 66.
351 E. Kallai (red.), op. cit., Budapest 2002, s. 45.
352 Gypsies/Roma in Hungary, Budapest 2004, www.kum.hu, s. 6 – 20.03.2012.
353 E. Kallai (red.), op. cit., Budapest 2002, s. 46.
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go były rokrocznie przeznaczane dla samorządów mniejszości i fundacji pub-
licznych (które zostaną dokładniej omówione w podpunkcie 3 tego rozdziału) 
i przewidziane w środkach budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych, a wsparcie pieniężne dla cywilnych organizacji 
mniejszości przeznaczył w ustawie budżetowej Parlament Węgier. Oprócz tego 
dodatkowe środki przewidziane były także w budżecie Ministerstwa Edukacji 
i Ministerstwa Narodowego Dziedzictwa Kulturowego.

Obok Ustawy LXXVII z 1993 roku Parlament Republiki Węgierskiej uchwa-
lił znacznie więcej ustaw odnoszących się w różnym stopniu do mniejszości. 
W pierwszej kolejności należy tu wymienić Konstytucję Republiki Węgierskiej 
XX/1949 z 1949 roku, która rozważa status i pozycje mniejszości w społeczeń-
stwie węgierskim, gwarantując przy tym wszelkie podstawowe prawa i wolno-
ści człowieka – m.in. wolność słowa, zrzeszania się, wyznania, poglądów etc. 
[artykuł 32/b, paragraf 2]354. Paragraf 1 artykułu 68 tejże Konstytucji stwierdza, 
że mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące terytorium Węgier są częścią 
państwa i władzy narodu355. Konstytucja gwarantuje mniejszościom „zbiorowy 
udział w życiu publicznym, możliwość powołania samorządów na szczeblu lo-
kalnym (…) i państwowym, podtrzymywanie kultury mniejszości, używanie ich 
języków narodowych oraz edukację w tych językach, a także prawo do używania 
swoich imion i nazwisk w językach rodzimych [artykuł 68]”356. W tym samym 
paragrafi e przewidziane jest także prawo członków mniejszości narodowych i et-
nicznych do zasiadania w Parlamencie Węgier, jednak w tym wypadku nie okre-
ślono dokładnie warunków357. 

Dodatkowo w Konstytucji z 1949 roku zawarto w artykule 70 postanowie-
nia zabraniające dyskryminacji w brzmieniu: „jakiekolwiek formy negatywnej 
dyskryminacji (…) są surowo zabronione przez prawo”358 oraz że „każdy ma 
prawo do równej zapłaty za taką samą pracę bez dyskryminacji jakiegokolwiek 
rodzaju”359. Rozwija to Kodeks Karny Republiki Węgierskiej w paragrafi e 156: 
„Osoba będąca sprawcą ciężkiej szkody cielesnej lub duchowej na innej osobie 
ze względu na jej przynależność do narodowej, etnicznej, rasowej lub religij-
nej grupy popełnia przestępstwo kryminalne karane od 2 do 8 lat pozbawie-
nia wolności”360 (obecnie nieaktywny przepis) i dalej w paragrafi e174/B, któ-
ry mówi, że: „ktokolwiek obrazi kogoś innego, siłą bądź groźbą zmusi go lub 

354 Report Submitted By Hungary Pursuant To Article 25 Paragraph 1, op. cit., May 1999, www.
humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/StateReports/1999/hungary/hun-
garian.htm – 17.03.2012.

355 Ibidem.
356 Rights Denied. Th e Roma of Hungary, www.hrw.org/reports/1996/Hungary.htm – 

08.03.2012.
357 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 295.
358 Rights Denied. Th e Roma of…, op. cit., www.hrw.org/reports/1996/Hungary.htm.
359 Ibidem.
360 Ibidem.
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powstrzyma od zrobienia czegoś albo sprawi jego cierpienie i jeśli akt ten jest 
popełniony ze względu na rzeczywistą lub przypuszczalną przynależność ofi ary 
do jakiejś narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej grupy, to grozi mu kara do 
5 lat więzienia”361.

Wśród innych aktów Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej lub 
ratyfi kowanych przez nie należy wymienić także Ustawę LXXIX z 1993 roku 
o Edukacji Publicznej, Ustawę I z roku 1996 o Nadawaniu Radiowym i Tele-
wizyjnym (zobowiązuje publiczne media do ukazywania w swych programach 
życia i kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz do dostarczania infor-
macji w językach rodzimych mniejszości)362, a także Ustawę LIXX z 1993 roku 
o Parlamentarnej Gwarancji Praw Obywatelskich. Ta ostatnia precyzuje zadania 
Ombudsmana Mniejszości (Komisarza Parlamentarnego ds. Mniejszości). Jeśli 
chodzi o wydane przez Parlament akty bezpośrednio przed akcesją do UE, to 
na uwagę zasługuje Ustawa CXXV z 2003 roku o Równym Traktowaniu i Pro-
mocji Równych Szans, która weszła w życie w styczniu 2004 roku. Akt ten jest 
wyrazem dostosowywania prawa Republiki Węgierskiej do dorobku prawnego 
Unii Europejskiej i przewiduje bardziej skuteczny i surowy system sankcji ma-
jących na celu wyplenienie dyskryminacji363.

Drugą grupę aktów traktujących o Romach, a często wyłącznie ich dotyczą-
cych, stanowią różnego rodzaju dokumenty wydawane przez kolejne rządy Re-
publiki Węgierskiej. Sprawy mniejszości powiązane są nie tylko z pracami rządu 
jako ogółu, ale także szczególnie z kilkoma ministerstwami – Ministerstwem 
Edukacji, Ministerstwem Narodowego Dziedzictwa Kulturowego oraz Mini-
sterstwem Spraw Społecznych i Rodzinnych364, które często wydają oddzielne 
akty dotyczące ich działalności, a które mają odniesienie do sytuacji mniejszości 
narodowych i etnicznych. Poniżej zostaną omówione najważniejsze z nich.

Oprócz utworzenia przez rząd wspomnianego wcześniej Urzędu ds. Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych z 1990 roku, pierwszą znaczącą decyzją pró-
bującą znaleźć rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji Romów było rozporządzenie 
rządu nr 1120 z 1995 roku. Akt ten powoływał do życia Radę Koordynacyjną 
ds. Romów (Cigánügyi Koordinácios Tanács), której zadaniem stało się pośred-
niczenie i, jak sama nazwa mówi, koordynowanie pracy poszczególnych mi-
nisterstw w zakresie ich działalności odnoszącej się do Romów oraz różnego 
rodzaju organizacji państwowych tym się zajmujących, a także promocja i mo-
bilizowanie tychże organów do aktywnego tworzenia rozwiązań, których celem 
będzie poprawa sytuacji życiowej mniejszości romskiej. Rozporządzenie to było 

361 Ibidem.
362 Report Submitted By Hungary Pursuant To Article 25 Paragraph1 Of Th e Framework Conven-

tion For Th e Protection Of National Minorities, 21 May 1999, www.humanrights.coe.int/Minori-
ties/Eng/FrameworkConvention/StateReports/1999/hungary/hungarian.htm – 02.04.2012.

363 Gypsies/Roma…, op. cit., Budapest 2004, www.kum.hu, s. 4 – 20.03.2012.
364 Report Submitted By Hungary Pursuant To Article 25 Paragraph…, op. cit., www.humanrights.

coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/StateReports/1999/hungary/hungarian.htm.
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jednocześnie deklaracją wyznaczającą cele i przesłanki tworzenia średnio- i dłu-
goterminowych programów mających za zadanie stwarzanie równorzędnych 
szans i możliwości dla przedstawicieli tej społeczności365. Kolejna decyzja rządu 
z 1995 roku (1121/1995 (XII.7)) została uchwalona w celu powołania do życia 
Państwowej Fundacji dla Romów na Węgrzech, której wyznaczono obowiązek 
promowania społecznej integracji tej grupy etnicznej oraz zapewnienia wsparcia 
dla lokalnych programów zajmujących się dostarczaniem Romom środków do 
egzystencji366. Jednakże strategia ta nie sprawdziła się w kilku kwestiach – nie 
udało się jasno ustalić obowiązków na szczeblu rządowym i lokalnym, a także 
albo zabrakło przygotowujących do tej działalności szkoleń dla urzędników, albo 
były one przeprowadzone w sposób niewłaściwy. Co najważniejsze, nie zostało 
tu zapewnione trwałe i wystarczające dostarczanie środków fi nansowych367.

Za kolejne ważne działanie rządu należy uznać decyzję 1093/1997(VII.29), 
która jednocześnie stała się planem pierwszego średnioterminowego pakietu 
środków mających służyć poprawie sytuacji ludności romskiej368. Ten program 
jako pierwszy opierał się na przekonaniu jego twórców, że tylko działania długo-
terminowe i w wielu dziedzinach jednocześnie mogą na trwałe poprawić sytu-
ację tej grupy etnicznej, co znalazło odzwierciedlenie w jego 63 założeniach369. 
Podkreślał on znaczenie współpracy z organizacjami przedstawicielskimi lud-
ności romskiej i kładł główny nacisk na konieczność zredukowania poziomu 
społecznych uprzedzeń do Romów, obniżenia nierówności w szkolnictwie, za-
trudnienia i dostępu do świadczeń społecznych, zwalczania i przeciwdziałania 
dyskryminacji oraz wzmacniania roli Romów w sferze społecznej370. 

W 1998 roku powstał nowy rząd, który w 1999 roku wydał decyzję nr 
1047/1999 (V.5), będącą rewizją planu zawartego w omówionym powyżej akcie 
poprzedniego rządu. Dokument ten powoływał do życia Międzyministerialny 
Komitet ds.  Romskich z Ministrem Sprawiedliwości jako przewodniczącym 
i osobą kierującą Urzędem ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako wice-
przewodniczącym. Organowi temu przydzielono zadanie promowania społecz-
nej integracji mniejszości romskiej oraz koordynacji działań władz państwowych 
i lokalnych371. Zgodnie z założeniami tej decyzji ministerstwa przygotowywały 
coroczne plany działania służące do realizacji założeń z pakietu programów śred-
nio- i długoterminowych. Aktywność w ramach tego programu skupiała się na 
następujących dziedzinach: edukacja i kultura; zatrudnienie; rolnictwo; sprawy 

365 E. Kallai (red.), op. cit., Budapest 2002, s. 47.
366 T. Doncsev (red.), op. cit., Budapest 2000, s. 34.
367 Minority Protection in Hungary. An Assessment of the Medium-Term Package of Measures to 

Improve the Living Conditions and Social Position of Th e Roma in Hungary, Budapest 2002, s. 252. 
368 T. Doncsev (red.), op. cit., Budapest 2000, s. 34.
369 Minority Protection in Hungary…, op. cit., Budapest 2002, s. 252.
370 Ibidem, s. 252.
371 T. Doncsev (red.), op. cit., Budapest 2000, s. 34.
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regionalne, społeczne, dotyczące zdrowia i kwestii mieszkaniowych; środki anty-
dyskryminacyjne oraz komunikacja masowa372.

Na wiosnę 2002 roku po raz kolejny doszło do zmiany rządu, który w tym 
samym roku wydał rezolucję nr 1186/2002(XI 5). Akt ten zdefi niował podejście 
nowego rządu do zapewnienia społecznej integracji populacji romskiej na Wę-
grzech, jak również sformułował wytyczne do działań w następujących obsza-
rach: równość wobec prawa, polepszenie jakości życia, edukacja, zatrudnienie, 
tożsamość i społeczna komunikacja373. Program ten różni się od poprzedniego 
założeniem, że nie tylko Romowie, ale wszystkie grupy tworzące najniższą sferę 
społeczną będą nim objęte. Przewiduje on m.in. zwalczanie segregacji w szkol-
nictwie, tworzenie tymczasowych miejsc pracy, ustanawianie fundacji kultury 
romskiej, zwiększanie tolerancji w społeczeństwie, fi nansowanie programów te-
lewizyjnych i radiowych na temat Romów w mediach publicznych, likwidację 
slumsów oraz rewizję Aktu o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych374.

Ostatnim średnioterminowym pakietem środków przed akcesją Węgier do 
UE była uchwalona przez rząd w marcu 2004 roku decyzja nr 1021/2004375. 
Akt ten pozostaje w ścisłym związku z rezolucją z 2002 roku i kładzie nacisk 
na społeczną integrację Romów oraz precyzuje zasady funkcjonowania wspo-
mnianego wyżej systemu kontrolującego przeznaczanie dostępnych środków na 
różnego rodzaju inicjatywy związane z realizacją postanowień programu.

Jeśli chodzi o zatrudnienie ludności romskiej, to przedstawiciele tej społecz-
ności doświadczyli w sposób nieproporcjonalny zjawiska masowego bezrobocia. 
Gdy w 1993 roku wskaźnik bezrobocia w skali państwa wynosił 14%, w spo-
łeczności romskiej było to aż 60%376. Według badań z tego samego roku wskaź-
nik zatrudnienia dla mężczyzn w przedziale wiekowym od 15 do 59 lat wynosił 
64% dla całej populacji Węgier, w tym tylko 29% dla populacji Romów377. Róż-
nica była jeszcze większa, gdy porównano zatrudnienie kobiet – odpowiednio 
66% dla wszystkich kobiet na Węgrzech, a tylko 15% dla kobiet romskich378. 
Istvan Kemeny, znany badacz zajmujący się społecznością romską na Węgrzech, 
wymienia kilka przyczyn tego stanu rzeczy: duży rozdźwięk między poziomem 
edukacji Romów i nie-Romów – ci pierwsi najczęściej kończą jedynie osiem 
klas szkoły podstawowej, a tylko czasem szkołę średnią; miejsce zamieszkania 
(60% Romów żyje na wsi i w małych miastach, gdzie poziom bezrobocia jest 
znacznie większy niż w dużych ośrodkach miejskich); zatrudnienie Romów jako 

372 Ibidem, s. 35.
373 A Roma’s Life in Hungary. Report 2002: A Year of Changes, Promises and Expectations, Buda-

pest 2003, s. 112.
374 Ibidem, s. 112.
375 Gypsies/Roma..., op. cit., Budapest 2004, www.kum.hu, s. 8 – 20.03.2012.
376 K. Postma, op. cit., Groningen 1996, s. 43.
377 I. Kemeny, Th e Roma/Gypsies of Hungary and the Economy [w:] E. Kallai, op. cit., Budapest 

2002, s. 69.
378 Ibidem, s. 69.
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pracowników niewykwalifi kowanych w czasach socjalizmu w fi rmach i zakła-
dach (np. zajmujących się górnictwem, rolnictwem itp.), które w czasie trans-
formacji zaczęły upadać lub dokonywać redukcji etatów ze względu na trudną 
sytuację fi nansową, a ofi arami tej redukcji stali się w dużym stopniu Romowie; 
oraz dyskryminacja, której efekty są jednak trudne do zmierzenia379. Podczas 
gdy w latach 1993–2001 zarejestrowane bezrobocie spadło na Węgrzech o pra-
wie 50%, to w tym samym czasie w odniesieniu do Romów liczba ta wzrosła 
niemalże o 100%380. Zdając sobie sprawę z tych ograniczeń na rynku pracy 
i z traktujących o nim statystyk, które przedstawiały złą sytuację Romów, pań-
stwo postanowiło stworzyć możliwości odmiany tego niekorzystnego położenia, 
jednak dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaczęło wdrażać odpowiednie 
programy, które m.in. były realizowane w ramach przygotowania do akcesji do 
Unii Europejskiej. W okresie przed przystąpieniem do struktur Wspólnot Wę-
gry przygotowały Wstępny Krajowy Plan Rozwoju, zawierający wytyczne i ob-
szary docelowe oraz ramy fi nansowe projektów, które miały być wdrażane na 
podstawie programu Phare w latach 2000–2002 i dotyczyły trzech najbardziej 
zacofanych regionów – Węgier Północnych, Niziny Północnej i Południowej381. 
Plan rozwoju regionalnego wymienionych wyżej obszarów skupiał się m.in. na 
stworzeniu możliwości pracy grupom w niekorzystnej sytuacji zamieszkujących 
Węgry, a szczególnie młodym, upośledzonym społecznie i Romom382. Na cele 
tego programu przeznaczono 2,2 milionów euro.

Równie niekorzystnie jak na rynku pracy przedstawia się sytuacja Romów 
w dziedzinie edukacji. Socjologiczne badania z 1993 roku pokazały, że 9% dzie-
ci romskich nigdy nie uczęszczało do szkoły, a 77% skończyło szkołę podsta-
wową (w porównaniu z 26% w roku 1971)383. Statystyki przeprowadzone na 
przełomie 1992 i 1993 roku przez Ministerstwo Kultury Edukacji wykazały, 
że 74 241 romskich uczniów uczyło się w szkołach podstawowych, co stano-
wiło 7,12% wszystkich uczniów384. Według badań z 1999 i 2000 roku 33,6% 
Romów uczęszczało do szkół średnich, z czego jednak 13% kończyło szkolenie 
zawodowe, a 1% szkołę średnią385. Odsetek studentów romskich jest znacznie 
niższy niż 1%. 

Duży wpływ na to mają powszechne praktyki segregacyjne na Węgrzech, 
które uskutecznia się poprzez tworzenie oddzielnych klas i szkół romskich, 
a także nagminne wysyłanie Romów do szkół specjalnych. Takie podejście do 

379 Ibidem, s. 72.
380 Ibidem, s. 3.
381 Employability and Long-term Employment of Multiply Disadvantaged Groups, www.esf.hu/
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382 Ibidem, s. 2.
383 T. Doncsev (red.), op. cit., Budapest 2000, s. 22.
384 Ibidem, s. 22.
385 Ibidem.
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edukacji Romów wypływa w dużej mierze z negatywnego nastawienia społe-
czeństwa większościowego do ludności romskiej na Węgrzech.

Już na początku lat dziewięćdziesiątych, zaraz po upadku komunizmu, za-
częły się nasilać ataki werbalne na Romów. Fala niechęci do tej grupy etnicznej, 
wzrastająca wraz z kryzysem gospodarczym, doprowadziła do kilku pogromów, 
m.in. w Miszkolcu i Egerze. Na przełomie XX i XXI wieku stopniowo wzrastało 
poparcie dla skrajnie prawicowych partii, które często swój program wyborczy 
opierały na niechęci do Romów, posługując się populistycznymi i ksenofobicz-
nymi hasłami, takimi jak „Węgry dla Węgrów!” czy „Chcemy mieć białe Wę-
gry”. Takie nastroje społeczne są obecne także w kolejnym omawianym kraju 
– Słowacji.

3.2.2. Słowacja

Romowie stanowią drugą co do wielkości po Węgrach mniejszość na Sło-
wacji. Obecnie szacuje się, że kraj ten zamieszkuje od 350 000 do 400 000 
Romów386, choć liderzy romscy twierdzą, że populacja romska w tym kraju 
nie liczy mniej niż 600 000387. Podczas spisu powszechnego w 1991 roku 
przynależność do społeczności romskiej zadeklarowały 75 802 osoby, co sta-
nowiło około 1,6% ludności Słowacji388. Jednak można być niemal pewnym, 
że te szacunki są znacznie zaniżone, gdyż dwa lata wcześniej, w 1989 roku, 
organy administracji lokalnej prowadzące spisy ludności romskiej zanotowa-
ły obecność 253 943 osób pochodzenia romskiego w tym kraju389. Obecnie 
populacja romska w Republice Słowacji stanowi najprawdopodobniej 10% 
mieszkańców tego kraju i jest drugą co do wielkości – po Węgrach – mniej-
szością narodową z 11 takich grup (ich przedstawiciele konstytuują od 15 
do 20% ludności Słowacji), uznanych przez słowackie władze. Jeżeli jednak 
rozrodczość Romów wciąż będzie utrzymywać się na tym samym poziomie, 
to według badaczy przewyższą oni liczbę Słowaków w 2060 roku390. Już teraz 
co trzeci noworodek z Koszyc jest Romem, a siedmioro na dziesięcioro dzieci 
urodzonych w Gemerze w południowej Słowacji – jednym z najbiedniejszych 
regionów tego kraju – to członkowie tej mniejszości391.

386 K.  Orgovanova, Th e Roma in Slovakia, www.newschool.edu/centers/ecep/fi ft.htm – 
11.05.2012.

387 J. Sołtys, Nietykalni wchodzą do Unii Europejskiej, www.tolerancja.pl/?kat=20&id=4 - 25k 
– 14.04.2012.

388 W. Połeć, Marginalizacja i postęp [w:] E. Nowicka (red.), Romowie o sobie i dla siebie. Nowe 
problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003, s. 130.
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Romowie zamieszkujący Słowację dzielą się na trzy główne grupy:
1)  Vlasi (Vlasika Roma) – Romowie o tradycjach wędrownych, uważani niejako 

za arystokrację wśród Romów ze względu na restrykcyjne przestrzeganie tra-
dycji oraz status materialny.

2)  Rumungri – członkowie tej grupy od wieków prowadzą osiadły tryb życia.
3)  Sinti – Romowie, którzy przywędrowali z Niemiec392.

Dodatkowo wyróżnia się także grupę degesi – psożerców. Nazwa ta została im 
nadana przez innych Romów, którzy pogardzają członkami tej najniższej i naj-
biedniejszej warstwy wśród ludności romskiej, motywując to zatraceniem przez 
tę grupę tradycji i kultury romskiej393.

Członkowie wszystkich wymienionych grup zamieszkują całą Słowację, ży-
jąc w 60% procentach na wsiach394. Największe skupiska Romów znajdują na 
wschodzie kraju, a nieco mniejsze na południu i w centrum Słowacji395. Więk-
szość ludności romskiej mieszka w następujących regionach: Preszów, Koszyce, 
Bańska Bystrzyca i dystrykty: Spiska Nowa Wieś, Gelnica, Rożnowa, Rymaw-
ska Sobota, Kieżmark, Trebiszów, Sabinov, Medzilaborce, Rewuca, Vranov nad 
Topľou i Koszyce (oraz okolice)396. 

Sytuacja mieszkaniowa Romów w tych rejonach jest bardzo zróżnicowana. 
Generalnie można wyróżnić trzy typy osiedli romskich na Słowacji. W pierw-
szym przypadku Romowie mieszkają w miastach i wsiach zamieszkanych przez 
Słowaków i są z nimi zintegrowani (np. Nova Lubova), w drugim zaś żyją, co 
prawda, w jednej osadzie z członkami społeczeństwa większościowego, jednak 
wewnątrz niej są wyraźnie odseparowani od innych, skupiając się albo na przed-
mieściach albo w jednej dzielnicy (np. Studienka). W obu tych przypadkach 
sytuacja ekonomiczna Romów jest zazwyczaj dość dobra. Trzeci przypadek na-
tomiast dotyczy tych osiedli romskich, które są usytuowane na zewnątrz wsi 
lub miast i zupełnie odizolowane od Słowaków (np. Hermanovce, Jakubova-
ny, Svinia), a jednocześnie znajdują się zazwyczaj na terenach zacofanych go-
spodarczo397. Szacuje się, że w 2000 roku było 620 takich osiedli z 125 000 
mieszkańców398. Niestety ten rodzaj osiedlania się Romów jest bardzo częsty, 
a izolację pogłębia fakt, że nawet Słowacy wciąż mieszkający w pobliżu tych osad 
chcą się wyprowadzić ze względu na obecność ludności romskiej, ale także małe 
możliwości znalezienia zatrudnienia w tych rejonach i niski poziom nauczania 

392 W. Połeć, op. cit. [w:] E. Nowicka, op. cit., Warszawa 2003, s. 132.
393 K.-M. Gauss, Psożercy ze Svinii, Wołowiec 2005, s. 38.
394 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 163.
395 Gypsy Populations and Th eir Movements within Central and Eastern Europe and Towards 

Some OECD Countries, Paris 1995, s. 20.
396 J. Filadelfi ová, D. Gerbery, D. Škobla, Report on the Living Conditions of Roma in Slovakia, 

Bratislava 2007, s. 24.
397 M.A. Orenstein, D. Ringold, E. Wilkens, op. cit., Washington 2003, s. 50–51.
398 D.  Klimovský, Slovakia: Economic Problems Exacerbate Inequality and Social Exclusion, 

http://www.socialwatch.eu/wcm/Slovakia.html – 21.01.2012.
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w szkołach, który ich zdaniem jest dostosowany do minimalnych potrzeb edu-
kacyjnych Romów. Romowie zamieszkujący te niejednokrotnie przeludnione 
osiedla, przez wielu odwiedzających je nazywane slumsami, żyją w dramatycz-
nych warunkach, w domach zbudowanych na kształt szałasu lub baraku, często 
bez prądu i kanalizacji, w wielkiej biedzie i alarmujących warunkach higienicz-
nych. Właśnie te ostatnie są często powodem rozprzestrzeniania się epidemii 
w tej społeczności i wysokiej umieralności w porównaniu ze Słowakami – śred-
nia wieku Romów wynosi obecnie dla kobiet i dla mężczyzn odpowiednio 59 
i 55 lat, dwukrotnie większa jest też śmiertelność noworodków399.

Jednak problemy związane ze zdrowiem, opieką zdrowotną i zatrudnieniem 
to nie jedyne, z jakimi muszą się borykać Romowie na Słowacji. Kolejnym, bar-
dzo wstrząsającym, jest sterylizacja.

Według raportu Ciało i dusza – wymuszona sterylizacja i inne pogwałcenia re-
produkcyjnej wolności Romów na Słowacji, przygotowanego przez Centrum Praw 
Reprodukcyjnych i Poradňa pre občianske a ludske prava w 2003 roku, przy-
padki łamania reprodukcyjnych praw kobiet romskich są bardzo częste, szcze-
gólne we wschodniej Słowacji400. Raport podaje 110 ofi ar takich praktyk, jednak 
szacuje się, że podobnych przypadków jest znacznie więcej. Lekarze dokonujący 
sterylizacji najczęściej nie tłumaczyli romskim pacjentkom konsekwencji tego 
zabiegu, tylko dawali im do podpisania dokumenty tuż przed porodem bądź 
też nawet nie wspominali o planowanej sterylizacji, nakazując tylko podpisanie 
dokumentu, na którym często pewne zdania napisane były po łacinie lub drob-
nym drukiem. Autorzy raportu twierdzą również, że sterylizowane były młode 
kobiety poniżej 18. roku życia, bez uzyskania uprzedniej zgody rodziców. Opra-
cowanie to wywołało ogromne oburzenie zarówno na Słowacji, jak i w Europie; 
powołano nawet zespół śledczy, który miał zbadać tę sprawę, jednak wyniki 
tego dochodzenia nie udowodniły żadnej bezprawnej sterylizacji, gdyż kobiety 
wyrażały na nią pisemną zgodę. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kolejny 
aspekt tej sprawy – w wielu przypadkach lekarze wykorzystywali nieumiejęt-
ność czytania niektórych Romek. Tu pojawia się kwestia edukacji Romów na 
Słowacji. 

Badania wykazały, że tylko 3% dzieci romskich kończy szkołę średnią, a 8% 
technikum401. Oszacowano, że na Słowacji trzydzieści razy bardziej prawdopo-
dobne jest, że szkoły nie ukończy Rom niż członek jakiejkolwiek innej narodo-

399 Słowacja po zamieszkach romskich, 4.03.2004, www.pomagamy.pl/niusy/polska_romowie_
granice_solidarnosci.htm – 12.06.2012.

400 Zob. więcej – Body and Soul. Forced Sterilization and Other Assaults on Roma Reproductive 
Freedom in Slovakia, Bratislava 2003, s. 13; Recommendation of the Commissioner for Human Rights 
concerning certain aspects of law and practice relating to sterilization of women in the Slovak Republic, 
CommDH(2003)12, Strasbourg, 17 October 2003, www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Com-
munication_Unit/Documents/CommDH(2003) – 04.06.2012.

401 Report by Mr Alvaro…, op. cit., www.ecoi.net/detail.php?id=11356&linkid=15242&-
cache=1&ifl ang=de&country=SK – 05.01.2012.
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wości i osiemnaście razy bardziej możliwe, że dziecko romskie będzie powtarzać 
klasę402. Co prawda nieliczny odsetek Romów ma wyższe wykształcenie, jed-
nak najczęściej odsuwają się oni od reszty swojej wspólnoty i asymilują się ze 
społeczeństwem słowackim. Najbardziej alarmujący jest fakt, że w niektórych 
regionach nawet 80% dzieci romskich jest umieszczanych w szkołach specjal-
nych403. Szkoły specjalne są pozostałością czasów komunizmu, kiedy to w latach 
sześćdziesiątych stworzono je dla dzieci psychicznie i fi zycznie upośledzonych. 
W ciągu ponad czterdziestu lat istnienia stały się one ważną częścią systemu 
edukacji Romów. Michal Vašečka, słowacki badacz Romów, stwierdził, że ty-
siące zupełnie normalnych dzieci romskich na Słowacji kieruje się do szkół spe-
cjalnych, i zaznaczył, że będzie mieć to poważne konsekwencje nie tylko dla 
Romów, ale także dla całego społeczeństwa słowackiego404. Trudno się z tym 
stwierdzeniem nie zgodzić. Poziom nauczania w tych szkołach jest bardzo niski, 
program – znacznie ograniczony, a nauczyciele, którzy w nich uczą, najczęściej 
mają niewystarczające kwalifi kacje do wykonywania tego zawodu. Ponadto nie 
są przygotowani do pracy z dziećmi romskimi, a często Romowie z odizolowa-
nych osiedli zapoznają się z językiem słowackim dopiero w szkole podstawowej. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku segregowanych klas romskich w pań-
stwowych szkołach słowackich, które, choć nie są klasami specjalnymi, najczęś-
ciej funkcjonują tak, jak klasy wyrównawcze dla dzieci opóźnionych w rozwoju. 
Do tego należy dołączyć kwestię podejścia nauczycieli do Romów – wielu z nich 
jest uprzedzonych do tej grupy etnicznej i uważa edukowanie dzieci romskich 
za bezcelowe. Sytuacji nie poprawiają niestety takie inicjatywy, jak utworzenie 
na uniwersytecie w Nitrze wydziału zajmującego się kulturą romską, który ma 
na celu przybliżyć zwyczaje i tradycje Romów społeczeństwu większościowemu, 
czy też założenie dwóch eksperymentalnych szkół z romani jako językiem na-
uczania405. Stale zwiększa się dystans między poziomem wykształcenia Romów 
i innych narodowości zamieszkujących Słowację, co wpływa znamiennie na sy-
tuację członków romskiej społeczności na rynku pracy.

Od początku transformacji systemowej w Czechosłowacji Romowie do-
świadczyli w sposób nieproporcjonalny zjawiska masowego bezrobocia. W cza-
sach komunizmu pracowali głównie w przemyśle państwowym – kopalniach, 
fabrykach, kombinatach oraz rolnictwie, na których to stanowiskach wykony-
wali tylko proste, niewymagające kwalifi kacji prace. Większość z tych przedsię-
biorstw została zamknięta lub przeszła restrukturyzację, po której nie było już 
właściwie miejsc pracy na takich stanowiskach, na jakich pracowali Romowie. 
Obecnie, według ofi cjalnych danych, poziom bezrobocia wśród Romów wynosi 

402 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 169–170.
403 Report by Mr Alvaro…, op. cit., www.ecoi.net/detail.php?id=11356&linkid=15242&-

cache=1&ifl ang=de&country=SK – 05.01.2012.
404 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 169.
405 J. Sołtys, op. cit., www.tolerancja.pl/?kat=20&id=4 - 25k.
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43,5% dla osób w wieku produkcyjnym, jednak w wielu rejonach bezrobocie 
w społeczności romskiej równa się nawet 80% i jest to bardzo często bezrobocie 
długotrwałe406. Większość badaczy podaje trzy przyczyny takiego stanu rzeczy: 
po pierwsze, bezrobocie na Słowacji nie należy do najniższych, choć to powoli 
się zmienia; po drugie poziom wykształcenia Romów jest znacznie niższy niż 
Słowaków, co znacznie zmniejsza ich konkurencyjność na rynku pracy; a po 
trzecie, co podkreśla większość ludności romskiej w tym kraju, dużą barierą 
w znalezieniu pracy jest dyskryminacja i niechęć do zatrudniania Romów w spo-
łeczeństwie większościowym407. Choć Parlament Słowacji przyjął 20 maja 2004 
roku Ustawę o równym traktowaniu i ochronie przeciw dyskryminacji408, spójną 
z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, nie pozwoliło to uniknąć 
nierównego traktowania osób romskiego pochodzenia przez pracodawców. Wie-
lu Romów przytacza sytuacje, kiedy starając się o pracę, dzwonili i umawiali się 
na spotkania, ale gdy tylko osoba rekrutująca zdała sobie sprawę z pochodzenia 
kandydata, odrzucała jego podanie o przyjęcie do pracy409. Taka postawa wie-
lu pracodawców budzi zniechęcenie wśród Romów i coraz większa ich liczba 
nie wierzy, że kiedykolwiek uda im się znaleźć pracę, co z kolei powoduje, że 
nie mają żadnej motywacji, aby jej szukać. Państwo, a przede wszystkim Mini-
sterstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, próbuje nieco złagodzić trudną 
sytuację Romów w tej dziedzinie poprzez wdrażanie programów mających na 
celu ich aktywizację zawodową. Organizuje się dla nich prace interwencyjne czy 
tworzy się specjalne zakłady pracy ze stanowiskami dla niewykwalifi kowanych 
robotników. W 2000 roku na przykład zaczęto realizować program, który po-
legał na trzymiesięcznej pracy każdego uczestnika przy sprzątaniu ulic i parków 
oraz zbieraniu śmieci. Jednak czasami Romowie nie mają możliwości skorzystać 
w dużej liczbie z takich programów, ponieważ są one realizowane na poziomie 
lokalnym i o naborze decydują władze w miastach i wsiach, nierzadko preferując 
nie-Romów410. Mimo tych prób wciąż głównym źródłem utrzymania Romów 
na Słowacji pozostaje nielegalna praca – członkowie społeczności romskiej czę-
sto zarabiają na życie jako muzycy, zbierają złom, pracują na budowach, zaj-
mują się handlem oraz, przede wszystkim, pobierają zasiłki z opieki społecznej. 
System osłon socjalnych jest skonstruowany tak, że za każde dodatkowe dzie-
cko otrzymuje się dodatkową sumę pieniędzy na utrzymanie. Romom w żaden 
sposób nie zależy więc na ograniczeniu liczby urodzeń w swojej społeczności, 
gdyż każdy kolejny potomek oznacza więcej środków. System ten w znacznym 
stopniu uzależnia Romów (i nie tylko) od pomocy państwa i nie motywuje ko-

406 W. Połeć, op. cit. [w:] E. Nowicka, op. cit., Warszawa 2003, s. 134.
407 Ibidem, s. 134.
408 Slovak Parliament Adopts Anti-Discrimination Law, www.errc.org/cikk.php?cikk=1981 – 

16.06.2012.
409 M.A. Orenstein, D. Ringold, E.Wilkens, op. cit., Washington 2003, s. 59.
410 Ibidem, s. 60.
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rzystających z niego osób do prób polepszenia swojej sytuacji życiowej inny-
mi, bardziej aktywnymi sposobami. Taka postawa Romów z kolei budzi jeszcze 
większą niechęć społeczeństwa do tej mniejszości. 

Dodatkowo władze Słowacji postanowiły zmienić system opieki społecznej. 
1 stycznia 2004 roku Parlament uchwalił redukcję o 50% środków otrzymywa-
nych z opieki społecznej. Prawo weszło w życie 1 marca 2004 roku411. Jednak już 
w lutym rozpoczęły się protesty Romów najpierw na wschodzie i centrum, a od 
25 lutego w całym kraju, przybierając różne formy – od głodówek protestacyj-
nych do napadów na sklepy spożywcze412. Gdy debaty rządu i parlamentu nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów, Romowie zagrozili, że zaczną rabować pry-
watne domy, aby zrekompensować sobie to, co utracili przez reformę systemu 
socjalnego. Wobec narastającego wzburzenia władze zdecydowały się na wysła-
nie dużych grup policji, a później dodatkowo 20 000 ofi cerów policji i żołnierzy, 
aby uspokoić demonstrantów i zapewnić bezpieczeństwo publiczne413. Zaczęło 
dochodzić do starć z policją, jednak zdołano dosyć szybko zapanować nad sytu-
acją, gdy rząd złagodził redukcję środków opieki społecznej. Rudko Kawczyński, 
prezydent Narodowej Rady Romów, wysłał nawet list protestacyjny do Romano 
Prodiego, w którym wyraził swoje oburzenie na siłowe próby rozwiązania prob-
lemu414. Dodatkowo media informowały o tych zdarzeniach w sposób bardzo 
jednostronny – obarczały odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację tylko Ro-
mów, zaprzepaszczając w ten sposób szansę na wzajemne zrozumienie. Mimo 
że pomoc opieki społecznej dla Romów się zmniejszyła, pogłębiła się jeszcze 
niechęć społeczeństwa słowackiego do ludności romskiej żyjącej w Republice 
Słowacji. 

Od upadku komunizmu na Słowacji istniejące w społeczeństwie negatywne 
stereotypy i postawy wobec Romów nie tylko nie zniknęły, ale przybrały na 
sile i czasem zaczęły nawet przyjmować formę agresywnych i pełnych przemo-
cy aktów skierowanych przeciwko nim. Podobnie jak w innych krajach, wciąż 
zdarzają się pobicia, podpalenia i dewastacje domów romskich, dokonywane 
głównie przez ugrupowania neonazistowskie i popierające rasizm. Jednak ogół 
społeczeństwa, choć nie uczestniczy w tego typu atakach, także nie jest przy-
jaźnie nastawiony do Romów. Obrazują to na przykład takie wypowiedzi, jak 
premiera Vladimira Mečiara, który stwierdził, mając na myśli Romów, że: „Ko-
nieczne jest ukrócenie szerokiej reprodukcji nieadaptującej się do społeczeństwa 
i umysłowo zacofanej populacji. Jeśli my się z nimi nie rozprawimy, oni roz-
prawią się z nami później”415. Burmistrz wsi Medzev we wschodniej Słowacji 

411 Slovak Republik – Roma Loothing and Protesting, www.romnews.com/community/modules.
php?op=modload&name=News&fi le=article&sid=1300&mode=&order=0 – 20.06.2012.

412 Ibidem.
413 Gypsy Riot, www.nytimes.com/2004/02/25/international/europe/25BRIE2.html – 18.06.2012.
414 RNC – a letter of protest to Romano Prodi, www.romnews.com/community/modules.php?op

=modload&name=News&fi le=article&sid=1296&mode=&order=0 – 24.06.2012.
415 I. Fonseca, op. cit., New York 1996, s. 293.



97

posunął się dalej, mówiąc, że selektywne zabijanie jest jedynym sposobem, aby 
poradzić sobie z Romami416. Badania z 1999 roku wykazały, że 86,6% Słowa-
ków nie życzyłoby sobie mieć Roma za sąsiada, a 60% badanych stwierdziło, 
że poparłoby przepisy separujące Romów od większości społeczeństwa, wpro-
wadzające na przykład oddzielne szkoły i inne instytucje417. Już teraz jest to 
zresztą w niektórych częściach Słowacji praktykowane, dochodzi nawet do tego, 
że w kilku wsiach na wschodzie kraju istnieją po dwa lokale gastronomiczne 
– jeden dla Romów i jeden dla Słowaków. Buduje się też oddzielne kościoły. 
Zmuszani przez swoje położenie Romowie coraz częściej proszą o azyl w krajach 
zachodnich, szczególnie w Kanadzie, Finlandii, Belgii i Niemczech418, ponieważ 
niechętny stosunek społeczeństwa słowackiego do tej mniejszości wpływa na 
wszystkie dziedziny życia Romów. Trudno zwalczać takie postawy, skoro nawet 
czołowi politycy publicznie wyrażają negatywne opinie na temat Romów. Kla-
ra Organowa, przedstawicielka rządu ds. mniejszości romskiej, twierdzi nawet, 
że „ogólnie ludzie w Słowacji, nawet ci wybrani jako miejscowi reprezentanci, 
nie są świadomi praw człowieka i praw obywatelskich. Nie rozumieją, jakie są 
demokratyczne standardy, jakie są pożądane postawy, jak również działania po-
wstrzymujące uprzedzenia rasowe”419. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, 
że od momentu powstania państwa słowackiego władze podejmują różne ini-
cjatywy, które mają na celu pomóc Romom i umożliwić ich integrację ze społe-
czeństwem Słowacji.

Aksamitna rewolucja (Sametova Revolúcia) z 1989 roku wprowadziła atmo-
sferę optymizmu i możliwości, która udzieliła się zarówno społeczeństwu więk-
szościowemu, jak i Romom w Czechosłowacji. Romska Inicjatywa Obywatelska 
(Rómska Občianska Iniciatíva) była partnerem zwycięskiej koalicji na Słowacji 
w wyborach w 1990 roku420. Przed 1993 rokiem Vaclav Havel stał się najwięk-
szym orędownikiem Romów w państwie czechosłowackim. Wypowiadał się 
stanowczo przeciwko dyskryminacji, krytykował rząd za jego bierność w odnie-
sieniu do sprawy romskiej i potępiał niektórych przedstawicieli władz, którzy 
reprezentowali postawy rasistowskie względem Romów. Jednak okres po upadku 
komunizmu był trudnym czasem dla całego państwa, zbyt wiele kwestii należało 
rozwiązać i uregulować, a sprawa romska nie znalazła się wśród priorytetów. Po-
nadto entuzjastyczne podejście Havla do społeczności romskiej nie znajdowało 
poparcia społecznego. Mimo to w kwietniu 1991 roku rząd słowacki przyjął do-

416 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 190.
417 W. Połeć, op. cit. [w:] E. Nowicka, op. cit., Warszawa 2003, s. 136.
418 Por. Slovakia slouches in Human Rights. Annual report from US Department of State cites dis-

crimination against Roma – March 2005, www.romapage.hu/rovatok/eu/lang.php?lang=eng&id=403 
– 14.03.2012; S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000, s. 171.

419 M. Gerlich, Ku integracji. Studium o Romach na Słowacji, „Dialog Pheniben”, nr 2, luty 
2004, s. 6.

420 K.  Cordell, S.  Wolff  (ed.), Th e Ethnopolitical Encyclopaedia of Europe, New York 2004, 
s. 344.
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kument zatytułowany Zasady polityki rządu wobec Romów, uznający pochodzenie 
romskie za narodowość i gwarantujący przedstawicielom tej grupy polityczną 
i prawną równość421.

Kolejnym ważnym aktem prawnym odnoszącym się do praw Romów była 
bez wątpienia Konstytucja Słowacji, przyjęta przez Radę Narodową 1 września 
1992 roku. Choć w treści Konstytucji nie zawarto ani defi nicji mniejszości422, ani 
mechanizmów je chroniących, to artykuły 33 i 34 odpowiednio uznają prawo 
zadeklarowania przynależności do mniejszości bądź grupy etnicznej i że nie może 
to być powodem czyjejś krzywdy oraz ustanawiają prawo do rozwijania włas-
nej kultury, otrzymywania i rozpowszechniania informacji we własnym języku 
ojczystym, prawo do zgromadzeń i prawo do powoływania instytucji edukacyj-
nych i kulturalnych423. Już po rozpadzie Czechosłowacji uchwalono trzy kolejne 
akty prawne również w pewnym stopniu odnoszące się do mniejszości, w tym 
Romów: Uchwałę o Używaniu Języków Mniejszości numer 194/1999, Uchwa-
łę o Radiu Słowackim i Ustawę o Telewizji Słowackiej numer 21/1996, która 
zastąpiła wcześniejszą Ustawę numer 254/1991. Pierwsza była odpowiedzią na 
decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który uznał we wrześniu 1997 roku, że jed-
na klauzula Ustawy o Języku Państwowym Republiki Słowacji numer 279/1995 
z 1995 roku łamie prawa konstytucyjne mniejszości i grup etnicznych do uży-
wania własnego języka w kontaktach urzędowych424. Z kolei na słowackie radio 
narodowe ustawa nałożyła obowiązek nadawania programów propagujących kul-
turę mniejszości żyjących na terenie Republiki Słowackiej425, natomiast telewizja 
państwowa została zobligowana do produkowania i uwzględniania w ramówkach 
programów promujących kulturę mniejszości, także w ich ojczystych językach426. 
Słowacja jest też stroną większości konwencji o ochronie praw człowieka i mniej-
szości. Pojęcie „mniejszości” nie zostało jednak zdefi niowane w aktach prawnych 
tego kraju.

Po rozpadzie Czechosłowacji i powstaniu po raz pierwszy w historii nieza-
leżnej Republiki Słowackiej w styczniu 1993 roku prezydentem Słowacji został 
Michal Kovač, natomiast stery rządu objął Vladimir Mečiar. O ile ten pierwszy 
ostro przeciwstawiał się atakom skinheadów na Romów i krytykował posunięcia 

421 Ibidem, s. 344.
422 Na Słowacji wyróżnia się 13 mniejszości narodowych: węgierską, romską, czeską, bułgar-

ską, serbską, rusińską, ukraińską, niemiecką, polską, chorwacką, serbską, morawską, żydowską, 
choć na stronie Ministerstwa Kultury wyróżnione jest tylko 12, bez mniejszości serbskiej.

423 Th e Constitution of Th e Slovak Republic, http://www.slovensko.com/docs/const/ – 
23.05.2012.

424 K. Topidi, Th e Limits of EU Conditionality: Minority Rights in Slovakia, Journal on Ethno-
politics and Minority Issues in Europe, Issue 1/2003, s. 18.

425 Law 255/1991 on Slovak Radio, as amended by Act No. 335/1998 Coll., in force since 
9/11/1998 (extracts), http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Slovakia/Slovakia_Radio_ex-
cerpts_English.htm – 24.05.2012.

426 Law No. 254/1991 on Slovak Television, as amended by Act No. 21/1996 (extracts), http://
www.minelres.lv/NationalLegislation/Slovakia/Slovakia_TV_excerpts_English.htm – 24.05.2012.



99

rządu Mečiara, a ponadto był uważany przez samych Romów za jedynego przed-
stawiciela władz, który rozumie ich problemy i reaguje na ich listy i petycje427, 
o tyle drugi nie krył swojej niechęci w stosunku do społeczności romskiej. Już 
na początku swojej kadencji zawetował projekt poprzedniego rządu z premie-
rem Janem Čarnogurskym, który miał na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej 
Romów428. Przytoczony wcześniej cytat pokazuje, jakiego typu opinie wygła-
szał ten premier Słowacji w latach 1993–1998. Dodatkowo miał pełne poparcie 
rządu, w skład którego wchodziła Słowacka Partia Nacjonalistyczna. Sytuację 
polityczno-prawną Romów na Słowacji jeszcze bardziej komplikował fakt, że po 
„aksamitnym rozwodzie” pojawił się problem obywatelstwa osób pochodzenia 
romskiego w obu częściach byłego państwa czechosłowackiego. Choć Słowacja 
proponowała obywatelstwo każdemu z obywateli byłej Czechosłowacji, którzy 
wyrażali taką chęć, Czechy wymagały złożenia specjalnego wniosku, w którym 
należało udowodnić stałe zameldowanie na terenie Czech przez co najmniej dwa 
lata, oraz przedstawienia zaświadczenia o niekaralności za okres pięciu lat429. 
Z tego powodu większość Romów niejako przymusowo otrzymała obywatel-
stwo słowackie, gdyż w przeszłości byli skazani, głównie za przywłaszczenia 
własności państwowej, a dodatkowo wielu przedstawicieli społeczności romskiej 
w Czechach nie było zarejestrowanych i zameldowanych, mimo że mieszkali 
tam od kilkudziesięciu lat. Premier Klaus nie reagował na krytykę organizacji 
pozarządowych i nie zamierzał zmieniać ustanowionych zasad, które poparł na-
wet nowo wybrany prezydent Republiki Czeskiej – Vaclav Havel. Dopiero mi-
gracje części Romów z Czech, którzy w krajach zachodnich, głównie w Wielkiej 
Brytanii i Kanadzie, zaczęli ubiegać się o status uchodźcy, zmusiły rząd do złago-
dzenia w 1999 roku restrykcji związanych z przydzielaniem obywatelstwa cze-
skiego. Jednak wprowadzenie obowiązku wizowego dla Słowaków przez Wielką 
Brytanię wywołało wśród Romów ogromną falę wrogości wobec migrantów, 
a przede wszystkim i tak już niechętnego społeczeństwa Słowacji.

Rząd Mečiara, krytykowany na forum międzynarodowym m.in. z powodu 
fali migracji słowackich Romów na Zachód, w listopadzie 1997 roku zatwierdził 
roboczy program – Koncepcję rządu słowackiego nt. rozwiązywania problemów 
Romów w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych – dotyczący polepszenia 
sytuacji Romów na Słowacji. Postulował on następujące zasady, którymi kiero-
wać się miały poszczególne ministerstwa w swoich działaniach na rzecz Romów:
1)  zasada obywatelstwa – respektowanie wartości i sposobu życia grupy 

docelowej;
2)  zasada solidarności – usuwanie uprzedzeń i eliminowanie ekstremizmu ze 

społeczeństwa;

427 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 287.
428 Ibidem, s. 321.
429 W. Guy, Th e Czech lands and Slovakia: Another False Down? [w:] W. Guy, op. cit., Hatfi eld 

2001, s. 293.
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3)  zasada pozwalająca obywatelom uczestniczyć w rozwiązywaniu ich własnych 
problemów;

4)  zasada odpowiedzialności obywatelskiej – rozwiązywanie problemów Ro-
mów nie poprzez deklarowanie ich praw, ale sprawienie, aby Romowie brali 
odpowiedzialność za dostarczaną im pomoc;

5)  zasada pozytywnego zachęcania osób, które z różnych powodów nie są w sta-
nie rozwiązywać własnych problemów, do robienia tego;

6)  zasada rozwiązywania problemów, kiedy się pojawiają430.
Program postulował realizowanie założonych celów do 2002 roku poprzez 

wskazanie programów w różnych dziedzinach, które miały być fi nansowane 
z budżetów ministerstw i władz lokalnych. Jednak plany weszły w życie tylko 
w szczątkowej formie, a nowy premier, wybrany w 1998 roku Mikulaš Dzurinda, 
musiał zająć się kwestią romską bardziej energicznie i kompleksowo, ponieważ 
postawił sobie za cel wprowadzenie Słowacji do Unii Europejskiej, która posiada 
określone standardy związane z prawami człowieka i wymaga ich przestrzegania 
od krajów kandydackich. Wtedy to zainteresowanie sprawą Romów na Słowa-
cji znacznie wzrosło. Rząd ten utworzył w 1998 roku stanowisko wicepremiera 
ds. praw człowieka, mniejszości i rozwoju regionalnego, który odpowiadał za 
przygotowanie i wdrażanie programów na rzecz mniejszości. W tych działaniach 
wspomagały go Sekcja Praw Człowieka i Mniejszości przy Biurze Rządu oraz 
Rada Rządu ds. Mniejszości Narodowych: Grup Etnicznych, której przewodził 
wspólny wiceminister. Gabinet Dzurindy powołał też wicepremiera ds. mniej-
szości narodowych i praw człowieka, którym został przedstawiciel mniejszości 
węgierskiej, oraz utworzył w ramach swojego biura Urząd Przedstawiciela Rządu 
ds. Społeczności Romskich z Vincentem Danihelem na czele431. Odwołano go 
jednak w maju 2001 roku za oskarżenie wicepremiera Pála Csáky’ego o niezgod-
ne z przeznaczeniem wykorzystanie środków Banku Światowego432 i zastąpiła go 
Klára Orgovánová. Przedstawiciel miał za zadanie koordynację i pośredniczenie 
w kontaktach i pracach różnych ministerstw oraz instytucji działających na rzecz 
Romów na Słowacji oraz czuwanie nad wdrażaniem strategii z 1999 roku i jej 
późniejszych doprecyzowań i rozwinięć. Dodatkowo w ramach Rady Narodo-
wej powstał Komitet ds. Praw Człowiek i Narodowości.

We wrześniu 1999 roku przyjęto Strategię rządu słowackiego dot. rozwiązy-
wania problemów Romów i zestawu instrumentów wdrażających, która zawierała 
propozycje działań w takich obszarach, jak: edukacja, opieka zdrowotna, bez-
robocie, współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochrona praw człowieka, 
ochrona praw mniejszości narodowych, kultura, a także nakreślała obowiązki 

430 A.  Tokár, A.  Lamačková, Th e Legal and Institutional Framework of the „Roma Issue”
[w:] M. Jurásková, T. Nicholson, M. Vašečka (ed.), op. cit., Bratislava 2003, s. 147.

431 W. Guy, Th e Czech lands and Slovakia: Another False Down? [w:] W. Guy, op. cit., Hatfi eld 
2001, s. 330.

432 K. Cordell, S.Wolff , op. cit., New York 2004, s. 348.



101

poszczególnych ministerstw i instytucji odnośnie do spraw Romów. Celem pro-
gramu było wzmacnianie świadomości społecznej w odniesieniu do praw czło-
wieka i mniejszości, stworzenie wielokulturowego społeczeństwa opartego na 
wzajemnym zrozumieniu i równości, wzmacnianie i propagowanie kultury i ję-
zyka romskiego, obecność Romów w mediach publicznych, umożliwienie rów-
nego dostępu Romów do rynku pracy i tworzenie miejsc pracy poprzez prace 
publiczne, stworzenie systemu pożyczek państwowych na zakup nieruchomości 
przez Romów oraz wiele innych. Ze względu na nieskuteczność wielu rozwiązań, 
zawartych w strategii, rząd wydał w 2000 roku kolejny dokument, zatytułowany 
Szczegółowa strategia słowackiego rządu dot. rozwiązywania problemów Romów 
i zestawu konkretnych środków na 2000 rok – etap drugi, zawierający 282 spre-
cyzowane działania, na które przeznaczono 165 milionów koron słowackich433. 
Realizacja założonego programu wymaga jednak wielu lat, a nie pomaga w tym 
taka postawa, jak prezydenta Słowacji w latach 1999–2004 Rudolfa Schustera, 
który otwarcie sprzeciwiał się pozytywnej dyskryminacji w stosunku do Romów 
czy też, jako burmistrz Koszyc, znacznie przyczynił się do powstania odizolowa-
nych slumsów romskich na ich przedmieściach, w tzw. dystrykcie Lunik IX434. 

W miarę realizacji aktywności, przewidzianych w strategii z 2000 roku, 
okazało się, że przewidziane środki fi nansowe nie są wystarczające. Dlatego też 
w kolejnym planie rządu, opracowanym dwa lata później i noszącym tytuł Prio-
rytety rządu słowackiego w odniesieniu do społeczności romskiej w 2002 roku, prze-
widziano fi nansowanie z rezerwy ds. Projektów Odpowiadających na Problemy 
Społeczności Romskiej oraz Społecznych i Kulturowych Potrzeb Społeczności 
Romskiej dodatkowo dwóch budżetów poszczególnych ministerstw435.

Założenia programu były kontynuowane w Narodowym Planie Działania 
na Rzecz Społecznego Włączenia 2004–2006 dla Republiki Słowackiej, w któ-
rym Romowie zostali uznani za benefi cjentów najbardziej narażonych na ryzyko 
ubóstwa, a w tym bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych436. Argumentowa-
no to następująco: „Mimo że romska mniejszość narodowa jest grupą hetero-
geniczną, duża część ludności romskiej należy do najbardziej narażonych [na 
wykluczenie] mieszkańców Republiki Słowackiej. Ich sytuacja społeczna była 
przez długi czas determinowana wysokim wskaźnikiem bezrobocia, w szczegól-
ności długotrwałego, niskim poziomem edukacji i zakwaterowania (…). Naj-
bardziej podatni na wykluczenie są ci Romowie, którzy doświadczają podwójnej 
marginalizacji. Z jednej strony żyją w marginalizowanych regionach, gdzie jest 
tylko minimalna szansa na znalezienie pracy, przez co uzależniają się od systemu 

433 A. Tokár, A. Lamačková, op. cit. [w:] M. Jurásková, T. Nicholson, M. Vašečka (ed.), op. cit., 
Bratislava 2003, s. 148.

434 K.-M. Gauss, op. cit., s. 35.
435 A. Tokár, A. Lamačková, op. cit. [w:] M. Jurásková, T. Nicholson, M. Vašečka (ed.), op. cit., 

Bratislava 2003, s. 149.
436 J. Filadelfi ová, D. Gerbery, D. Škobla, op. cit., Bratislava 2007, s. 13.
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opieki społecznej, z drugiej zaś z różnych powodów nie mogą być zintegrowani 
na rynku pracy albo ich wejście na rynek pracy jest trudne (…). Do tego należy 
dodać inne specyfi czne czynniki, takie jak etniczna dyskryminacja czy zjawisko 
patologii społecznej w segregowanych społecznościach romskich”437.

Rząd Dzurindy przystąpił także w 2005 roku do Dekady Włączenia Romów, 
obok Bułgarii, Chorwacji, Czech, byłej Republiki Jugosławii Macedonii, Ru-
munii oraz Serbii i Czarnogóry. Przedstawiciele rządów tych państw postawili 
sobie za cel polepszenie sytuacji ludności romskiej we wszystkich kluczowych 
dziedzinach życia w swoich krajach do roku 2015438. Jeżeli chodzi o prezydenta, 
to urzędujący od czerwca 2004 roku Ivan Gašparovič jest w kwestii romskiej 
dosyć neutralny. Coraz częściej jednak Romowie nie chcą pozostawiać spraw 
swojemu biegowi, pragną uczestniczyć w życiu politycznym Słowacji i zabiegać 
osobiście o swoje prawa. Jak pokazują dane z Wykresu 1, relacje pomiędzy Ro-
mami a społeczeństwem większościowym na Słowacji wciąż pozostają trudne, 
skomplikowane i pełne niechęci, choć od początku lat dziewięćdziesiątych na-
stąpiła pewna poprawa.

Wykres 1. Relacje między Romami a nie-Romami na Słowacji (w %)439

3.2.3. Polska

Polska to kraj, który przeszedł niezwykłą ewolucję – od państwa wielonarodowe-
go z jedną trzecią obywateli należących do mniejszości narodowych i etnicznych 

437 Ibidem, s.13.
438 European Leaders Launch Decade of Roma Inclusion, www.web.worldbank.org/WBSITE/

EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/HUNGARYEXTN/0,,contentMDK:20339347~menuP
K:302086~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:302081,00.html – 14.06.2012.

439 M. Vašečka, Relationship of the Majority Population to Roma [w:] M. Jurásková, T. Nicholson, 
M. Vašečka (ed.), Čačipen Pal o Roma. A global report on Roma in Slovakia, Bratislava 2003, s. 228.
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przed 1939 rokiem440 do kraju o wysokim stopniu jednorodności etnicznej, 
kulturowej i wyznaniowej, z najmniejszym odsetkiem mniejszości narodowych 
i etnicznych ze wszystkich krajów postkomunistycznych441. Spis powszechny 
z 2002 roku pokazał, że tylko 1,23% obywateli Polski deklaruje przynależność 
do innej niż polska narodowości, a 2,03% nie potrafi  bądź nie chce jej okre-
ślić442. Nie oznacza to jednak, że Polski nie zamieszkują przedstawiciele różnych 
mniejszości i, niestety, nie jest to równoznaczne z brakiem problemów i konfl ik-
tów na tle etnicznym między przedstawicielami społeczeństwa większościowego 
a osobami, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Jedną z grup, 
która budzi największą niechęć wśród Polaków, są właśnie Romowie. W latach 
1994–2004 negatywny stosunek Polaków do Romów stopniowo się zmniejszał, 
jednak wciąż pozostawał na bardzo wysokim poziomie – w 2004 roku Romowie 
byli drugą po Arabach grupą ludności, którą Polacy postrzegali najbardziej ne-
gatywnie. Tendencje te pokazuje Tabela 2.

Tabela 2. Niechęć Polaków do Romów w latach 1994–2004 (w %)443

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004

Romowie 
(Cyganie) 

75 73 70 71 69 64 56 60 61 56

Tak duży poziom wrogości może dziwić, biorąc pod uwagę stosunkowo nie-
wielką liczebność Romów w Polsce. Według spisu powszechnego z 2002 roku 
12 731 osób zadeklarowało swoją przynależność do mniejszości romskiej444. Sza-
cuje się jednak, że w Polsce żyje obecnie od 30 000 do 50 000 Romów, choć król 
polskich Romów Henryk Kozłowski ocenia, że populacja romska w RP liczy 
55 000445. Tabela 3. przedstawia rozmieszczenie i liczebność Romów w poszcze-
gólnych województwach. 

440 W 1931 roku Polskę zamieszkiwało 68,9% Polaków, 13,9% Ukraińców, 8,6% Żydów, 3,1% 
Białorusinów, 2,3% Niemców i 3,2% innych narodów – za: Marek Szczepański, „Inni swoi”. Szkic 
do socjologicznego portretu mniejszości narodowych w Polsce [w:] D. Berlińska, K. Frysztacki (red.), 
Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej, Opole 1999, s. 17.

441 Por. T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Kraków 2005, s. 80.
442 B.  Nitschke, Uczestnictwo mniejszości niemieckiej w życiu publicznym III RP, s.  133

[w:] B. Halczak (red.), Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komuni-
zmu, Zielona Góra 2006.

443 Komunikat z badań. Stosunek Polaków do innych narodów, BS/13/2011, Centrum Badania 
Opinii Społecznej, Warszawa 2011, s. 4.

444 Mniejszości narodowe. Romowie, www.mswia.gov.pl/mn_narod_romowie.html – 
12.05.2010.

445 R. Ulicki, O codzienności, tradycji, magii i trwaniu…, op. cit., „Dialog Pheiben”, nr 9, wrze-
sień 2011, s. 4. 
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Tabela 3. Liczebność ludności romskiej w poszczególnych województwach według danych 
gromadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 446 

Województwo Liczba osób

dolnośląskie 2500

kujawsko-pomorskie 1400

lubelskie 800

lubuskie 700

łódzkie 1200

małopolskie 3500

mazowieckie 1600

opolskie 800

podkarpackie 1500

podlaskie 700

pomorskie 500

śląskie 2300

świętokrzyskie 650

warmińsko-mazurskie 1000

wielkopolskie 600

zachodniopomorskie 1000

razem: 20 750

Mimo niewielkiej liczebności, społeczność romska w Polsce wykazuje duże 
zróżnicowanie. Badacze wyróżniają cztery zasadnicze grupy Romów zamieszku-
jące Polskę. Są to:
1)  Polska Roma – żyjąca w Polsce od XV wieku, osiadła dopiero w XX wieku;
2)  Lowarzy – w Polsce od drugiej połowy XIX wieku, dokąd przybyli z terenów 

ówczesnych Węgier;
3)  Kełderasze – dotarli do Polski mniej więcej w tym samym czasie co Lowarzy, 

ale z obszarów rumuńskojęzycznych;
4)  Bergitka Roma (Cyganie górscy, karpaccy) – w Polsce od XV–XVII wieku, 

niemal od początku prowadzący osiadły tryb życia447.

446 Źródło: Aneks nr 1 – Liczebność i rozmieszczenie do Programu rządowego na rzecz społeczności 
romskiej, Warszawa, sierpień 2003, www2.mswia.gov.pl/ftp/pdf/aneks_nr1.rtf – 12.05.2010.

447 Por. E. Nowicka (red.), Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003, s. 32; A. Bartosz, op. cit., s. 71.
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Wyróżnia się także kilka innych grup: Chaładytka Roma (zabór rosyjski), Sa-
sytka Roma (zabór pruski) i Galicjacy (zabór austriacki) [grupy pokrewne z Pol-
ska Roma] oraz Sinti. Obecnie większość Romów zamieszkuje takie miasta, jak: 
Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Bytom, Kraków, Gdańsk oraz na Podhalu, 
Spiszu i Sądecczyźnie (tam głównie przedstawiciele grupy Bergitka Roma)448.

Po upadku komunizmu, a także wspomnianych już pogromach na początku 
lat dziewięćdziesiątych, Romowie z nadzieją przywitali rozwijający się proces de-
mokratyzacji kulturowej i politycznej, gdyż wiązał się on z ofi cjalnym uznaniem 
istnienia w Polsce grup mniejszościowych i przysługujących im z tego tytułu 
praw, akcentujących i chroniących ich odrębność i kulturę. 

Już w sierpniu 1989 roku powołano Sejmową Komisję Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych pod przewodnictwem Jacka Kuronia, zastąpionego później 
przez Jerzego Wuttke449. W Komisji pracowali posłowie będący bądź reprezen-
tantami mniejszości, bądź przedstawicielami okręgów wyborczych, w których 
obecne były społeczności mniejszościowe. Członkowie Komisji konsultowali 
także swoje działania ze środowiskami mniejszości narodowych i etnicznych, 
których przedstawiciele niekiedy nawet brali czynny udział w pracach Komi-
sji450. Do zadań powołanego organu należało przede wszystkim prezentowanie 
interesów mniejszości w parlamencie, diagnozowanie trudności w kultywowa-
niu tożsamości i tradycji przez mniejszości, wydawanie opinii na temat ustaw 
budżetowych wraz ze sprawozdawczością z realizacji założeń fi nansowania ini-
cjatyw i zadań, związanych z różnymi aspektami życia członków mniejszości 
w Polsce. Uczestnicy obrad Komisji zabierali także głos w przypadku konfl ik-
tu bądź sytuacji kryzysowej, czego przykładem może być interwencja Komisji 
w sprawie pogromu w Mławie w 1991 roku451. 

Z kolei we wrześniu 1989 roku ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki 
w swoim exposé stwierdził, że Polska to także ojczyzna mniejszości narodo-
wych452. W tym samym roku jesienią w Ministerstwie Kultury i Sztuki, które 
odtąd miało się zajmować sprawami mniejszości, powstał Zespół ds. Mniejszości 
Narodowych, a w 1992 roku – Biuro ds. Mniejszości Narodowych z Bogumiłą 
Berdychowską na czele, przemianowane w 1995 roku na Biuro do Spraw Kultury 

448 Romowie w kontekście rynku pracy. Romowie – przedsiębiorcy. Otoczenie społeczne o Romach. 
Raporty z badań, Tarnów 2008, s. 12.

449 J.  Żyndul, Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowo-
-Wschodniej w XX wieku, Warszawa 2000, s. 232.

450 S. Łodziński, Struktura narodowościowa Polski i polityka wobec mniejszości w latach 1989
–1992, Raport nr 22, Warszawa 1992, s. 10, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_94/r-55.pdf – 
29.04.2012.

451 L.M. Nijakowski, Zadania i działalność Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu 
RP na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości narodowej i etnicznej mniejszości [w:] L.M. Nijakowski 
(red.) Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa 2005, s. 221.

452 S. Łodziński, Przekroczyć własny cień. Prawne, instytucjonalne oraz społeczne aspekty polityki 
państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989–1997 [w:] B. Berdychowska (red.), 
Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po roku 1989, Warszawa 1998, s. 13.
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Mniejszości Narodowych, a w 1998 roku na Departament Kultury Mniejszości 
Narodowych453. Biuro odpowiedzialne było m.in. za wspieranie fi nansowe dzia-
łalności kulturalnej organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, zapewnia-
nie porad prawnych i administracyjnych tym organizacjom oraz czuwanie nad 
przestrzeganiem praw grup mniejszościowych. Ta ostatnia kompetencja w 1995 
roku została usunięta z listy obowiązków Biura, tym samym czyniąc instytucjo-
nalną pustkę w kwestii dbania o ochronę praw mniejszości. W odpowiedzi na 
tę niedogodność w 1997 roku rząd Włodzimierza Cimoszewicza powołał Mię-
dzyresortowy Zespół ds. Mniejszości Narodowych454, skupiający przedstawicieli 
ministerstw, w których gestii leżały poszczególne kwestie związane z funkcjo-
nowaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a więc ministerstwa: 
administracji publicznej, oświaty i wychowania, pracy, sprawiedliwości, spraw 
wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego, spraw zagranicznych. W Zespo-
le znaleźli się także przedstawiciele Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
a także Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców455. W 2002 roku organ 
ten został zastąpiony przez Zespół ds. Mniejszości Narodowych, w ramach któ-
rego powołano Podzespół ds.  Edukacji Mniejszości Narodowych oraz Podze-
spół ds. Romskich, co było wyraźnym sygnałem dostrzeżenia przez władze RP 
specyfi cznej i trudnej sytuacji, w jakiej ta ludność się znajdowała. Dodatkowo 
w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nieja-
ko przejęło kwestie związane z mniejszościami do swoich kompetencji, powstał 
w styczniu 2000 roku Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Do jego 
obowiązków włączono m.in.: opracowywanie – w porozumieniu z przedsta-
wicielami innych ministrów – propozycji do założeń polityki państwa wobec 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; opracowywanie 
i koordynację programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego; obsługę merytoryczną i organizacyjno-techniczną Zespołu 
ds.  Mniejszości Narodowych, w tym przygotowywanie materiałów na posie-
dzenia oraz protokołów z tych posiedzeń; utrzymywanie bieżących kontaktów 
z kierownictwem organizacji społecznych mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; udzielanie – w mia-
rę możliwości – pomocy tym organizacjom w realizacji ich celów statutowych; 
podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym, rozwiązywania 

453 Departament ten zlikwidowano w strukturach Ministerstwa Kultury i Sztuki, a na jego 
miejsce powołano w 2005 roku Zespół do Spraw Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w ramach Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

454 J. Żyndul, op. cit., Warszawa 2000, s. 232.
455 Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, http://www.mswia.gov.pl/wai/

pl/107/226/Ochrona_praw_mniejszosci_narodowych_i_etnicznych_w_Polsce.html – 25.08.2009.
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ich problemów, a także mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom naruszania 
ich praw456.

Jeżeli chodzi o unormowania prawne, to aż do uchwalenia konstytucji
2 kwietnia 1997 roku457 prawa mniejszości regulowane były jedynie na podsta-
wie umów bilateralnych z państwami sąsiednimi (które jednak nie dotyczyły 
Romów), konwencji międzynarodowych oraz ustaw traktujących o poszczegól-
nych aspektach życia mniejszości. Należą do nich m.in.: Ustawa z dnia 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświaty (szkoły i placówki publiczne powinny umożliwić 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i reli-
gijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury) wraz ze 
szczegółowymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej; Ustawa 
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (programy publicznej radio-
fonii i telewizji powinny uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i et-
nicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym [zostało to 
dodane w 2005 roku]); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (w większości przypadków zakaz przetwarzania danych, które dotyczą 
pochodzenia etnicznego); Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku łącznie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 mar-
ca 2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim 
mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy; Ustawa z dnia 12 kwietnia 
2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (zwolnienie komitetów 
wyborczych utworzonych przez organizacje mniejszości narodowych z wymogu 
przekroczenia pięcioprocentowego progu wyborczego), a także Kodeks karny 
z sankcjami za przestępstwa na tle etnicznym458. 

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych niemal od początku swojej 
działalności zauważała zarówno brak odpowiednich zapisów w konstytucji, któ-
re dotyczyłyby mniejszości, jak i odrębnej ustawy regulującej prawa tych grup. 
Już w 1989 roku Jacek Kuroń na pierwszym posiedzeniu wspomnianej komisji 
oświadczył, że projekt ustawy o ochronie praw mniejszości narodowych i et-
nicznych jest gotowy459. Jednak, w związku ze sporami defi nicyjnymi odnośnie 
do pojęcia mniejszości narodowej, skupiono się na pracach związanych z zapi-
sami dotyczącymi mniejszości w konstytucji. Doprowadziło to do pojawienia 
się artykułu traktującego o mniejszościach w Konstytucji RP, która w rozdziale 

456 Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych, http://www2.mswia.gov.pl/portal.
php?serwis=pl&dzial=61&id=40 – 24.08.2009.

457 Postanowienia konstytucji z 1952 roku nie zawierały bowiem bezpośredniego odniesienia 
do kwestii mniejszości, choć gwarantowały równe prawa obywatelom Polski oraz wprowadzały 
zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na narodowość. 

458 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Podstawowe prawa, www.mswia.gov.pl/portal/
pl/61/38/Podstawowe_prawa.html – 15.08.2009.

459 S. Łodziński, Spory wokół ustawy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 
okresu transformacji [w:] H. Chałupczak, E. Michalik, Mniejszości narodowe i etniczne w procesach 
transformacji oraz integracji, Lublin 2006, s. 288.
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II, artykule 35 stwierdza, że: „1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom 
polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowa-
nia i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju 
własnej kultury. 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia 
własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie 
tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących 
ich tożsamości kulturowej”460. 

Nie zaprzestano jednak prac nad ustawą. Po niezaakceptowanych projektach 
z 1989, 1993 i 1998 roku w marcu 2002 roku w ramach Komisji Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych powołano podkomisję, której powierzono pracę 
nad przygotowaniem odpowiedniego dokumentu. Projekt ustawy, opracowa-
ny przez podkomisję, został po wielu zmianach i sprzeciwach zarówno klubów 
parlamentarnych, jak i niektórych przedstawicieli mniejszości461 przyjęty jako 
Ustawa z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym.

Na mocy ustawy za mniejszość narodową uznaje się grupę, która spełnia na-
stępujące warunki: 1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczy-
pospolitej Polskiej; 2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli 
językiem, kulturą lub tradycją; 3) dąży do zachowania swojego języka, kultury 
lub tradycji; 4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest 
ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; 5) jej przodkowie zamieszkiwali 
obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; 6) utożsa-
mia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie462.

Jeżeli chodzi o mniejszość etniczną, to grupę uznaję się za takową, jeśli:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą 
lub tradycją; 3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 4) 
ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana 
na jej wyrażanie i ochronę; 5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; 6) nie utożsamia się z narodem 
zorganizowanym we własnym państwie463. Należy również podkreślić, co nie-
zmiernie istotne, że na mocy tej ustawy za przedstawicieli zarówno mniejszości 
narodowych, jak i etnicznych w Polsce można uznać jedynie osoby posiadające 
polskie obywatelstwo.

460 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, http://www.sejm.gov.pl/
prawo/konst/polski/kon1.htm – 15.08.2012.

461 Trzeba jednak zaznaczyć, że w większości przedstawiciele mniejszości byli dosyć pozytyw-
nie nastawieni do projektu ustawy, widząc sens i potrzebę jej uchwalenia.

462 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, http://isip.sejm.
gov.pl/servlet/Search?todo=fi le&id=WDU20050170141&type=3&name=D20050141Lj.pdf – 
17.08.2012.

463 Ibidem.
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Na wyżej wymienionych podstawach ustawa wymienia dziewięć mniejszo-
ści narodowych – białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, 
słowacką, ukraińską i żydowską – oraz cztery mniejszości etniczne – karaimską, 
łemkowską, romską i tatarską. Dodatkowo wyróżniono jeden język regionalny 
– język kaszubski. Przedstawicielom obu kategorii mniejszości przysługują na 
mocy aktu z 2005 roku takie prawa, jak m.in.: prawo do swobodnej decyzji 
o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości; brak 
obowiązku do ujawnienia informacji o własnej przynależności do mniejszości 
lub ujawnienia swojego pochodzenia, języka mniejszości lub religii; brak obo-
wiązku do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości; prawo 
do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języ-
ka mniejszości, w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego i doku-
mentach tożsamości; prawo do swobodnego posługiwania się językiem mniej-
szości w życiu prywatnym i publicznie; prawo do rozpowszechniania i wymiany 
informacji w języku mniejszości; prawo do zamieszczania w języku mniejszości 
informacji o charakterze prywatnym; prawo do nauki języka mniejszości lub 
w języku mniejszości oraz prawo do nauki historii i kultury mniejszości; prawo 
do używania języka mniejszości jako języka pomocniczego obok języka urzę-
dowego przed organami gminy, jednak jedynie w gminach, w których liczba 
mieszkańców należących do mniejszości, której język ma być używany jako ję-
zyk pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy 
i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest 
język pomocniczy (liczba przedstawicieli mniejszości określona zostaje na pod-
stawie ostatniego spisu powszechnego)464. Przedstawiciele obu rodzajów mniej-
szości muszą posiadać obywatelstwo polskie.

Ponadto ustawa zabrania dyskryminacji wynikającej z przynależności do 
mniejszości, stosowania środków mających na celu asymilację osób należących 
do mniejszości, jeżeli środki te są stosowane wbrew ich woli, oraz stosowania 
środków mających na celu zmianę proporcji narodowościowych lub etnicznych 
na obszarach zamieszkanych przez mniejszości. Nad przestrzeganiem określo-
nych przez Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regio-
nalnym praw, nakazów i zakazów czuwa minister właściwy do spraw wyznań 
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, a więc obecnie minister 
administracji i cyfryzacji, wojewodowie oraz powołana na mocy ustawy Komisja 
Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych – organ opiniodawczo-
-doradczy Prezesa Rady Ministrów, który tworzą przedstawiciele administracji 
rządowej, a także przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych oraz spo-
łeczności posługującej się językiem regionalnym465. 

464 Ibidem.
465 Ibidem.
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Poza ustawami przyjętymi przez państwo polskie oraz instytucjami powoła-
nymi do zajmowania się sprawami mniejszości narodowych i etnicznych, w tym 
Romów, władze Polski opracowały także, jeszcze przed przystąpieniem do UE, 
Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej, przyjęty uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 13 lutego 2001 roku i realizowany w latach 2001–2003 na te-
renie województwa małopolskiego. Jego działanie rozszerzono następnie na cały 
kraj w ramach Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej 2004–2013466. 

Za zasadniczy cel programu pilotażowego uznano „doprowadzenie do pełne-
go uczestnictwa Romów, zamieszkujących wymienione w rozdziale I tereny wo-
jewództwa małopolskiego, w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowa-
nie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Szczególnie istotne jest 
doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach, jak: edukacja, 
zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania 
w społeczeństwie obywatelskim”467. Zaplanowano, że działania podejmowane 
i fi nansowane w ramach programu będą realizowane w następujących dziedzi-
nach: 1) edukacja – uznana została za najważniejszy element programu; w tej 
dziedzinie za główny cel przyjęto „poprawę stanu edukacji wśród Romów po-
przez: zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły, poprawę frekwencji oraz 
wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej, ułatwienie młodzieży romskiej 
kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych”. Stwierdzono również 
że „Program w zakresie edukacji ma zapobiec zwiększeniu liczby bezrobotnych 
i nieposiadających żadnych kwalifi kacji zawodowych osób pochodzenia romskie-
go; przeciwdziałać zepchnięciu tej grupy na margines społeczeństwa w jeszcze 
większym stopniu, niż to się dzieje obecnie; powstrzymać proces dziedziczenia 
biedy przez następne pokolenia”; 2) przeciwdziałanie bezrobociu – w ramach tej 
dziedziny założono „zmniejszenie współczynnika osób pozostających bez pracy”, 
gdyż „ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy bezrobocie nosi charakter dłu-
gotrwały, obejmuje niemal całą grupę etniczną, rodziny obarczone kilkorgiem 
dzieci, mieszkające w tragicznych warunkach socjalnych, pozbawione wykształ-
cenia. Romowie jako grupa zagrożona długotrwałym bezrobociem powinni stać 
się przedmiotem specjalnego zainteresowania urzędów pracy. Szkolenia wśród 
Romów muszą być nakierowane na aktywizację psychospołeczną: rozbudzenie 
motywacji do zdobywania, podnoszenia i zmieniania kwalifi kacji zawodowych, 
inspirowanie do czynnego poszukiwania pracy, wzmocnienie poczucia własnej 
wartości”; 3) zdrowie – twórcy programu doszli do wniosku, że problemy zdro-

466 Program został przedłużony i rozszerzono jego zasięg na mocy uchwały z 19 sierpnia 2003 
roku – więcej: Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia progra-
mu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, http://www.mswia.gov.pl/portal/
pl/187/2967/Uchwala_Rady_Ministrow_z_dnia_19_sierpnia_2003_r_w_sprawie_ustanowie-
nia_programu.html – 25.08.2009.

467 Treść pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej w województwie małopol-
skim na lata 2001–2003, http://www.mswia.gov.pl/wai/pl/192/285/Tresc_pilotazowego_progra-
mu_rzadowego_na_rzecz_spolecznosci_romskiej_w_wojewodzt.html – 12.09.2009.
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wotne Romów wynikają w dużym stopniu z warunków, w jakich żyją, a więc 
„niskiego poziomu higieny i katastrofalnej sytuacji socjalnej: braku wodociągów, 
kanalizacji, braku ocieplenia domostw, ich fatalnego stanu technicznego, braku 
pieniędzy na opał, ubogiej diety, ograniczonego dostępu do świadczeń zdro-
wotnych, a także braku tradycji monitorowania ciąży przez kobiety romskie, 
co pomogłoby leczyć wady wrodzone dzieci we wczesnym wieku”. W związku 
z tym za kwestie priorytetowe uznano poprawę higieny oraz dostępu do opieki 
zdrowotnej, a także szczepienia ochronne dzieci romskich; 4) sytuacja bytowa 
– w ramach tej dziedziny za kluczowe uznano „poprawę sytuacji bytowej, w tym 
w szczególności mieszkaniowej Romów” i „doprowadzenie sytuacji materialnej 
rodzin romskich do takiego stanu, który ułatwiałby im korzystanie z innych 
dziedzin programu, np. edukacji”; 5) bezpieczeństwo – uznano, że Romowie są 
ze wszystkich grup obecnych w Polsce najbardziej narażeni na ataki rasistowskie, 
dlatego też postanowiono, że do głównych celów w tej dziedzinie należy zali-
czyć: „poprawę bezpieczeństwa poprzez wyczulenie policji na przestępstwa po-
pełniane na tle rasowym i przeciwdziałanie przekonaniu o niskiej szkodliwości 
społecznej takich czynów” oraz „przekonanie Romów do konieczności współ-
pracy z policją w dziedzinie zwalczania tych przestępstw, wzbudzenie większe-
go zaufania do organów ścigania”. Zawarto też rekomendację do zatrudniania 
większej liczby Romów w policji; 6) kultura – w tym obszarze za najważniejszy 
cel uznano zachowanie i rozwój kultury romskiej poprzez „działania zmierzające 
do szerokiej prezentacji tej kultury”. Podkreślono także priorytetowość działań 
mających na celu „zachowanie miejsc martyrologii romskiej z okresu II woj-
ny światowej, by przywrócić społeczeństwu polskiemu pamięć ofi ar romskich”; 
7) wiedza wśród i o społeczności romskiej – założono, że poprzez poprawianie 
wizerunku społeczności romskiej oraz zwiększanie wśród Romów wiedzy o wy-
darzeniach w Polsce i na świecie uda się osiągnąć większą integrację tej grupy ze 
społeczeństwem polskim468.

Aktywności podejmowane w ramach programu miały być fi nansowane za-
równo z budżetu państwa, jak i dotacji z UE, jednak rząd polski nie aplikował 
o środki np. w ramach Phare na ten właśnie program. Mimo wdrażania pilotażu, 
a także zastępującego go programu469, sytuacja Romów w Polsce wciąż pozostaje 
niezwykle trudna, szczególnie w obszarze zatrudnienia. 

Po upadku komunizmu to właśnie niewykwalifi kowani Romowie tracili pra-
cę jako jedni z pierwszych. Szczególnie widoczne było to na przykładzie grupy 
Bergitka Roma, której przedstawicieli zatrudniano w ramach produktywizacji 
w latach 1945–1989 na najniższych stanowiskach, niewymagających niemal 
żadnych kompetencji ani wykształcenia. Nieco lepiej odnaleźli się w epoce 

468 Wszystkie cytaty z treści programu, za: ibidem.
469 W ramach Programu Pilotażowego wydano 5 355 000 złotych, natomiast na działania 

realizowane w Programie rządowym na rzecz społeczności romskiej w latach 2004–2013 zaplano-
wano wydatkowanie maksymalnie 100 000 000 złotych. 
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transformacji Romowie z grup tradycyjnie wędrownych, którzy powrócili w du-
żej mierze do handlu i świadczenia niektórych usług, którymi zajmowali się 
przed przymusowym osiedleniem i zakazaniem własności prywatnej. Mimo to, 
wedle badań przeprowadzonych w 1999 roku na zlecenie Krajowego Urzędu 
Pracy, których wyniki ujęte zostały w raporcie pt. Romowie – bezrobocie. Opis 
położenia społecznego Romów w Polsce, w 42,9% romskich rodzin nikt nie pra-
cował470. Wielu respondentów we wspomnianym badaniu jako przyczyny po-
dawało brak miejsc pracy oraz niski poziom edukacji. Obecnie szacuje się, że 
w niektórych regionach poziom bezrobocia wśród Romów wynosi nawet od 80 
do 90%, w rzeczywistości jest jednak nieco mniejszy z racji dość dużego udzia-
łu przedstawicieli społeczności romskiej w tzw. szarej strefi e gospodarki, a więc 
pracy bez ofi cjalnego zatrudnienia.

Uczęszczanie do szkoły dzieci romskich po 1989 roku zmniejszyło się, a do-
datkowo wciąż praktykowano zapoczątkowane w czasach poprzedniego systemu 
umieszczanie młodych Romów w szkołach specjalnych, często nie ze względu 
na ich upośledzenie, ale słabą znajomość języka polskiego. Tworzono także klasy 
romskie, przeznaczone tylko dla Romów, w których poziom nauczania był za-
zwyczaj niższy niż w klasach integracyjnych471. Według danych MSWiA, około 
70% dzieci romskich472 regularnie uczęszcza do szkół, jednak większość z nich 
kończy naukę na szkole podstawowej bądź przerywa edukację w trakcie uczęsz-
czania do szkoły średniej.

Niski stopień wykształcenia i wynikający z niego w dużym stopniu wysoki 
poziom bezrobocia wśród Romów powodują, że również sytuacja bytowa i stan 
zdrowia przedstawicieli tej mniejszości jest wysoce niezadowalający. W Polsce 
istnieje kilkanaście osad bez dostępu do kanalizacji, a czasem nawet elektrycz-
ności. Życie w katastrofalnych warunkach sanitarnych i higienicznych oraz 
stosowanie ubogiej diety powodują rozwój wielu chorób, szczególnie schorzeń 
układu oddechowego i trawiennego. Z tego też powodu ocenia się, że długość 
życia reprezentantów ludności romskiej jest znacznie krótsza niż przedstawicieli 
społeczeństwa większościowego.

470 L.A. Gruszczyński, R. Kwiatkowski, J. Pasternak, H.J. Pawela, Romowie – bezrobocie. Opis 
położenia społecznego Romów w Polsce, Oświęcim–Katowice 1999, s. 19.

471 W 2008 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall zapowiedziała zlikwidowanie 
klas romskich, a Elżbieta Radziszewska, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik 
rządu ds. równego traktowania, oświadczyła, że poruszy sprawę skonstruowania testów psycholo-
gicznych, przystosowanych do umiejętności i ograniczeń językowych dzieci romskich, aby ukrócić 
proceder kierowania ich do szkół specjalnych. Jak dotąd taki test nie powstał, MEN odmówił też 
objęcia patronatu nad badaniami dzieci w szkołach specjalnych prowadzonych przez jedną z orga-
nizacji romskich.

472 Aneks nr 6 – Romowie w Polsce – opis sytuacji do Programu rządowego na rzecz społeczności 
romskiej, http://www2.mswia.gov.pl/ftp/pdf/aneks_nr6.rtf – 24.11.2009.
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3.3. Romowie a przebieg negocjacji akcesyjnych z wybranymi 
krajami – kandydatami do członkostwa w Unii Europejskiej 
i przystąpienie tych krajów 1 maja 2004 roku do tej organizacji

Upadek komunizmu i pojawienie się możliwości przystąpienia krajów byłego 
bloku wschodniego do struktur Unii Europejskiej początkowo nie wpłynęły na 
większe zainteresowanie się problematyką romską na poziomie europejskim. 
Zdaniem Zoltana Baranyego znikoma uwaga poświęcona Romom na początku 
lat dziewięćdziesiątych w procesie akcesyjnym wynikała z przekonania decyden-
tów UE o braku zagrożenia ze strony Romów dla stabilności i bezpieczeństwa 
Europy, a większe obawy budziły terytorialne mniejszości narodowe, formułu-
jące etnonacjonalistyczne żądania473. Także w przyjętych 21–22 czerwca 1993 
roku w Kopenhadze, podczas posiedzenia Rady Europejskiej, tzw. Kryteriach 
Kopenhaskich kwestia romska nie została wyróżniona, natomiast podlegała pod 
kryteria polityczne, które obok ekonomicznych i prawnych stanowiły warunek 
członkostwa w UE krajów stowarzyszonych, w tym Polski, Słowacji i Węgier. 
Kraj kandydujący musiał wiec zapewnić: stabilność instytucji gwarantujących 
demokrację, rządy prawa, ochronę praw człowieka oraz poszanowanie i ochro-
nę mniejszości [w maju 1999 roku, wraz z wejściem w życie Traktatu Amster-
damskiego, kryteria polityczne stały się jednymi z zasad, na których opierał się 
traktat o Unii Europejskiej, zostały także zaakcentowane w Karcie Praw Podsta-
wowych, ogłoszonej na posiedzeniu Rady Europejskiej w Nicei w grudniu 2000 
roku]; istnienie funkcjonalnej gospodarki rynkowej oraz zdolność radzenia so-
bie z konkurencją i mechanizmami rynku w UE; spełnienie kryterium acquis, 
czyli możliwość przyjęcia zobowiązań wypływających z członkowstwa, łącznie 
z dostosowaniem się do celów unii politycznej, ekonomicznej i monetarnej474.

W niecały rok później wniosek o przystąpienie do Unii złożyły Węgry
– 31 marca 1994 roku – i Polska – 5 kwietnia 1994 roku. Tym samym znala-
zły się w Grupie Luksemburskiej, obok Czech, Estonii, Słowenii i Cypru, czy-
li w pierwszej grupie państw kandydujących, która na podstawie decyzji Rady 
Europejskiej, podjętej podczas posiedzenia w Luksemburgu w dniach 12–13 
grudnia 1997 roku, rozpoczęła w marcu 1998 roku negocjacje o członkostwo 
w strukturach unijnych. Słowacja natomiast aplikowała o akcesję nieco później 
– 27 czerwca 1995 roku – co włączyło ją do Grupy Helsińskiej, składającej się 
z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Malty. Rozpoczęła ona negocjacje w czerw-
cu 2000 roku na podstawie rekomendacji Rady podczas szczytu w Helsinkach 

473 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 45.
474 Towards the Enlarged Union. Strategy Paper and Report of the European Commission on the 

progress towards accession by each of the candidate countries, {SEC (2002) 1400 – 1412}, Brussels, 
9.10.2002, COM(2002) 700 fi nal, Commission of the European Communities, http://eur-lex.eu-
ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0700:FIN:EN:PDF, s. 9 – 23.08.2012.
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10–11 grudnia 1999 roku. Jednak już 16 lipca 1997 roku ówczesny przewodni-
czący Komisji Europejskiej Jacques Santer przedstawił na posiedzeniu Parlamen-
tu Europejskiego Agendę 2000, który to dokument proponował mechanizmy 
i instrumenty kontrolowania postępów państw kandydujących w spełnianiu 
kryteriów kopenhaskich. W ramach programu przewidziano regularne raporty 
Komisji Europejskiej, traktujące o adoptowaniu acquis communautaire i wdraża-
niu programu i działań służących dopełnieniu wymagań, niezbędnych do przy-
stąpienia do struktur europejskich. Właśnie w Agendzie 2000 po raz pierwszy 
podkreślono trudną sytuację Romów w krajach kandydujących poprzez stwier-
dzenie, że integracja mniejszości narodowych i etnicznych w tych państwach jest 
satysfakcjonująca, z „wyjątkiem sytuacji mniejszości romskiej w kilku krajach 
aplikujących”475, co w opinii KE dawało powód do obaw. Komisja Europej-
ska podkreśliła szczególnie trudną sytuację społeczną Romów i dyskryminację 
tej mniejszości w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii i na 
Słowacji476.

Od 1998 roku KE zaczęła przygotowywać raporty o krajach kandydują-
cych, wnioskowane w Agendzie 2000, które dostarczyły szczegółowych infor-
macji o przeszkodach i problemach, z jakimi borykają się Romowie w Europie 
Środkowo- i Południowo-Wschodniej, oraz działaniach państwa mających na 
celu zniwelowanie i likwidowanie tych trudności477. W raportach z 1998, 1999 
i 2000 roku Komisja postawiła sobie także za cel monitorowanie wdrażania 
zaleceń i praw zawartych w uchwalonej przez Radę Europy Konwencji Ramo-
wej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz innych dokumentów 
z dziedziny praw człowieka i mniejszości. 

W raporcie podsumowującym postępy państw kandydujących w wypeł-
nianiu kryteriów z Kopenhagi znalazło się także zestawienie podsumowujące 
przyjmowanie i stosowanie podstawowych ustaw i konwencji międzynarodo-
wych, związanych z ochroną praw człowieka i mniejszości. Dodatkowo Komisja 
Europejska podpisała w marcu 1998 roku Umowy o partnerstwie akcesyjnym 
z kilkoma krajami z liczną mniejszością romską – Bułgarią, Czechami, Węgrami, 
Słowacją i Rumunią, które nakładały na te państwa obowiązek uczynienia prio-
rytetem polityki średnioterminowej poprawy sytuacji Romów w tych krajach478. 
Umowy te następnie odnowiono w 2001 roku i podkreślono konieczność kon-
tynuowania programów mających na celu polepszenie położenia Romów.

Słowacja stanowiła wśród tych krajów przypadek szczególny – Komisja zwra-
cała uwagę na niedostateczne zagwarantowanie ochrony praw nie tylko Romów, 

475 Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union, COM(97) 2000, 16 July 1997, www.europa.
eu.int/comm/enlargement/intro/ag2000_opinions.htm – 24.08.2011.

476 Ibidem.
477 A. Czarnota, M. Krygier, W. Sadruski (ed.), Spreading Democracy and the Rule of Law? Th e 

Impact of EU Enlargement on the Rule of Law Democracy and Constitutionalism in Post-Communist 
Legal Orders, Dordrecht 2006, s. 351.

478 Ibidem, s. 351. 
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ale wszystkich mniejszości, w szczególności mniejszości węgierskiej. W 1999 
roku traktowanie mniejszości węgierskiej na Słowacji zostało przez KE uznane 
za zadowalające – pozostawiono jedynie kwestię sytuacji Romów jako priorytet 
strategii politycznej Słowacji w dziedzinie ochrony praw człowieka i mniejszo-
ści479. Znalazło to odzwierciedlenie w raporcie z 2000 roku, w którym postępy 
Słowacji w tej dziedzinie tak zostały przedstawione: „Można zauważyć dalszy po-
stęp w rozwijaniu środków mających na celu zwalczanie problemów mniejszo-
ści, ale wciąż pozostaje rozdźwięk między formułowaniem założeń politycznych 
a ich realizowaniem”480. Dla porównania można przytoczyć opinię o Węgrzech, 
pochodzącą z tego samego raportu: „Węgry kontynuują wypełnianie kopenha-
skich kryteriów politycznych (…). Na Węgrzech kontynuowane jest poszano-
wanie praw i wolności człowieka (…). Zgodnie z krótkoterminowym prioryte-
tem Partnerstwa Akcesyjnego, Węgry rozpoczęły wdrażanie średniookresowego 
programu działań na rzecz Romów, wspieranego przez środki fi nansowe na po-
ziomie centralnym i lokalnym. Program ten ułatwia integrację Romów i ich wal-
kę z dyskryminacją w takich dziedzinach, jak: edukacja, kultura, zatrudnienie, 
zakwaterowanie, opieka zdrowotna i społeczna. Jednakże należy podtrzymywać 
wdrożenia tego programu, aby uzyskać konkretne rezultaty średniookresowe”481. 

W raporcie tym Komisja wspomniała także o Polsce, stwierdzając, że w tym 
kraju nadal zapewniana jest ochrona mniejszości, oraz zaznaczyła, że choć nie 
ma programu krajowego na rzecz Romów, to rząd polski skupia swoje działa-
nia na niwelowaniu problemów Romów482. W raporcie z 2001 roku na temat 
Polski można znaleźć wzmiankę o rozpoczęciu realizacji Programu pilotażowe-
go na rzecz społeczności romskiej, którego wdrażanie zostało skomentowane 
przez KE w sprawozdaniu z 2002 roku następująco: „Raport Okresowy z 2001 
roku odnotował zachęcające sygnały związane z poprawianiem trudnej sytuacji 
społecznej wspólnoty romskiej, która liczy od 50 000 do 60 000 osób. Te do-
bre intencje nie przełożyły się w pełni na praktykę. Program pilotażowy został 
rozpoczęty, ale trudności budżetowe nałożyły znaczne ograniczenia na elementy 
programu”483.

W tym samym roku w raporcie z postępów w realizacji wymagań akcesyj-
nych KE oświadczyła, że docenia wysiłki krajów ze znaczącą liczebnie społecz-
nością Romów na rzecz tej społeczności, jednak apeluje o kontynuację realizacji 
rozpoczętych planów działania i zaangażowanie do współpracy przedstawicieli 
środowisk romskich, a także zwraca uwagę na brak prawodawstwa antydyskry-

479 T. Kyriaki, Th e Limits of EU Conditionality: Minority Rights in Slovakia, „Journal on Ethno-
politics and Minority Issues in Europe”, Issue 1/2003, s. 7.

480 Enlargement Strategy Paper…, op. cit., 8th November 2000, http://ec.europa.eu/enlarge-
ment/archives/pdf/key_documents/2000/annexes_en.pdf, s. 19 – 30.08.2012.

481 Ibidem, s. 8–9.
482 Ibidem, s. 21.
483 2002 Regular Report on Poland’s Progress towards Accession, 9.10.2002, SEC(2002) 1408, 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/pl_en.pdf, s. 31 – 12.09.2009.
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minacyjnego, zgodnego z acquis communautaire484. W raportach z 2003 roku 
można znaleźć informacje, że Polska i Węgry spełniają wymagania dotyczące 
antydyskryminacji, Słowacja zaś spełnia je tylko częściowo, a sytuacja Romów 
wciąż nie jest zadowalająca, gdyż „pomimo ciągłych wysiłków we wszystkich 
sektorach (…) większość osób należących do społeczności romskiej wciąż jest 
narażona na nierówności społeczne i niemal powszechną dyskryminację w edu-
kacji, zatrudnieniu, wymiarze sprawiedliwości i dostępie do szkoły. Warunki ży-
ciowe łącznie z sytuacją mieszkaniową i infrastrukturą, jak również stan zdrowia 
są znacznie poniżej średniej”485.

Mimo tych zastrzeżeń, negocjacje akcesyjne z 10 krajami zostały zakończo-
ne 13 grudnia 2002 roku, a po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego 16 kwietnia 
2003 roku w Atenach i przeprowadzeniu referendum na Słowacji, na Węgrzech 
i w Polsce – odpowiednio 16–17 maja 2003 roku, 12 kwietnia 2003 roku i 7–8 
czerwca 2003 – kraje te stały się członkami UE 1 maja 2004 roku. Można więc 
zauważyć pewną niekonsekwencję w egzekwowaniu wypełniania politycznych 
kryteriów z Kopenhagi, przynajmniej w kwestiach związanych ze społecznością 
romską. Wielu autorów486 twierdzi jednak, że ustanowienie kryteriów w 1993 
roku spowodowało zmianę w kształtowaniu polityki i konstruowaniu prawo-
dawstwa dotyczącego mniejszości, w tym Romów, będąc swoistym katalizato-
rem przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Kryteria Kopenhaskie znala-
zły też uznanie wśród liderów romskich, którzy postrzegali takie warunkowanie 
akcesji do struktur unijnych jako obiecujący początek konstruowania europej-
skiej polityki na rzecz Romów i apelowali o wsparcie ich działań ze strony UE 
poprzez wywieranie nacisku na rządy obecnych i przyszłych państw członkow-
skich w celu kontynuowania programów i działań na rzecz społeczności rom-
skiej w Europie487, zwłaszcza że w krajach „Starej Unii” ochrona praw człowieka 
i mniejszości jest bardzo niejednolita i zróżnicowana. Wielu badaczy, m.in. Ver-
meersch, Kymlicka, Guy, Eriksen i Kürti, zauważa właśnie w tym fakcie ogrom-
ną sprzeczność, a wręcz ironię – państwa Europy Zachodniej starały się wymóc 
na krajach byłego bloku wschodniego przestrzeganie zasad i praw, których same 
w swojej polityce wewnętrznej często nie stosują i nie uznają. 

Niemniej jednak wymagania akcesyjne na pewno przyśpieszyły pewne pro-
cesy, działania i programy w dziedzinie ochrony mniejszości w krajach kandy-
dujących. Za przesadzone jednak należy uznać słowa ówczesnego Komisarza 

484 Towards the Enlarged Union…, op. cit., 9.10.2002, COM(2002) 700 fi nal, Commission of 
the European Communities, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002
:0700:FIN:EN:PDF, s. 15 – 23.08.2012.

485 Comprehensive monitoring report on Slovakia’s preparations for membership, http://ec.europa.
eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/cmr_sk_fi nal_en.pdf, s. 34 – 02.09.2009.

486 Por. np. D. Budd, M. Spirova, Th e EU Accession Process and the Roma Minorities in New and 
Soon-to-be Member States, Comparative European Politics, 2008, 6, s. 84.

487 A. Mirga, Roma and EU-Accession: Elected and Appointed Romani Representatives in an En-
larged Europe [w:] P. Th elen (ed.), op. cit., Skopje 2005, s. 119.
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ds. Rozszerzenia Güntera Verheugena, który stwierdził podczas swojej wizyty 
w Rumunii w 2001 roku, że poszanowanie praw mniejszości, a w szczególności 
Romów, stanowi jedną z trzech najważniejszych kwestii, które muszą być moni-
torowane w procesie akcesyjnym488. Bez wątpienia sprawy ekonomiczne i zwią-
zane z dostosowaniem prawodawstwa państw kandydujących do prawa wspól-
notowego odgrywały znacznie ważniejszą rolę w procesie decyzyjnym instytucji 
UE, uwieńczonym poszerzeniem tej organizacji o 10 nowych członków. Dla li-
derów romskich podjęcie tematyki praw mniejszości, w tym Romów, okazało się 
jednak nie do przecenienia – umożliwiło bowiem coraz częstsze podejmowanie 
spraw związanych z tą społecznością, zarówno na forum UE, jak i w dyskursie 
publicznym w poszczególnych krajach członkowskich, którym coraz trudniej 
było ignorować problemy ludności romskiej.

3.4. Status społeczno-demografi czny Romów w krajach 
członkowskich UE po 2004 roku ze szczególnym uwzględnieniem 
Polski, Słowacji i Węgier

Vladimír Špidla, ówczesny Komisarz ds.  Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Równych Szans, podczas Pierwszego Szczytu Romów we wrześniu 2008 roku, 
a więc ponad cztery lata po wstąpieniu omawianych krajów do UE i roku po 
akcesji Bułgarii i Rumunii w 2007, stwierdził: „Nie możemy przymykać oczu 
na prawdziwe problemy, z którymi Romowie mierzą się w wielu krajach euro-
pejskich. Ekstremalna bieda, wykluczenie społeczne, brak stałego zatrudnienia 
i osiągany niski poziom edukacji to fakty. Walcząc przeciwko zjawisku wyklu-
czenia Romów, walczymy także przeciw przyczynom źródłowym przemocy i ste-
reotypów, które dotykają Romów. Romowie to jedna z największych mniejszości 
etnicznych w UE, a zbyt często są zapomnianymi obywatelami Europy… Do-
świadczają ciągłej dyskryminacji i daleko idącego wykluczenia społecznego”489. 
Podobną opinię podczas tego samego wydarzenia wyraził przewodniczący Ko-
misji Europejskiej José Manuel Barroso, który dodał, że: „77% Europejczyków 
uważa, że bycie Romem wiąże się z niekorzystną pozycją w społeczeństwie, pra-
wie na równi z byciem osobą niepełnosprawną (79%)”490. Konkluzje te wskazują 
wyraźnie, że sytuacja Romów w całej Unii Europejskiej, a więc także w omawia-
nych państwach, nie zmieniła się znacznie od roku 2004. 

488 M. Kovats, op. cit., „Journal on Ethnopolitics an Minority Issues in Europe”, Autumn 2001, 
s. 66.

489 F. Villareal, C. Walek, European Roma Summit. Brussels 16 September 2008. Conference Report, 
www.kmispuntmi.be/uploadedFiles/VHC/Th ema/Minderheden/Roma/European_Roma_Sum
mit_16092008.pdf – 12.01.2010.

490 Ibidem.
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Romowie stanowią obecnie największą, ale też najbiedniejszą mniejszość 
w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w wielu krajach nienależących do 
tej organizacji. Tabela 4. pokazuje ofi cjalne oraz szacowane dane wielkości po-
pulacji romskiej w poszczególnych państwach Europy.

Tabela 4. Dane Rady Europy na temat ofi cjalnej i szacowanej liczebności populacji Romów 
i Sinti w poszczególnych krajach491 

Kraj Liczba ofi cjalna Liczba szacowana

Armenia Brak danych Kilkaset

Austria Brak danych 20 000–25 000

Albania 1261 80 000–120 000

Belgia Brak danych 20 000–30 000

Białoruś Brak danych 10 000–70 000

Bośnia i Hercegowina 8864 (1991) 20 000–60 000

Bułgaria 370 908 (2001) 700 000–800 000

Była Jugosłowiańska Republika 
Macedonii

43 707 (1994) 220 000–260 000

Chorwacja 9463 (2001) 30 000–40 000

Cypr Brak danych 1500

Czechy 11 716 (2001) 150 000–300 000

Czarnogóra 2875 (2003) 20 000

Dania Brak danych 1000–10 000

Estonia 542 (2000) 1000–1500

Finlandia Brak danych 10 000

Francja Brak danych 300 000–340 000

Grecja Brak danych 80 000–350 000

Gruzja 1744 (1989) 2000

Hiszpania Brak danych 600 000–800 000

Holandia Brak danych 5000–40 000

Irlandia 24 000 (2002) 32 000–38 500

Litwa 2570 (2001) 2575–4000

491 Źródło: Implementation of the Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti 
Within the OSCE Area. Status Report 2008, Warsaw 2008, s. 63–64.
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Kraj Liczba ofi cjalna Liczba szacowana

Luksemburg Brak 100–500

Łotwa 8206 (2000) 8000–15 000

Mołdawia 12 280 (2004) 18 691–150 000

Niemcy Brak danych 70 000–130 000

Norwegia Brak danych 2300–11 000

Polska 12 731 (2002) 20 000–60 000

Portugalia Brak danych 40 000–50 000

Rosja 182 617 (2002) 220 000–400 000

Rumunia 535 000 (2002) 1 200 000–2 500 000

Serbia (bez Kosowa) 108 193 (2002) 400 000–450 000

Słowacja 89 520 (2001) 350 000–520 000

Słowenia 3246 (2002) 7.000–10 000

Szwajcaria Brak danych 35 000

Szwecja Brak danych 40 000–50 000

Turcja Brak danych 300 000–700 000

Ukraina 47 600 (2001) 50 000–400 000

Węgry 190 046 (2001) 600 000–800 000

Wielka Brytania 4096 (2001) do 300 000

Włochy Brak danych 120 000–160 000

Sytuacja zdrowotna Romów jest wyjątkowo zła – badania przeprowadzo-
ne w 2009 roku w ramach Programu Zdrowia Publicznego UE pokazały, że 
15% cierpi na choroby przewlekłe bądź boryka się z niepełnosprawnością492. 
Poziom edukacji ludności romskiej również jest niepokojący – w siedmiu kra-
jach z najwyższym odsetkiem Romów aż 43,6% badanych nie ukończyło szkoły 
podstawowej493. Przekłada się to także na rynek pracy – poziom bezrobocia Ro-
mów w każdym kraju członkowskim jest bardzo wysoki, a najwyższy na Słowacji 
(64%), w Bułgarii (51%), Grecji (34%) i Republice Czeskiej (32%)494.

Romowie stanowią nie tylko mniejszość najbardziej zmarginalizowaną na 
Starym Kontynencie, ale także jedną z grup, która doświadcza najbardziej na-

492 Situation of Roma in the European Union. A General Overview, Fundación Secretariado 
Gitano, Madrid 25.03.2010, s. 7.

493 Ibidem, s. 7.
494 Ibidem, s. 8.



120

silonej dyskryminacji. Badania z 2009 roku przeprowadzone przez Agencję 
Praw Podstawowych UE (FRA – Fundamental Rights Agency) jednoznacznie 
dowodzą, w jakim stopniu zjawisko to dotyka członków mniejszości romskiej 
w poszczególnych krajach. Wykres 2 pokazuje wskaźnik dyskryminacji Romów 
w poszczególnych krajach członkowskich UE, a wykres 3 – odczucia badanych 
przedstawicieli społeczności romskiej co do poziomu dyskryminacji, jakiej do-
świadczają w swoich krajach zamieszkania.

Wykres 2. Średni współczynnik dyskryminacji Romów w poszczególnych krajach w 2009 
roku (w %)495

Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie: Czy dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne 
lub imigranckie jest powszechna w Pani/Pana kraju? (w %)496

Przejawy dyskryminacji, niechęci, wrogości czy wręcz rasizmu w stosunku 
do Romów zaowocowały w ostatnich latach niepokojącymi działaniami dwóch 
państw europejskich – Włoch i Francji. Prezydencki dekret z maja 2008 przyznał 
specjalne uprawnienia władzom lokalnym w niektórych regionach w usuwaniu 
i likwidowaniu osad romskich w związku z rzekomym zagrożeniem ze strony 

495 Sprawozdanie „Kluczowe dane”, część 1, Romowie, Wiedeń 2009, fra.europa.eu/fraWebsite/
attachments/EU-MIDIS_ROMA_PL.pdf, s. 4 – 12.01.2010.

496 Ibidem, s. 7.
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romskich nomadów, a w konsekwencji w lipcu następnego roku władze Rzymu 
uchwaliły Plan ds. Nomadów, mający to samo na celu – nazwa planu była zda-
niem wielu komentatorów niezwykle myląca, gdyż większość przedstawicieli tej 
grupy etnicznej we Włoszech nie wędruje od wieków bądź nawet nigdy nie wę-
drowała, a sam plan i jego niemal natychmiastowa realizacja były odpowiedzią 
na szukany od dawna sposób na wydalenie Romów z Rzymu497. Dodatkowo 21 
maja 2008 roku rząd premiera Silvio Berlusconiego, bazując na projekcie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych Roberta Maroni, przyjął tzw. pakiet bezpieczeństwa, 
dotyczący zwalczania przestępczości imigrantów oraz ich braku źródeł utrzyma-
nia poprzez wydalenia z terytorium Włoch osób nieposiadających obywatelstwa, 
skazanych wcześniej prawomocnym wyrokiem na co najmniej dwa lata więzie-
nia bądź też niebędących w stanie przedstawić pochodzenia swoich dochodów. 
Na mocy tego dokumentu zaczęto pobierać odciski palców przybyszom pocho-
dzenia romskiego w każdym wieku, które miały posłużyć stworzeniu ewidencji 
Romów na terenie Włoch, szczególnie zaś w Mediolanie, Neapolu i Rzymie498, 
co pozostawało w sprzeczności z prawem UE i wywołało sprzeciw Parlamentu 
Europejskiego. W związku z tym 10 lipca 2008 roku wydał on rezolucję w spra-
wie spisu Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczne i wezwał 
władze włoskie do „powstrzymania się od zbierania odcisków palców Romów, 
w tym nieletnich, a także od wykorzystywania już pobranych odcisków palców, 
w oczekiwaniu na zapowiadaną ocenę przewidywanych środków przez Komisję, 
ponieważ stanowiłoby to wyraźny akt bezpośredniej dyskryminacji ze względu 
na rasę i pochodzenie etniczne, czego zabrania art. 14 europejskiej konwencji 
praw człowieka, a ponadto akt dyskryminacyjnego traktowania obywateli UE 
pochodzenia romskiego w porównaniu z innymi obywatelami, którzy nie mają 
obowiązku poddania się tego rodzaju procedurom”499. Władze włoskie odmówi-
ły jednak przyjęcia rekomendacji PE, a w odpowiedzi na rezolucję przygotowały 
wyjaśnienie swoich działań, twierdząc, że tylko osoby nieposiadające obywa-
telstwa włoskiego bądź któregoś z krajów UE będą poddawane procedurze po-
bierania odcisków palców500. Rząd włoski mógł zresztą liczyć na poparcie spo-
łeczeństwa, którego przedstawiciele w badaniu przeprowadzonym przez jedną 

497 Por. I. Uzunova, Roma Integration in Europe: Why Minority Rights Are Failing, “Arizona 
Journal of International and Comparative Law”, vol. 27, no. 1, 2010, s.  298, www.ajicl.org/
AJICL2010/8.27.1uzunova.pdf – 15.01.2012; Left out. Violations of the rights of Roma in Europe, 
EUR 01/021/2010, Amnesty International, London 2010, s.  23–24; P.  Farkas, Worsening So-
cial Circumstances and Exclusion in Hungary, http://www.socialwatch.eu/wcm/Hungary.html – 
24.10.2012.

498 Security a la Italiana: Fingerprinting, Extreme Violence and Harassment of Roma in Italy, 
Budapest 2008, s. 19–21.

499 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie spisu Romów we Wło-
szech w oparciu o pochodzenie etniczne, P6_TA(2008)0361, http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0361&format=XML&language=PL – 12.12.2012.

500 I. Uzunowa, op. cit., „Arizona Journal of International and Comparative Law”, Vol. 27, No. 
1, 2010, s. 284.
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z telewizji w 80% popierali środki powzięte przez władze Włoch w stosunku do 
Romów501. Komisja Europejska po zbadaniu sprawy doszła do wniosku, że rząd 
włoski nie miał na celu umyślnej dyskryminacji i pobierania danych o charak-
terze etnicznym i choć wiele organizacji pozarządowych domagało się przedsta-
wienia podstaw i dokumentów, na bazie których KE dokonała swojej analizy, 
nie udało się tego uzyskać502.

Działania podjęte we Włoszech zainspirowały także władze Francji do podję-
cia radykalnych kroków wobec imigrantów romskich, przebywających na tery-
torium tego kraju. Rząd francuski ogłosił, że zamierza zlikwidować ponad 200 
obozowisk, które są siedliskiem przemytników, charakteryzują się upokarzający-
mi warunkami życiowymi i wykorzystywaniem dzieci do żebrania, prostytucji 
i przestępczości503. Każda osoba dorosła pochodzenia romskiego opuszczająca 
Francję dobrowolnie otrzymywała 300 euro, a na każde dziecko romskie przypa-
dało 100 euro. Komisarz ds. sprawiedliwości i praw podstawowych Viviane Re-
ding wyraziła „pewne zaniepokojenie sytuacją”504, co rząd francuski odebrał jako 
krytykę i stwierdził, że Rumunia powinna lepiej integrować swoich Romów, bo 
inaczej Francja zablokuje temu państwu możliwość wejścia do strefy Schengen. 
Premier Nicolas Sarkozy zwołał także w Paryżu 6 września 2010 roku spotkanie 
przedstawicieli państw Europy Zachodniej, do których migrują Romowie, nie 
zaprosił jednak reprezentantów Rumunii i Bułgarii. Trzy dni później, 9 września 
2010 roku Parlament Europejski wydał rezolucję w sprawie sytuacji Romów 
i swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej, w której wezwał „właściwe 
organy do natychmiastowego wstrzymania wszelkich wydaleń Romów, a także 
apeluje do Komisji, Rady i państw członkowskich o wystąpienie z takim samym 
żądaniem”; zaznaczył też, że polityka Francji wiąże się z łamaniem dyrektyw 
antydyskryminacyjnych z 2000 roku, Karty Praw Podstawowych, Europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz prawa 
obywateli UE do swobodnego przemieszczania i osiedlania w krajach członkow-
skich Unii505. Także ONZ i Watykan skrytykowali posunięcia władz Francji, 
jednak Sarkozy mógł liczyć na poparcie społeczeństwa, które opowiadało się za 
kontynuowaniem zapoczątkowanej radykalnej polityki wobec imigrantów rom-
skich. Rząd francuski tłumaczył się, że nie łamie zasady swobodnego przepływu 
osób ani nie dyskryminuje Romów jako grupy etnicznej, gdyż po prostu odsyła 
tych obywateli innych państw członkowskich do ich ojczyzn, którzy przebywają 

501 Ibidem, s. 298.
502 Ibidem, s. 284.
503 Left out…, op. cit., London 2010, s. 24.
504 KE „w pewnym stopniu” zaniepokojona wydaleniami Romów, http://www.tokfm.pl/

Tokfm/1,103086,8295471,KE__w_pewnym_stopniu__zaniepokojona_wydaleniami_Romow.
html – 25.08.2011.

505 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie sytuacji Romów 
i swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//ep//text+ta+p7-ta-2010-0312+0+doc+xml+v0//pl – 12.12.2012.
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na terenie Francji przez ponad trzy miesiące bez posiadania zatrudnienia bądź 
uczestniczenia w systemie edukacji506. Do końca 2010 roku usunięto z tego kra-
ju około 5000 Romów, wydalając ich głównie do Rumunii i Bułgarii. Podobne 
praktyki, choć na znacznie mniejszą skalę, stosowano także w Niemczech, Esto-
nii, Danii i Szwecji.

Również w omawianych krajach w ostatnich latach dochodziło do bardziej 
bądź mniej drastycznych incydentów, których ofi arami byli Romowie. W ob-
liczu narastającego kryzysu ekonomicznego wzrósł rasizm i ksenofobia w ca-
łym społeczeństwie węgierskim, co zaowocowało tym, że w latach 2008–2009 
członkowie rasistowskich organizacji paramilitarnych zamordowali kilkunastu 
Romów, a sprawcy tych zbrodni zostali ujęci dopiero po niemalże dwóch latach 
z pomocą FBI, o którą poprosił rząd Węgier507. W Polsce w Limanowej w nocy 
z 23 na 24 lipca 2010 roku około stuosobowy tłum rozsierdzony zachowaniem 
jednej z romskich rodzin ruszył „skończyć z Cyganami” – bardzo prawdopodob-
ny pogrom powstrzymał jedynie interwencyjny oddział policji, wezwany z Kra-
kowa przez władze gminy. Na Słowacji z kolei w 2009 roku zbudowano mur 
oddzielający romską osadę od wsi Ostrovany we wschodniej części kraju, władze 
lokalne likwidowały też bez zapowiedzi inne osady romskie w różnych rejonach 
państwa508. Niektórzy badacze twierdzą, że zanim będzie można w ogóle opraco-
wać strategię dla Romów w Unii Europejskiej, należy najpierw przeanalizować 
korelację pomiędzy biedą tej społeczności a rasizmem, który jej dotyka w po-
szczególnych krajach europejskich509.

Wszystkie te zdarzenia zmuszają niejako instytucje UE do reakcji, ustosun-
kowania się i podjęcia działań na rzecz społeczności romskiej w Europie. Prze-
wodniczący KE Barroso przyznał podczas wspominanego już Szczytu Romów, 
że Romowie powinni sami brać odpowiedzialność za swoje położenie, dodał 
jednak, że należy im to umożliwić, bo jak dotąd nie są w stanie wykonywać 
obowiązków obywatelskich na rzecz swojej społeczności, i że duża rola w tym 
państw członkowskich i samej Unii510. 

506 EU Commission assesses recent developments in France, discusses overall situation of the 
Roma and EU law on free movement of EU citizens, http://www.europa-eu-un.org/articles/en/ar-
ticle_10133_en.htm – 03.11.2012.

507 P. Farkas, op. cit., http://www.socialwatch.eu/wcm/Hungary.html – 16.12.2012.
508 D.  Klimovský, Slovakia: Economic Problems…, op. cit., http://www.socialwatch.eu/wcm/

Slovakia.html – 21.01.2012.
509 V. Chege, D. Schiek, European Union Non-Discrimination Law. Comparative perspectives on 

multidimensional equality law, London–New York 2009, s. 156.
510 F. Villareal, C. Walek, op. cit., www.kmispuntmi.be/uploadedFiles/VHC/Th ema/Minder-

heden/Roma/European_Roma_Summit_16092008.pdf – 12.01.2011.
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Rozdział IV

Działania Unii Europejskiej wpływające 
na proces etnicznej mobilizacji Romów w Europie 

ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Węgier 
i Słowacji

Od początku istnienia i w miarę rozwoju najpierw Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej, później Wspólnoty Europejskiej, następnie zaś Unii Europejskiej 
państwa ją tworzące koncentrowały się na zagadnieniach ekonomicznych, biorąc 
też pod uwagę polityczne aspekty integracji. Celem numer jeden był wspólny 
rynek i wszystkie płynące z niego korzyści. Najszybciej przebiegał proces znosze-
nia barier celnych, nieco wolniej posuwały się prace nad niektórymi wspólnymi 
politykami, takimi jak polityka budżetowa, ochrona zdrowia itp., a dziedzinami, 
które wiązały się z większym ograniczeniem suwerenności narodowej na rzecz 
wspólnoty – głównie polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – przez wiele lat 
zajmowano się w niewielkim zakresie. 

Do niedawna można było odnieść wrażenie, że zachodni politycy zajmują-
cy się integracją w sposób widoczny i zdecydowany marginalizowali znaczenie 
kultury, praw człowieka i mniejszości dla jednoczącej się Europy. Choć już pod 
koniec lat siedemdziesiątych Jacques Delors – ówczesny przewodniczący Ko-
misji Europejskiej – apelował: „Pomóżcie nam dać Europie trochę więcej du-
szy, więcej serca”511, to zagadnienia te w perspektywie integracji poruszane były 
jedynie na tzw. kolokwiach w gronie intelektualistów, artystów i dziennikarzy. 
W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku sytuacja uległa wyraźnej zmianie. 

W preambule Traktatu o Unii Europejskiej, podpisanego w Maastricht 7 lu-
tego 1992 roku, zwrócono uwagę na to, że celem jednoczącej się Europy jest 
osiągnięcie kolejnego poziomu w procesie integracji europejskiej poprzez stwo-
rzenie jeszcze ściślejszej unii między ludami Europy512. Intencją było wykreowa-
nie „Europy narodów”. Znalazło to m.in. odzwierciedlenie w Apelu Międzyna-
rodowego Ruchu Europejskiego na Kongresie Europejskim w Hadze 10 maja 
1998 roku: „Udało się nam osiągnąć znaczny postęp w dziedzinie gospodarczej 

511 H. Woźniakowski, Polityka a kultura w obliczu integracji europejskiej, http://www.omp.org.pl/
stareomp/indexb8a9.html?module=subjects&func=printpage&pageid=284&scope=all – 12.12.2011.

512 Traktat o Unii Europejskiej (nazywany traktatem z Maastricht) wszedł w życie 1 listopada 
1993 roku.



126

i monetarnej, ale postęp konieczny jest również w politycznym, społecznym 
i kulturowym jej wymiarze”513.

 Tak nagły zwrot w postrzeganiu integracji przez europejskich polityków bu-
dził nieufność niektórych, jak na przykład Zdzisława Krasnodębskiego, który 
stwierdził, że: „Gdy mechanizm gospodarki zacina się, gdy instytucje źle funk-
cjonują, gdy polityków zaskakują nowe wydarzenia i konfl ikty, a świat wygląda 
zupełnie inaczej niż oczekiwano, sięga się po kulturę, aby w zależności od oko-
liczności dostarczyć wyjaśnienia dla istniejących różnic i konfl iktów lub wska-
zać źródło solidarności mogącej je przezwyciężyć. (…) można przy tym używać 
obosiecznego argumentu, gdyż z jednej strony łączy ona ludzi, a z drugiej strony 
– łącząc ich, wyodrębnia i oddziela od innych”514.

Stało się tak dlatego, że zrozumiano, iż siłą i ważną podstawą europejskiej 
integracji jest kulturowe dziedzictwo Europy, które wraz z geografi cznymi, poli-
tycznymi i religijnymi przesłankami, wspomaganymi przez dorobek artystyczny, 
naukowy i fi lozofi czny Starego Kontynentu, wzbogacało i wpływało na kształt 
Europy przez wieki, tworząc fundamenty wspólnej tożsamości kulturowej kra-
jów dzisiejszej Unii Europejskiej515. Mimo różnic, narody i ludy Europy dzielą 
wspólną historię, która daje Staremu Światu jego własne miejsce na ziemi i która 
czyni go tak wyjątkowym. Ideą Unii Europejskiej jest uświadamianie narodom 
jej państw członkowskich wspólnej historii i wartości, ale jednocześnie kulty-
wowanie tożsamości lokalnych i regionalnych kultur. Większe znaczenie, przy-
kładane do wymiaru społecznego, wypływało też z wyzwań, które stanęły przed 
Unią Europejską w obliczu przewidywanego jej rozszerzenia. Zdano sobie spra-
wę, że ekonomia i polityka nie wystarczą, aby stworzyć trwałe i solidne podstawy 
przyszłej powiększonej struktury. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w rezolucji 
Rady Unii Europejskiej z 21 stycznia 2002, w której można przeczytać, że istot-
nymi wartościami, na których opiera się cały światopogląd społeczeństw państw 
wchodzących w skład Europejskich Wspólnot, są: wolność, demokracja, soli-
darność i szacunek dla odmienności, czyli krótko mówiąc, tolerancja. Stwierdza 
się również w tym dokumencie, że te wartości określają i podtrzymują Europę 
i że rozszerzenie Unii Europejskiej wzbogaci jeszcze ich wydźwięk i znaczenie516. 
Czy te deklaracje mają odzwierciedlenie w aktywności instytucji UE na rzecz 
mniejszości romskiej? 

513 Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej, www.cie.gov.pl/HLP/fi les.nsf/0/5C1A28
48DFCFBB24C1256E7B00485ED0/$fi le/inf08.pdf – 16.03.2010.

514 Z. Krasnodębski, Postmodernistyczne rozterki kultury, Warszawa 1996 , s. 167.
515 W celu zachowania jednolitej terminologii i przejrzystości wywodu, w większości przypad-

ków używane są aktualne nazwy instytucji, organów i organizacji, np. UE, a nie WE, czy OBWE, 
a nie KBWE.

516 Council Resolution of 21 January 2002 on the Role of Culture in the Development of the Eu-
ropean Union, 2002/C 32/02, „Offi  cial Journal of the European Communities”, http://eur-lex.
europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/c_032/c_03220020205en00020002.pdf – 14.12.2012.
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4.1. Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz prawodawstwo antydyskryminacyjne w polityce 
Unii Europejskiej

4.1.1. Wybrane akty prawa międzynarodowego dotyczące ochrony 
mniejszości narodowych i etnicznych

Perspektywa poszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych krajów pobudziła in-
stytucje unijne do bardziej aktywnych działań w dziedzinie prawodawstwa doty-
czącego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących terytoria państw 
członkowskich517. Jednak UE stosunkowo późno, z racji swojego charakteru 
i założeń leżących u podstaw jej powstania, podjęła się legislacji w obszarze praw 
człowieka i ochrony mniejszości518, w pewnej mierze bazując na wcześniejszych 
osiągnięciach i modelach działania, wypracowanych przez inne organizacje mię-
dzynarodowe bądź regionalne.

Historia rozwoju ochrony praw mniejszości sięga aż do starożytnego Egiptu, 
Grecji i Rzymu – skupiała się wtedy na regulacjach prawnych związanych z oby-
watelstwem i statusem cudzoziemców, a ograniczona ochrona praw podstawo-
wych funkcjonowała również w średniowieczu. Jarosław Sozański zauważa, że 
rozwój ochrony praw mniejszości dzielony jest zwykle przez badaczy na trzy 
okresy:
 – wczesny – w latach 1555–1919, 
 – międzywojenny – związany z działalnością Ligi Narodów,
 – powojenny – związany głównie z aktywnością Organizacji Narodów Zjedno-

czonych i innych organizacji międzynarodowych519.
O ile dwa pierwsze etapy zbyt odbiegają od okresu, w którym rozpatrywa-

ny jest problem badawczy, żeby omawiać je szczegółowo, o tyle krótka analiza 
aktów prawnych dotyczących ochrony praw człowieka i mniejszości, które po-
wstały w trzecim etapie, rozpoczynającym się w 1945 roku i trwającym do dziś, 
wydaje się niezbędna do rozpatrywania działań legislacyjnych Unii Europejskiej.

Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych bez wątpienia wpłynęły 
w dużym stopniu na kształt współczesnej ochrony praw człowieka w prawie unij-
nym. Z najważniejszych należy tu wymienić: Kartę Narodów Zjednoczonych 
z 26 czerwca 1945 roku, Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 
1948 roku oraz Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych (Obywatelskich) i Po-

517 W tej rozprawie nie będą omawiane dokumenty ani działania dotyczące ludności imigran-
ckiej z krajów trzecich.

518 W rozdziale, ze względu na tematykę rozprawy, szerzej omówiona zostanie problematyka 
ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych, będąca integralną częścią ochrony praw czło-
wieka, która to tematyka z kolei nie będzie podejmowana w szerokim zakresie.

519 J. Sozański, Prawa mniejszości w Unii Europejskiej na tle ochrony praw człowieka, Warszawa 
2001, s. 13.
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litycznych wraz z dwoma protokołami fakultatywnymi oraz Międzynarodowy 
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (MPPOiP i MPPGSiK, 
uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne 16 grudnia 1966 roku, weszły w ży-
cie odpowiednio 23 marca 1976 roku i 13 stycznia 1976 roku). Choć Karta 
jedynie ogólnie zaakcentowała ochronę praw człowieka w preambule, artykule 
3 i rozdziałach I, IX i X oraz zawierała zobowiązanie sygnatariuszy do działa-
nia na rzecz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności520, to świadczy-
ła niewątpliwie o początku nowego etapu w konstruowaniu i projektowaniu 
ochrony praw człowieka. Jednakże w Karcie nie można znaleźć wzmianki o pra-
wach mniejszości narodowych bądź etnicznych, podobnie jak w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, mimo że do tej ostatniej planowano dołączyć prze-
pis dotyczący ochrony mniejszości. Ze względu jednak na atmosferę polityczną 
w wielu krajach członkowskich ONZ i ich obawy o dążenia separatystyczne 
grup etnicznych na ich terytoriach, zrezygnowano z tej koncepcji.

Odniesienie do mniejszości znalazło się natomiast w artykule 27 Międzyna-
rodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który brzmiał następująco: 
„W państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe, 
osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do własne-
go życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz posługi-
wania się własnym językiem wraz z innymi członkami danej grupy”521. Właśnie 
ten akt był pierwszym dokumentem międzynarodowym, który odnosił się do 
praw mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i językowych po 1945 
roku, jednak postulował indywidualne prawa jednostek, a nie prawa grupo-
we522. Drugi z paktów gwarantował jednostkom prawa gospodarcze, społeczne 
i kulturalne, z których można wymienić przykładowo: prawo do zabezpieczenia 
społecznego, równouprawnienia kobiet i mężczyzn w korzystaniu z praw czy 
prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Poza wymienionymi dokumentami instytucje Organizacji Narodów Zjed-
noczonych przyjęły także inne akty prawne, które wpływały na formowanie się 
międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Należy tutaj wspomnieć 
o: Deklaracji praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, 
religijnych i językowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych w dniu 18 grudnia 1992 r. jako rezolucja ZO NZ nr 47/135 i będącej 
jedynym tej rangi dokumentem Narodów Zjednoczonych w sprawie mniejszo-
ści523; Konwencji w Sprawie Zapobiegania i Karania Ludobójstwa z 1948 roku; 

520 Karta Narodów Zjednoczonych, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php – 
14.04.2012.

521 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, publikacja w Dz. U. z 1977 r. Nr 
38, poz.167, sap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19770380167&type=1 – art. 27 – 27.04.2012.

522 Prawa grupowe to prawa kolektywne, przyznawane nie poszczególnym jednostkom, lecz 
grupom – w systemie prawa unijnego nie ma ochrony praw grupowych mniejszości.

523 Deklaracja jest swoistym uszczegółowieniem art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych.
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Konwencji ds. Statusu Uchodźców (1951); Konwencji przeciw Dyskryminacji 
w Edukacji UNESCO z 1960 roku524; Międzynarodowej Konwencji w sprawie 
Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (1966); Konwencji Praw 
Dziecka (1989)525; Deklaracji praw osób należących do mniejszości narodowych 
lub etnicznych, religijnych i językowych, przyjętej przez ZO NZ w dniu 18 
grudnia 1992 r. czy Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 111 
w sprawie dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.

Z kolei na gruncie europejskim można zauważyć zdecydowanie wnikliwsze 
rozpatrywanie praw mniejszości i bardziej precyzyjne ich regulowanie. Najwięk-
sze zasługi w tej dziedzinie mają na Starym Kontynencie dwie organizacje: Rada 
Europy (RE) i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE
– do 31 grudnia 1994 roku Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-
pie KBWE). 

Rada Europy – międzynarodowa organizacja rządowa z siedzibą w Strasbur-
gu, istniejąca od 5 maja 1949 roku i posiadająca obecnie 47 członków – uchwali-
ła jeden z najważniejszych w Europie dokumentów dotyczących praw człowieka, 
a mianowicie Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
wraz z 14 protokołami dodatkowymi (ostatni przyjęty w 2004 roku). Podpisana 
w Rzymie 4 listopada 1950 roku, odnosi się w artykule 14 do praw mniejszości, 
stanowiąc: „Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwen-
cji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, 
jak: płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, po-
chodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn”526.

Dodatkowo w protokole dwunastym, który jednak przyjęto w 2000 roku527, 
zakazano dyskryminacji osób przez władze publiczne (artykuł 1). Konwencja 
weszła w życie 3 września 1953 roku i na jej mocy powołano dwie instytucje, 
których zadaniem było kontrolowanie wykonywania przez sygnatariuszy zobo-
wiązań wynikających z jej artykułów – Komisję Praw Człowieka i Trybunał Praw 
Człowieka528. 

Kolejne dwa akty – Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniej-
szości Narodowych (z 1 lutego 1995 roku) i Europejska Karta Języków Re-

524 Gwarantuje osobom należącym do mniejszości prawo do prowadzenia własnej działalności 
oświatowej oraz używania i nauczania ojczystego języka.

525 Zawarto w niej gwarancję ochrony praw językowych i kulturalnych dzieci należących do 
mniejszości. 

526 Art.14 miał charakter klauzuli antydyskryminacyjnej; Konwencja została ratyfi kowana 
przez wszystkie państwa członkowskie UE i jest dla nich prawnie wiążąca – por. Konwencja o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-
CEB3-49A5-865F-06286BDB0941/0/POL_CONV.pdf –14.05.2011.

527 Protokół jak dotąd nie został ratyfi kowany przez wymaganą do jego wejścia w życie liczbę 
10 państw – powodem jest obawa wielu krajów przed kosztami odszkodowań, związanych z ewen-
tualnym pozytywnym rozpatrzeniem skarg indywidualnych.

528 Połączono je w 1998 roku w Europejski Trybunał Praw Człowieka.
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gionalnych i Mniejszościowych (otwarta do podpisu 5 listopada 1992 roku) 
– koncentrują się już bezpośrednio na prawach mniejszości narodowych i osób 
używających języków regionalnych i mniejszościowych529. 

Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998 roku, początko-
wo miała zawierać defi nicję mniejszości w następującym brzmieniu: „Dla celów 
tej Konwencji termin «mniejszość» będzie oznaczał grupę, która liczebnie jest 
mniejsza od reszty populacji Państwa, której członkowie, będący obywatelami 
Państwa, posiadają cechy etniczne, religijne lub językowe różne od odpowied-
nich cech reszty ludności i którzy kierują się chęcią zachowania swojej kultury, 
tradycji, religii lub języka”530. Jednakże w związku z brakiem konsensusu co do 
trafności takiej interpretacji terminu „mniejszość”, usunięto go z projektu Kon-
wencji. Mimo trudności defi nicyjnych, Konwencja Ramowa stanowi unikato-
wy i pionierski dokument w skali świata, poświęcony w całości ochronie praw 
mniejszości narodowych i etnicznych. Nie przyznaje ona jednak praw osobom 
należącym do mniejszości, a jedynie nakreśla zasady ochrony tych osób, do któ-
rych poszczególne kraje mają stopniowo dostosowywać swoje ustawodawstwo. 
Dodatkowo znaczenie tego aktu umniejsza fakt, że nie nadano mu formy pro-
tokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co sprowadza jego przepisy 
jedynie do zaleceń i wskazówek, w stosowaniu których państwa sygnatariusze 
mają dużą dozę dowolności. Konwencja nie przewiduje też możliwości składa-
nia skarg indywidualnych przed Trybunałem Praw Człowieka, za to zobowiązuje 
państwa do składania co pięć lat raportów dotyczących jej realizacji.

Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych również prze-
widuje składanie raportów przez sygnatariuszy – pierwszego po roku od wej-
ścia w życie Karty dla danego państwa i kolejnych co trzy lata od ostatniego531. 
W preambule Karty znajduje się zapis: „Państwa członkowie Rady Europy, syg-
natariusze niniejszej Karty, rozumieją, że ochrona i popieranie języków regio-
nalnych lub mniejszościowych w różnych krajach i regionach Europy stanowi 
ważny wkład w budowę Europy opartej na zasadach demokracji i różnorod-
ności kulturalnej z poszanowaniem suwerenności państwowej i integralności 
terytorialnej”532, w artykule 1 zaś zdefi niowano przedmiot ochrony – języ-

529 Rozróżnienie to jest istotne, gdyż Karta nie jest traktowana jako dokument związany 
z ochroną praw mniejszości narodowych i etnicznych – w dokumentach Rady Europy Karta znaj-
duje się w grupie: demokracja lokalna i regionalna (Local and regional democracy). W Raporcie 
wyjaśniającym do Karty można przeczytać, że nie ma ona na celu ochrony praw indywidualnych 
bądź grupowych – za: G. Janusz, Status i prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej, http://
www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kr310262 – 18.06.2011.

530 Framework Convention for the Protection of National Minorities, Acfc/Inf/Op/I(2001)4, 
Council of Europe, 3.07.2001, www.hri.ca/fortherecord2001/euro2001/documentation/fcpnm/
acfc-com-hungary.htm – 14.05.2011.

531 Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, http://www.mswia.gov.pl/por-
tal/pl/584/7523/Europejska_karta_jezykow_regionalnych_lub_mniejszosciowych.html – pream-
buła – 16.05.2010.

532 Ibidem.
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ki regionalne i mniejszościowe, które wedle Karty „oznaczają języki, które są: 
I – tradycyjnie używane na terytorium danego państwa przez jego obywate-
li, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa; 
II – różnią się od ofi cjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialek-
tów języka ofi cjalnego państwa, ani języków migrantów”533. Określono także, 
co należy rozumieć pod pojęciem „terytorium, na którym używany jest język 
regionalny lub mniejszościowy”, które „oznacza obszar geografi czny, na którym 
dany język jest środkiem komunikowania się takiej liczby ludzi, która uspra-
wiedliwia przyjęcie różnych środków ochronnych i popierających przewidzia-
nych w niniejszej Karcie”534, a także podano defi nicję języków nieterytorialnych, 
które „oznaczają języki używane przez obywateli danego państwa inne niż język 
lub języki używane przez resztę ludności, które jednak, chociaż używane trady-
cyjnie na terytorium tego państwa, nie mogą być identyfi kowane z określonym 
jego obszarem”535. Ponadto każde państwo, ratyfi kując Kartę, uzyskało prawo 
określenia języków, których Karta będzie dotyczyć.

Oba wymienione dokumenty, mimo ich doniosłości i istotności dla ochro-
ny praw mniejszości oraz języków regionalnych i mniejszościowych, nie zostały 
ratyfi kowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Oba też nawiązują do 
kolejnych dwóch ważnych dla omawianej problematyki aktów, tym razem au-
torstwa KBWE/OBWE – Aktu Końcowego z 1 sierpnia 1975 roku i Dokumen-
tu Kopenhaskiego z 29 czerwca 1990 roku536. 

Pierwszy z nich, choć w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych aktów 
nie miał charakteru traktatowego, również zawierał istotne postanowienia do-
tyczące ochrony praw mniejszości. W koszyku I (prawa człowieka), zasada VII 
Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, włączając w to wolność 
myśli, sumienia, religii lub przekonań, czytamy: „Państwa uczestniczące będą sza-
nować prawa człowieka i podstawowe wolności, włączając w to wolność myśli, 
sumienia, religii lub przekonań każdego bez względu na różnicę rasy, płci, języka 
lub religii. Będą one popierać i zachęcać do efektywnego korzystania z oby-
watelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i innych 
praw i wolności, które wynikają z przyrodzonej godności ludzkiej osoby i mają 
podstawowe znaczenie dla jej swobodnego i pełnego rozwoju. W tych ramach 
państwa uczestniczące będą uznawać i szanować wolność jednostki w zakresie 
wyznawania i praktykowania, indywidualnie lub wespół z innymi, religii lub 
przekonań zgodnie z nakazami jej sumienia. Państwa uczestniczące, na których 

533 Ibidem, artykuł 1.
534 Ibidem.
535 Ibidem.
536 Dodać można także do tego zestawienia akty z takich spotkań KBWE, jak: madryckie 

z 1983 roku, wiedeńskiej rundy 1986–1989 oraz Paryską Kartę Nowej Europy (21.11.1990), Ra-
port końcowy z genewskiego spotkania ekspertów nt. mniejszości narodowych (lipiec 1991), Do-
kument moskiewskiego spotkania Konferencji nt. ludzkiego wymiaru (3.10.1991), które także po-
ruszały kwestię mniejszości – por. J. Sozański, op. cit., Warszawa 2001, s. 80–81.
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terytorium znajdują się mniejszości narodowe, będą szanować prawo osób na-
leżących do takich mniejszości do równości wobec prawa, dadzą im pełną moż-
liwość rzeczywistego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności 
i w ten sposób będą chronić ich uzasadnione interesy w tej dziedzinie”537. W roz-
dziale III koszyka III (współpraca w kwestiach humanitarnych i dziedzinach 
pokrewnych) postulowano poszerzenie swobody w kontaktach między obywate-
lami państw KBWE, poprawę dostępu do informacji oraz współpracę i wymianę 
w dziedzinie kultury i nauki538. 

Z kolei Dokument Kopenhaski, będący rezultatem konferencji KBWE 
w dniach od 5 do 29 czerwca 1990 roku, dotyczącej ludzkiego wymiaru, w roz-
dziale IV podejmuje kwestie indywidualnej ochrony praw mniejszości, negując 
ochronę praw grupowych. Zagadnieniom ochrony praw mniejszości narodo-
wych poświęcono 10 na 45 artykułów i choć dokument ten nie ma charakteru 
wiążącego, nazywa się go często Europejską Kartą Mniejszości, ze względu na 
zawarcie w nim katalogu praw osób należących do mniejszości, wypracowanych 
w ramach porozumienia państw reprezentowanych na konferencji i podpisują-
cych Dokument Kopenhaski. Dwa lata później na spotkaniu 10 lipca w Helsin-
kach przyjęto z kolei dokument, który ustanawiał urząd Wysokiego Komisarza 
ds. Mniejszości Narodowych. Do jego kompetencji zaliczono m.in. monitoro-
wanie sytuacji w państwach członkowskich, wczesne ostrzeganie o możliwoś-
ciach zakłócenia stabilności i bezpieczeństwa wewnętrznego i o pojawiających się 
zagrożeniach dla stosunków między krajami należącymi do organizacji oraz po-
dejmowanie dyplomatycznych działań zapobiegających539. W tym samym roku 
powołano także Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR 
– Offi  ce for Democratic Institutions and Human Rights) z siedzibą w Warszawie, 
do którego zadań należy kontrolowanie przestrzegania praw człowieka, w tym 
praw mniejszości, oraz zasad demokracji w państwach należących do OBWE.

Poza wyżej wymienionymi dokumentami należy także pamiętać o tzw. ak-
tach soft law (miękkiego prawa), czyli takich, które nie są umowami międzyna-
rodowymi – do nich należy zaliczyć np. rezolucje organów ONZ, RE, KBWE 
czy też innych organizacji międzynarodowych i regionalnych540. Choć często nie 
posiadają one mocy wiążącej, to stanowią istotny przyczynek do kształtowania 
ochrony praw człowieka i mniejszości w Europie i na świecie.

537 Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) sporządzony w Hel-
sinkach dnia 1 sierpnia 1975 r. – za: Ł. Leszczenko, Międzynarodowe stosunki kulturowe. Teksty 
źródłowe, Wrocław 2004, s. 126.

538 Ibidem, s. 130.
539 High Commissioner on National Minorities. Mandate, http://www.osce.org/hcnm/43201 – 

01.06.2010.
540 J. Sozański, op. cit., Warszawa 2001, s. 39.
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4.1.2. Romowie w dokumentach i działaniach ONZ, RE i KBWE/
OBWE

Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych przyniosła zintensyfi kowanie zaintere-
sowania kwestią romską, które wyrażało się wydawaniem licznych dokumentów 
przez organizacje międzynarodowe, zawierających zalecenia i rady co do tego, 
jak zapewniać ochronę praw ludności romskiej oraz włączać tę społeczność we 
wszelkie aspekty życia politycznego i społecznego krajów członkowskich. Jed-
nakże już wcześniej, 31 sierpnia 1977 roku w rezolucji Podkomitetu ds. Zapo-
biegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości ONZ został zawarty apel do 
wszystkich państw zamieszkiwanych przez Romów, aby zagwarantowały przed-
stawicielom tej ludności równe prawa541. Organy ONZ podejmowały także 
problematykę romską w latach późniejszych, m.in. w rezolucji nr 1991/21 ww. 
Podkomitetu, która zwracała uwagę na kwestię dyskryminacji Romów: „w wielu 
krajach istnieją bariery uniemożliwiające członkom społeczności romskiej sto-
sowanie swoich praw obywatelskich, politycznych, społecznych i kulturalnych. 
Te bariery świadczą o dyskryminacji Romów, przez co społeczność ta jest szcze-
gólnie narażona”542, czy też w rezolucji nr 1992/65 Komitetu Praw Człowieka 
pt. Ochrona Romów, w której Komitet apelował do specjalnego reportera Pod-
komitetu, by zwracano szczególną uwagę na warunki życia Romów. Dodatko-
wo w 1999 roku specjalny reporter Komitetu Praw Człowieka ONZ, Mauri-
ce Glélé-Ahanhazo, w raporcie powstałym w wyniku jego wizyty w Czechach, 
w Rumunii i na Węgrzech zawarł swoje spostrzeżenia na temat wysokiego po-
ziomu dyskryminacji Romów w tych krajach oraz sposobów zwalczania przez 
poszczególne władze tego zjawiska. Raport został wydany przed Światową Kon-
ferencją Przeciw Rasizmowi, która odbyła się w Warszawie w lipcu 2000 roku. 
Rekomendacje pokonferencyjne zawierały część dotyczącą Romów – klauzule 
54–59. Wynikiem tej konferencji było także zwołanie w 2000 roku pierwszego 
w historii spotkania Rady ONZ przeciw rasizmowi, które dotyczyło Romów 
i w rezultacie którego wydano Ogólne Rekomendacje Nr 27 pt. Dyskrymina-
cja Romów. Zalecano w nich sygnatariuszom Umowy o Eliminacji Wszystkich 
Form Dyskryminacji Rasowej przyjęcie instrumentów chroniących osoby przed 
przemocą na tle rasowym, jak również przeciw dyskryminacji w dziedzinie edu-
kacji, ubezpieczeń społecznych, mediów i życia publicznego. Umowa zawiera-
ła również rekomendacje dla Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych, 
postulujące powołanie departamentu zajmującego się problematyką romską. 
Kwestia dyskryminacji Romów została podjęta także w Deklaracji Światowej 

541 E.  Sándor, International Documents Concerning the Roma [w:] M.  Jurásková, T.  Nichol-
son, M. Vašečka (ed.), Čačipen Pal o Roma. A global report on Roma in Slovakia, Bratislava 2003, 
s. 155–156.

542 Gypsies in Europe, Doc. 6733 11 January 1993 Report, Rapporteur: Mrs Verspaget, http://as-
sembly.coe.int/documents/WorkingDocs/doc93/edoc6733.htm – 12.06.2011.
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Konferencji Przeciw Rasizmowi (odbyła się w Durbanie w 2001 roku). Poświę-
cona wyłącznie Romom klauzula 68 mówiła, że „wielką troską napawają nas 
ciągłe przejawy rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i podobnej nietole-
rancji, łącznie z przemocą, doświadczane przez Romów, i dostrzegamy potrzebę 
uchwalenia efektywnej polityki oraz mechanizmów wdrażających, aby osiągnąć 
ich pełną i efektywną równość”543. W tym dokumencie Romowie po raz pierw-
szy zostali uznani za jedną z grup najbardziej narażonych na przejawy rasizmu 
na świecie.

W pracach Rady Europy problematyka romska pojawiała się już od lat sześć-
dziesiątych, jednakże pierwszym dokumentem o dużym znaczeniu dla ludności 
romskiej była Rekomendacja 1203 Zgromadzenia Parlamentarnego o sytuacji 
Cyganów w Europie z lutego 1993 roku, do której przyczynkiem stał się ra-
port O Cyganach w Europie ze stycznia tego samego roku, autorstwa Holenderki 
Josephine Verspaget. Rekomendacja określiła Romów/Cyganów jako prawdzi-
wą mniejszość europejską, która charakteryzuje się wspólną kulturą544, a raport 
Verspaget dodał jeszcze określenie „transnarodowy naród”. Rezolucja i raport 
stanowiły pierwszy ofi cjalny krok do uznania Romów za specyfi czną grupę eu-
ropejską, którą należy objąć wyjątkową ochroną i wypracować unikalne mecha-
nizmy działań na jej rzecz. 

Wkrótce potem, w 1994 roku, Sekretarz Generalny RE powołał Koordy-
natora ds.  Działań na rzecz Romów, Cyganów i Koczowników (Wędrowców 
– Travellers), a rok później powstała Grupa Ekspertów ds. Romów/Cyganów, 
pełniąca rolę ciała doradczego przy Komitecie Ministrów. 

Także inne organy Rady Europy podejmowały w swych pracach kwestię lud-
ności romskiej w Europie – Kongres Lokalnych i Regionalnych Władz w Eu-
ropie (CLRAE) uchwalił w marcu 1993 roku Rezolucję 249 (1993) pt. Cyga-
nie w Europie: rola i odpowiedzialność lokalnych i regionalnych władz, w której 
apelowano do władz o podejmowanie środków niezbędnych do umożliwienia 
Romom/Cyganom integracji ze społecznościami lokalnymi; w 1995 roku na 
polecenie Komitetu Ministrów Europejski Komitet ds. Migracji (CDMG) wy-
dał raport, także autorstwa Verspaget, zatytułowany Sytuacja Cyganów (Romów 
i Sinti) w Europie, który proponował środki i instrumenty poprawy sytuacji 
Romów545. Inny organ RE – utworzona w 1994 roku Europejska Komisja Prze-
ciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) – przyjęła Rekomendację Nr 3 pt. Zwal-
czanie rasizmu i nietolerancji w stosunku do Romów/Cyganów. Także Europejski 
Trybunał Praw Człowieka w omawianym okresie rozpatrywał około dwudziestu 

543 World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. 
Declaration, http://www.un.org/WCAR/coverage.htm – klauzula 68, s. 13 – 16.06.2012.

544 Por. P. Vermeersch, Th e Romani Movement. Minority Politics and Ethnic Mobilization in 
Contemporary Central Europe, New York and Oxford 2006, s. 192; M. Kovats, Th e Emergence of 
European Roma Policy [w:] W. Guy, Between Past and Future: the Roma of Central and Eastern Eu-
rope, Hatfi eld 2001, s. 95–96.

545 P. Vermeersch, op. cit., New York and Oxford 2006, s. 192–193. 
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spraw związanych z osobami pochodzenia romskiego, co wpłynęło na kształ-
towanie się wykładni w stosunku do spraw podobnego typu, rozpatrywanych 
w latach następnych546. Począwszy od 2000 roku, Komitet Ministrów wydał 
także kilka istotnych rekomendacji dotyczących sytuacji Romów w Europie, 
spośród których wymienić należy: Rekomendację Rec(2000)4 o edukacji dzieci 
Romów/Cyganów w Europie; Rekomendację Rec(2001)17 o poprawie sytua-
cji ekonomicznej i zatrudnienia Romów/Cyganów i Koczowników w Europie; 
Rekomendację Rec(2004)14 o ruchu i obozowaniu Koczowników w Europie 
czy Rekomendację Rec(2005)4 o lepszym dostępie do opieki zdrowotnej dla 
Romów i Koczowników w Europie547.

Mówiąc o działalności Rady Europy w kontekście problematyki romskiej, 
warto wymienić jeszcze jedno wydarzenie – wystąpienie prezydenta Finlandii 
Tarja Halonena podczas obrad Zgromadzenia Parlamentarnego 24 stycznia 
2001 roku, w którym apelował o stworzenie ciała konsultacyjnego złożonego 
z Romów, które reprezentowałoby tę społeczność na poziomie paneuropej-
skim548. Trzy lata później powołano Europejskie Forum Romów i Koczowników 
(European Roma and Traveller Forum – ERTF) jako niezależną instytucję mię-
dzynarodową, współpracującą z Radą Europy549. Ponadto we współpracy z Radą 
Europy, OBWE powołało w ramach ODIHR w 1994 roku Punkt Kontakto-
wy ds. Romów i Sinti z siedzibą w Warszawie. Pierwszym dyrektorem Punktu 
Kontaktowego został romski socjolog z Rumunii – Nicolae Gheorghe, a później 
na tym stanowisku zastąpił go Andrzej Mirga – romski etnolog z Polski (obec-
nie funkcję tę sprawuje Mirjam Karoly). Gheorghe zaraz po objęciu urzędu re-
agował m.in. w kwestii sytuacji Romów podczas wojny w Kosowie. Jednym 
z najważniejszych osiągnięć Punktu Kontaktowego ds. Romów i Sinti było do-
prowadzenie do przyjęcia uchwały Stałej Rady OBWE na 479. sesji plenarnej 
23 listopada 2003 roku, na mocy której przyjęto Plan Działania (Decyzja Nr 
566), dotyczący poprawy sytuacji Romów i Sinti w obszarze OBWE. Powołanie 
Punktu Kontaktowego stanowiło swoisty przełom – potwierdzono tym samym 
wyjątkowy status Romów w Europie i świadomość specyfi cznej sytuacji tej lud-
ności, wymagającej poświęcenia jej większej uwagi i indywidualnie dobranych 
instrumentów działań w porównaniu z innymi mniejszościami oraz grupami 
zmarginalizowanymi w Europie.

Poza funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego, w ramach OBWE istotna 
dla Romów jest także działalność Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Naro-
dowych, który w 1993 i 2000 roku opublikował dwa raporty dotyczące sytuacji 
ludności romskiej w krajach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-
pie. Pierwszy z nich, przygotowany przez ówczesnego Komisarza Maxa von der 

546 Ibidem, s. 241.
547 Ibidem.
548 P. Vermeersch, op. cit., New York and Oxford 2006, s. 193.
549 Więcej informacji na temat ERTF znajduje się w rozdziale V.
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Stoela (1993–2001), umiejscowił problematykę romską w kontekście przemian 
ekonomicznych i społecznych po upadku komunizmu w krajach byłego bloku 
wschodniego, m.in. w tym upatrując przyczyn dyskryminacji ludności rom-
skiej w tej części Europy. Drugi raport nieco wnikliwiej analizował położenie 
Romów w obszarze krajów członkowskich OBWE, zwracając uwagę na takie 
kwestie, jak: dyskryminacja i przemoc na tle rasowym, edukacja, warunki życio-
we i uczestnictwo polityczne. W raporcie można także znaleźć ocenę postępów 
dokonanych przez państwa należące do OBWE od 1993 roku i zalecenia co do 
dalszej strategii poprawy sytuacji Romów w Europie.

Wymienione wyżej inicjatywy legislacyjne i wykonawcze ONZ, RE i OBWE 
oczywiście nie wyczerpują listy działań skierowanych do Romów i podejmowa-
nych w ramach tych organizacji, jednakże stanowią zestawienie najważniejszych 
i najbardziej przełomowych koncepcji i aktywności na rzecz ludności romskiej 
w powojennej Europie. Do tego zestawienia można dodać także koordynacje prac 
poszczególnych instytucji działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicz-
nych, w tym Romów, lub podejmujących te zagadnienia obok innych w swojej 
działalności. Za przykład może posłużyć stworzenie w 1999 roku Nieformalnej 
Grupy Kontaktowej Organizacji Międzynarodowych ds.  Romów, Sinti i Ko-
czowników, w skład której wchodzą takie organizacje, jak Rada Europy, OBWE, 
Wysoki Komisarz ONZ ds.  Uchodźców (UNHCR), Open Society Insitute, 
Bank Światowy i Unia Europejska. Właśnie działalność tej ostatniej w dziedzi-
nie praw mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
ludności romskiej, będzie przedmiotem kolejnego podrozdziału.

4.1.3. Mniejszości narodowe i etniczne w dokumentach i działaniach 
Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
antydyskryminacji

Do 1993 roku, a więc do wejścia w życie traktatu z Maastricht (zawartego 7 lute-
go 1992 roku) i ustanowienia omówionych w poprzednim rozdziale Kryteriów 
Kopenhaskich, kwestia praw człowieka i mniejszości w ramach prawa wspólno-
towego550 niemalże nie była podejmowana, z wyjątkiem art. 177 ust. 2 Traktatu 
Rzymskiego, który mówił o tym, że: „Polityka wspólnotowa w tym obszarze 

550 Na prawo wspólnotowe składają się normy prawne ustanowione przez instytucje i organy 
wspólnotowe, które są nadrzędne w stosunku do prawa krajowego państw członkowskich, a ich 
wykonywanie podlega jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Prawo wspólnotowe 
składa się z: traktatów założycielskich [Traktat Paryski – o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali 
(EWWiS) oraz Traktaty Rzymskie – o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG) i Europej-
skiej Wspólnocie Energii Atomowej (EURATOM)], traktatów je uzupełniających bądź zmieniają-
cych, traktatów o przystąpieniu do Wspólnot, ogólnych zasad prawa (działalność orzecznicza TS), 
umów międzynarodowych zawartych przez WE lub/i państwa członkowskie oraz prawa wtórnego: 
rozporządzeń, dyrektyw i decyzji PE, współdecydującego z Radą i Komisją (kolejność według hie-
rarchii) – por. J. Sozański, op. cit., Warszawa 2001, s. 47.
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powinna przyczyniać się do generalnego założenia rozwoju i konsolidowania de-
mokracji i rządów prawa oraz do poszanowania praw człowieka i podstawowych 
wolności”551, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Radzenie sobie 
z problematyką mniejszości pozostawiono polityce wewnętrznej państw, zgod-
nie z zasadą subsydiarności552. Tematyka ochrony praw człowieka podejmowana 
była natomiast w pracach Parlamentu Europejskiego553, co zaowocowało taki-
mi dokumentami, jak: rezolucja PE z 5 kwietnia 1977 roku o znaczeniu zasad 
i instytucji ochrony praw człowieka; Rezolucja PE z 16 października 1981 roku 
dotycząca Wspólnotowej Karty Języków i Kultur Regionalnych oraz Karty Praw 
Mniejszości Etnicznych; rezolucje Parlamentu Europejskiego z 11 lutego 1983 
roku w sprawie środków sprzyjających językom i kulturom mniejszościowym; 
rezolucja PE z 30 października 1987 roku dotycząca języków i kultur mniej-
szości regionalnych i etnicznych we Wspólnocie Europejskiej; deklaracja PE 
przeciwko rasizmowi (z 11 czerwca 1986 roku); deklaracja PE o podstawowych 
prawach człowieka i wolności z 12 kwietnia 1989 roku; rezolucja PE z 9 lutego 
1994 roku w sprawie mniejszości językowych i kulturowych w WE; deklaracja 
PE o prawach człowieka z 29 czerwca 1991 roku; Rezolucja PE z 21 stycznia 
1993 roku w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu i Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego pt. Nowe perspektywy dla wspólnotowych akcji kultu-
ralnych; deklaracja prezydencji o prawach człowieka (8727/99)554; rezolucja PE 
z 1995 roku w sprawie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu; rezolucja PE na 
temat praw człowieka na świecie (1997); rezolucja PE w sprawie rasizmu, kseno-
fobii i antysemityzmu w Europie (1998); rezolucja PE z 1999 roku o rasizmie, 
ksenofobii i antysemityzmie oraz o koniecznych działaniach, aby przeciwstawiać 
się dyskryminacji rasowej; rezolucja PE w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią 
w Unii Europejskiej (2000) czy rezolucja PE z 2006 roku w sprawie nasilenia 
przemocy powodowanej rasizmem i ksenofobią w Europie. Powyższe zestawienie 
pokazuje, że świadomość istotności problematyki praw człowieka i praw mniej-
szości była obecna wśród decydentów UE, jednak symptomatyczny jest fakt, że 
większość dokumentów traktujących o tej tematyce ma charakter niewiążący 
bądź bezpośrednio nieobowiązujący państw członkowskich. Peter Vermeersch, 

551 Podobny zapis pojawił się także w art. 181a ust. 1 w odniesieniu do krajów trzecich – za: 
Consolidated Version of Th e Treaty Establishing Th e European Community, „Offi  cial Journal of the 
European Community”, C 325/33, 24.12.2002.

552 Zasada subsydiarności (zasada pomocniczości) – zasada występująca w prawie wspólnoto-
wym, zobowiązująca do współpracy organy wspólnotowe oraz mówiąca o tym, że wspólnota podej-
muje działania niepodlegające wyłącznej kompetencji wspólnoty tylko wtedy, gdy nie istnieje moż-
liwość osiągnięcia danych celów w wystarczającym stopniu na szczeblu państw członkowskich.

553 Także Komisja i Rada Europejska, choć znacznie rzadziej, wypowiadały się w tej kwestii, 
np. w komunikacie Komisji dla Rady Europejskiej o zwalczaniu rasizmu, ksenofobii i antysemity-
zmu (8831/99) czy Deklaracji Luksemburskiej RE o prawach człowieka z 29 czerwca 1991 roku, 
w której podkreślono, że ochrona mniejszości powinna być całkowicie zapewniona przez zasady 
demokracji.

554 Zestawienie podane za: J. Sozański, op. cit., Warszawa 2001, s. 44–45 i 135.
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komentując to zjawisko na przykładzie politycznych Kryteriów Kopenhaskich, 
które były najbardziej ogólnie zdefi niowane ze wszystkich kryteriów, stwierdził, 
że instytucje UE mają „wyraźny problem z zaangażowaniem się” w konstruo-
wanie konkretnych, jasnych i egzekwowalnych przepisów regulujących ochronę 
praw mniejszości, posiłkując się w zamian tak niesprecyzowanymi sformuło-
waniami, jak standardy międzynarodowe czy europejskie555. Ta ambiwalencja 
przepisów prawa wspólnotowego wobec ochrony praw mniejszości wyraziła się 
także w Traktacie o Unii Europejskiej (ToUE) – w art. 6 (wcześniej art. F) ust. 
1 i ust. 2 czytamy:

„1.Unia szanuje tożsamość narodową Państw Członkowskich, których syste-
my rządu opierają się na zasadach demokracji.

2. Unia szanuje prawa podstawowe zagwarantowane w europejskiej Konwen-
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie
4 listopada 1950 roku, oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych 
dla Państw Członkowskich, jako zasady ogólne prawa wspólnotowego”556.

Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) w dużej mierze powta-
rzał i odnawiał zapisy z Traktatów Rzymskich i Jednolitego Aktu Europejskiego 
z 1986 roku, w którego preambule można znaleźć zapis o tym, że przedsta-
wiciele państw członkowskich są „zdecydowani wspólnie popierać demokrację, 
zgodnie z podstawowymi prawami zagwarantowanymi w konstytucjach i usta-
wach Państw Członkowskich, w Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności oraz w Europejskiej Karcie Społecznej, a w szczególności 
wolność, równość i sprawiedliwość społeczną”557.

W trakcie prac nad Traktatem o Unii Europejskiej rozważano możliwość 
przystąpienia Wspólnot Europejskich do Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jednakże orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w tej sprawie było negatywne, gdyż 
wymagałoby to zmian w ToUE, jednocześnie Trybunał podkreślił możliwość 
stworzenia Konwencji, jak dotąd, w swoim orzecznictwie558.

Dopiero Traktat Amsterdamski z 2 października 1997 roku, który wszedł 
w życie 1 maja 1999 roku, stanowił przełom w określeniu praw mniejszości 
przez decydentów UE, co zostało wyrażone w art. 13: „Bez uszczerbku dla in-
nych postanowień niniejszego Traktatu oraz w granicach uprawnień nadanych 
niniejszym Traktatem Wspólnocie, Rada, działając jednomyślnie na wniosek 

555 P. Vermeersch, EU Enlargement and Minority Rights Policies in Central Europe: Explaining 
Policy Shifts in the Czech Republic, Hungary and Poland, „Journal on Ethnopolitics and Minority 
Issues in Europe”, No. 1, 2003, s. 19.

556 Traktat o Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11992M/word/11992M.
doc – 17.06.2012.

557 Jednolity Akt Europejski, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11986U/word/11986U.doc 
– 17.06.2010.

558 G.  Janusz, Status i prawa…, op. cit., http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=
kr310262 – 18.06.2011.
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Komisji i po porozumieniu z Parlamentem Europejskim, może podjąć działania 
zwalniające dyskryminację w oparciu o płeć, pochodzenie rasowe i etniczne, 
religię lub wierzenie, inwalidztwo, wiek lub orientację seksualną”559. Ponadto 
art. 6 nakazuje obowiązek poszanowania praw zasadniczych, które gwarantu-
je Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 
roku, a art. 6 ust. 1, 2, 3 (artykuł F po nowelizacji) deklaruje przywiązanie UE 
do praw człowieka. Także art. 220 (wcześniej art. 164) jest istotny dla ochrony 
praw człowieka i mniejszości, gdyż orzeka, że „Trybunał Sprawiedliwości zapew-
nia poszanowanie praw przy stosowaniu i interpelacji Traktatu”560. Oczywiście 
nie można zapomnieć także o art. 17–22, które przewidują równe traktowanie 
wszystkich obywateli państw UE i pośrednio stanowią podstawę do ochrony 
praw przedstawicieli mniejszości, których dotknęła dyskryminacja561.

Kolejny traktat, Traktat Nicejski, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, dodał Tytuł XXI Współpraca 
Gospodarcza, Finansowa i Techniczna z Państwami Trzecimi i w art. 181a w ust. 
2 określił, że: „Polityka Wspólnoty w tej dziedzinie przyczynia się do osiągnięcia 
ogólnego celu rozwoju i wzmocnienia demokracji i zasady państwa prawnego, 
jak również do osiągnięcia celu poszanowania praw człowieka i podstawowych 
wolności”562.

Z kolei w Traktacie Lizbońskim, Zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (2007/C 306/01) z 13 grudnia 
2007 roku, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, dodano do preambuły 
zapis, że sygnatariusze są „inspirowani kulturowym, religijnym i humanistycz-
nym dziedzictwem Europy, z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące 
nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, 
równość oraz państwo prawne”563.

Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy, którego przygotowaniem zaj-
mował się powołany w tym celu do życia Konwent Europejski, złożony z przed-
stawicieli rządów krajów członkowskich i kandydujących, parlamentarzystów 
narodowych tych państw, Parlamentu Europejskiego i członków Komisji Euro-

559 Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst Skonsolidowany. (Uwzględniający Zmiany 
Wprowadzone Traktatem Z Nicei), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
006:321E:0001:0331:PL:PDF – 18.06.2012.

560 Te same kompetencje Trybunał otrzymał na mocy traktatów dwóch pozostałych wspólnot 
– ibidem.

561 Ibidem.
562 Traktat z Nicei Zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólno-

tę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne, http://www.cie.gov.pl/HLP/fi les.nsf/a5
0f2d318bc65d9dc1256e7a003922ed/8e884372e2cbc71ac1256e7b004a1836?OpenDocument – 
19.06.2010.

563 Traktat z Lizbony Zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę 
Europejską (2007/C 306/01), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:
306:0001:0010:PL:PDF – 19.06.2010.
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pejskiej564, został przyjęty 29 października 2004 roku i zawierał w swojej treści 
wiele odniesień do praw człowieka, jak również praw mniejszości. Już w arty-
kule I-2 można przeczytać, że Unia Europejska opiera się na „wartościach (…) 
państwa prawnego i poszanowania praw człowieka, w tym osób należących do 
mniejszości565, a wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeń-
stwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, so-
lidarności, równości kobiet i mężczyzn”566. Ponadto przestrzeganie tych wartości 
zostało określone w tytule IX Traktatu – Członkowstwo w Unii – jako ważne 
kryterium przyjęcia do UE państw kandydujących, a także określono procedu-
rę zawieszania państwa członkowskiego w wyniku „istnienia wyraźnego ryzyka 
poważnego naruszenia przez państwo członkowskie tych wartości”567 (artykuł 
I-59). W dalszych artykułach568 Traktatu również można znaleźć pewne odnie-
sienia do praw mniejszości – w artykule III-18 czytamy, że „przy określaniu 
i realizacji polityki i działań, o których mowa w niniejszej części, Unia dąży 
do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodze-
nie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną”569. Z kolei artykuł III-124 ustęp 1 i 2 odnosi się do dyskryminacji 
poprzez stwierdzenie, że: „1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Konsty-
tucji i w granicach kompetencji przyznanych przez nią Unii, ustawa europejska 
lub europejska ustawa ramowa Rady może ustanowić środki niezbędne w celu 
zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną”570. Artykuł III-292 ustęp 1 odnosi się do podstaw, na których ma się 
opierać działalność UE na zewnątrz, i wymienia wśród nich prawa człowieka: 
„W swych działaniach na arenie międzynarodowej Unia opiera się na zasadach, 
które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza 
wspierać na świecie: demokracji, państwa prawa, powszechności i niepodzielno-
ści praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, 
zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjedno-
czonych oraz prawa międzynarodowego”571. Z kolei w ustępie 2 literze b tego 
artykułu za jeden z celów polityki i współpracy Unii w stosunkach międzynaro-

564 J. Piwkowski, Problematyka praw mniejszości narodowych i etnicznych w Traktacie ustana-
wiającym Konstytucję dla Europy [w:] H.  Chałupczak, E.  Michalik (red.), Mniejszości narodowe 
i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, Lublin 2006, s. 91.

565 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310
Tom 47. 16 grudnia 2004, http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:PL:H
TML – 19.06.2012.

566 Ibidem.
567 Ibidem.
568 Ibidem.
569 Ibidem.
570 Ibidem.
571 Ibidem.
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dowych uznaje umacnianie i wspieranie „demokracji, państwa prawnego, praw 
człowieka i zasad prawa międzynarodowego”572.

Szczególne znaczenie dla ochrony praw mniejszości mają dwa postanowienia 
Traktatu – inkorporacja do prawa pierwotnego postanowień Karty Praw Podsta-
wowych UE, uchwalonej na szczycie w Nicei 7 grudnia 2000 roku, oraz decyzja 
o przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności. Koncepcja Karty Praw Podstawowych powstała na 
szczycie Rady Europejskiej w Kolonii w czerwcu 1999 roku, kiedy zdecydowa-
no, że „należy zebrać wszystkie obowiązujące w obszarze Unii prawa, tworząc 
z nich Kartę w taki sposób, aby nadać im większą czytelność”573. W tym celu po-
wołano Konwent złożony z sześćdziesięciu dwóch osób – polityków, aktywistów 
społecznych oraz ekspertów – który w ciągu dziewięciu miesięcy opracował pro-
jekt Karty Praw Podstawowych (Fundamentalnych), przyjęty najpierw w Nicei, 
a następnie włączony do Konstytucji dla Europy574. W preambule Karty można 
przeczytać, że uwzględnia ona kompetencje i zadania Unii oraz zasadę subsy-
diarności i jednocześnie „potwierdza (…) prawa wynikające z tradycji konstytu-
cyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych państwom członkowskim, 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści, Kart Społecznych, przyjętych przez UE w Radzie Europy, oraz orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka”575. Karta składa się z siedmiu tytułów576, w nazwach których przed-
stawiono katalog praw człowieka, nie ma jednak bezpośredniego odniesienia do 
praw mniejszości narodowych i etnicznych, choć pewne prawa dla tych grup 
gwarantuje artykuł II-80, stanowiący o tym, że wszyscy są równi wobec pra-
wa577, oraz artykuł II-81, w którym zakazano dyskryminacji „w szczególności ze 
względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne 
poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepeł-
nosprawność, wiek lub orientację seksualną”578. Z kolei w artykule II-82 zawarta 

572 Ibidem.
573 Ibidem.
574 Akt ten nazywany jest różnie – Konstytucją dla Europy, Traktatem Konstytucyjnym czy 

Traktatem Ustanawiającym Konstytucję dla Europy
575 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310

Tom 47. 16 grudnia 2004, http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:PL:H
TML – 19.06.2012.

576 Godność człowieka; Wolności; Równość; Solidarność; Prawa Obywatelskie; Wymiar Sprawied-
liwości; Postanowienia ogólne.

577 J. Piwkowski, op. cit. [w:] H. Chałupczak, E. Michalik (red.), Mniejszości narodowe i etnicz-
ne w procesach transformacji oraz integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 2006, s. 91.

578 Traktat ustanawiający…, op. cit., http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310
:SOM:PL:HTML.
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jest deklaracja o poszanowaniu przez Unię różnorodności kulturowej, religijnej 
i językowej.

Karta uzyskała moc prawną579 13 grudnia 2007 roku na mocy Traktatu Liz-
bońskiego i została podpisana przez wszystkie kraje UE580. Traktat Konstytucyj-
ny zaś został przyjęty 18 czerwca 2004 roku i podpisany 29 października 2004 
roku w Rzymie, jednakże nigdy nie wszedł w życie, ponieważ wymagał przyjęcia 
przez 27 państw członkowskich, a w wyniku referendum w Holandii i Francji, 
gdzie społeczeństwa powiedziały „nie” ratyfi kacji Konstytucji dla Europy, kraje 
te nie ratyfi kowały aktu.

Poza krótko omówionymi powyżej aktami prawa pierwotnego, duże znacze-
nie dla ochrony praw człowieka, w tym praw mniejszości, mają także dokumenty 
prawa wtórnego. Wśród nich należy wymienić i scharakteryzować przynajmniej 
dwa – Dyrektywę Rady 2000/43/WE o równości rasowej z 29 czerwca 2000 
roku oraz Dyrektywę Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 roku o równości 
zatrudnienia. Dyrektywy te zostały transponowane przez kraje przystępujące do 
UE 1 maja 2004 roku i 1 stycznia 2007, a nieco później przez państwa „Starej 
Unii”. Obie dyrektywy zakazują dyskryminacji bezpośredniej, która występuje, 
gdy jedna osoba jest traktowana mniej przychylnie niż traktuje się, traktowano 
lub traktowałoby się inną osobę w podobnej sytuacji ze względu na pochodze-
nie rasowe bądź etniczne581, a także dyskryminacji pośredniej, „kiedy pozornie 
neutralny przepis, kryterium bądź praktyka mogą doprowadzić do szczególnie 
niekorzystnej sytuacji dla osób danego pochodzenia rasowego lub etnicznego 
w stosunku do innych osób, chyba że taki przepis, kryterium lub praktyka są 
obiektywnie uzasadnione legalnym celem, a środki mające służyć osiągnięciu 
tego celu są odpowiednie i konieczne”582. W postanowieniach obu dokumentów 
można też znaleźć zakaz molestowania – „niepożądane zachowanie związane 
z pochodzeniem rasowym bądź etnicznym, które ma na celu bądź skutkuje na-
ruszeniem godności osoby i stworzeniem onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, 

579 W Karcie artykuły II-80, II-81 i II-82 mają obecnie numery odpowiednio 20, 21, 21 – za: 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2010/C 83/02)PL 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej C 83/389, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:03
89:0403:PL:PDF – 14.05.2011.

580 Należy jednak dodać, że Polska i Wielka Brytania wykorzystały tzw. Protokół brytyjski, 
będący protokołem 7 Traktatu z Lizbony. Protokół zawiera klauzulę opt-out i wykorzystanie go 
przez te dwa kraje oznacza, że stosowanie postanowień Karty będzie ograniczone.

581 DYREKTYWA RADY UE 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku, ustanawiająca 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i prac, Dziennik Urzędowy 
L 303, 02/12/2000 P.  0016 – 0022, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
ELEX:32000L0078:pl:HTML; DYREKTYWA RADY 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne (Dz.U.UE L z dnia 19 lipca 2000 r.) Dziennik Urzędowy L 180, 19/07/2000 P. 0022 
– 0026, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:PL:HT
ML, artykuł 2 – 12.06.2013.

582 Ibidem, artykuł 2.
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upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery”583, które motywowane jest pochodze-
niem rasowym bądź etnicznym, religią bądź wierzeniem, niepełnosprawnością, 
wiekiem bądź orientacją seksualną. Dodatkowo dyrektywa o równości rasowej 
w art. 13 apeluje do państw członkowskich o powołanie wyspecjalizowanych in-
stytucji584, których celem będzie promowanie równego traktowania wszystkich 
osób bez dyskryminacji na podstawie pochodzenia rasowego bądź etnicznego585, 
jak również pozwala członkom UE na wdrażanie programów działań korzyst-
nych dla mniejszości etnicznych i religijnych586. 

Te dwa postanowienia, a także zachęcenie do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w zwalczaniu dyskryminacji rasowych stanowią o wyjątkowości 
i innowacyjności Dyrektywy 2000/43/WE. Jak podsumowuje ten dokument 
Bob Hepple: „dyrektywa ma ogromną wagę symboliczną i edukacyjną i jest 
wynikiem wielu lat cierpliwego lobowania Starting Line Group – koalicji ponad 
400 organizacji pozarządowych z krajów UE, która miała silne poparcie PE. 
Dyrektywa zmienia twarde antydyskryminacyjne prawo wspólnotowe z funk-
cjonującego dotąd w nacisku na płeć na obejmujące swoim zasięgiem także dys-
kryminację ze względu na rasę bądź pochodzenie”587.

Obie dyrektywy mają każdego chronić przed dyskryminacją na terytorium 
Unii Europejskiej, bez względu na to, czy jest obywatelem któregoś z państw 
członkowskich, czy tylko przebywa na jej terytorium. Osobom, które doświad-
czają dyskryminacji, należy zapewnić dostęp do procedur sądowych lub admi-
nistracyjnych, a dodatkowo, na mocy Dyrektywy 2000/73/WE, jeśli pracownik 
zdecyduje się na złożenie skargi w związku z dyskryminacją, przysługuje mu 
ochrona przed zwolnieniem lub nieprzychylnym traktowaniem przez pracodaw-
cę, czyli represjami, które są niezgodne z prawem588. Dyrektywy zabezpieczają 
także możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku, gdy dane państwo 
członkowskie nie wdrożyło całkowicie bądź należycie dyrektyw – w takiej sy-
tuacji dyrektywy również chronią osoby fi zyczne, a państwo, które nie transpo-
nowało dyrektywy, może być ukarane karą pieniężną lub ryczałtem wyznaczo-
nym przez Trybunał Sprawiedliwości, na wniosek Komisji Europejskiej, która 

583 DYREKTYWA RADY 2000/43/WE, op. cit., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=CELEX:32000L0043:PL:HTML – 12.06.2012.

584 W Polsce powołano Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, który 
wspomaga Rzecznika Praw Obywatelskich i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
w przestrzeganiu postanowień dyrektyw; na Węgrzech powstał Urząd ds. Równego Traktowania 
(Egyenlö Bánásmód Hatóság); na Słowacji stworzono Słowackie Narodowe Centrum Praw Czło-
wieka (Slovenské Národné stredisko pre l’udské práva).

585 DYREKTYWA RADY 2000/43/WE, op. cit., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=CELEX:32000L0043:PL:HTML – 12.06.2012.

586 Ibidem.
587 B. Hepple, Race and Law in Fortress Europe, „Th e Modern Law Review”, Vol. 67, No. 1, 

2004, s. 3.
588 DYREKTYWA RADY UE 2000/78/WE, op. cit., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le-

xUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:pl:HTML – 12.06.2012.
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uprzednio musi wszcząć postępowanie wykonawcze wobec państwa członkow-
skiego na mocy artykułu 226 (TWE)589. Państwa są także zobowiązane do spo-
rządzania sprawozdań ze stosowania dyrektyw raz na pięć lat590 i przekazywania 
ich Komisji. 

Mówiąc o dokumentach Unii Europejskiej dotyczących mniejszości na-
rodowych i etnicznych, należy też wspomnieć o Rozporządzeniu Rady (WE) 
w 975/1989 z 29 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia warunków dla wpro-
wadzenia przedsięwzięć w obszarze rozwoju współpracy, które przyczyniają się 
do ogólnego celu rozwoju i wzmocnienia demokracji i państwa prawa oraz 
ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, na który to cel w artykule 
10 przewidziano 240 mln euro na lata 1999–2004, i o roboczym dokumen-
cie Komisji Europejskiej pt. Raport o przedsięwzięciach Europejskiej Inicjatywy 
ds. Demokracji i Praw Człowieka z roku 2000. W raporcie tym określono za-
kres praw mniejszości, potwierdzono w nim również znaczenie politycznych 
Kryteriów Kopenhaskich w ochronie i przestrzeganiu praw mniejszości i grup 
etnicznych.

Mimo że w ostatnich piętnastu latach na forum UE poczyniono wiele po-
stępów na polu krystalizowania się unijnej ochrony praw mniejszości naro-
dowych i etnicznych591, to wciąż nie można oprzeć się wrażaniu, że organy 
Unii bardzo ostrożnie podchodzą do regulacji związanych z problematyką 
mniejszości, ograniczając się jedynie do przepisów rozwijających kwestie dys-
kryminacji bądź ogólnie ujętych praw człowieka. Dlatego też ochrona praw 
mniejszości narodowych i etnicznych w krajach członkowskich Unii Europej-
skiej w dalszym ciągu jest uzależniona od założeń polityki wewnętrznej tych 
państw, a proces unifi kacji polityk w ramach Unii wydaje się zadaniem nie-
możliwym do wykonania i wątpliwe jest, że takie zabiegi będą podejmowane 
w najbliższym czasie.

4.1.4. Romowie w dokumentach Unii Europejskiej

Jak już zasygnalizowano w poprzednim podrozdziale, ochrona praw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych opiera się w decydującym stopniu na porządkach 
prawnych poszczególnych państw członkowskich UE. Status Romów w kra-
jach tej organizacji, jak i w całej Europie, różni się znacznie, co prezentuje 
Tabela 5.

589 Równość i brak dyskryminacji. Raport roczny 2005, Komisja Europejska, Luksemburg 2005, 
s. 8–9.

590 Obowiązkowo pierwsze sprawozdanie ze stosowania dyrektyw w 2005 roku – ibidem, s. 11.
591 Na forum UE właśnie termin „mniejszość etniczna” jest najczęściej używany.
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Tabela 5. Status Romów w wybranych krajach Europy – uznawanie za mniejszość bądź nie592

Kraj Status ludności romskiej:
Tak – status mniejszości

Nie – brak uznania za mniejszość

Austria Tak

Belgia Nie

Bułgaria Nie

Czechy Tak

Finlandia Tak

Francja Nie

Grecja Nie

Hiszpania Nie

Holandia Tak

Irlandia Nie

Litwa Tak

Łotwa Nie

Niemcy Tak [Sinti]

Norwegia Tak

Polska Tak

Portugalia Nie

Rumunia Tak

Słowacja Tak

Szwecja Tak

Węgry Tak

Wielka Brytania Tak

Włochy Nie

Choć Unia Europejska nie poświęcała kwestii ochrony praw mniejszości zbyt 
licznych aktów, to w przypadku Romów wydano wiele dokumentów i raportów 
dotyczących tej społeczności oraz problemów, z jakimi się boryka, aczkolwiek 
w większości nie miały one charakteru bezpośrednio obowiązującego bądź były 

592 Ethnic Minority and Roma Women in Europe: A Case for Gender Equality? Final Report, 
Roma 2008, s. 167–168. 
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niewiążące. Niektórzy zwracają uwagę, że zainteresowanie instytucji UE kwestią 
mniejszości, a w szczególności Romami w ostatnich latach, musi budzić zdzi-
wienie, skoro niektóre z państw członkowskich, takie jak np. Francja, w ogóle 
nie uznają istnienia mniejszości narodowych593. Bez wątpienia wpływ na wzrost 
zainteresowania miały działania i aktywność międzynarodowych organizacji po-
zarządowych, takich jak Amnesty International, Human Rights Watch, Project 
on Ethnic Relations, European Roma Rights Centre594. Jednakże zwrot w zain-
teresowaniach krajów „Starej Unii” z terytorialnych mniejszości etnicznych, do 
których w głównej mierze odnosiły się polityczne Kryteria Kopenhaskie w mo-
mencie ich ogłaszania, na Romów w ciągu zaledwie kilku lat, akurat w czasie 
migracji przedstawicieli tej społeczności z krajów Europy Środkowej i Południo-
wo-Wschodniej na Zachód w poszukiwaniu azylu, może budzić wątpliwości 
co do rzeczywistej troski o los Romów w rejonach byłego bloku wschodniego, 
a raczej wskazuje na zmianę w stereotypach politycznych poszczególnych państw 
„piętnastki” i obawy o stabilność i bezpieczeństwo wewnętrzne, a także opi-
nię publiczną w Europie Zachodniej, tak niechętną migrującym Romom pod 
koniec lat osiemdziesiątych. Niemniej jednak nie można zaprzeczyć, że dużo 
wcześniej, choć sporadycznie, poszczególne instytucje wspólnotowe w swoich 
gronach podejmowały problematykę romską. Szczególną rolę odgrywał tu od 
lat siedemdziesiątych Parlament Europejski, którego parlamentarzyści od 1975 
roku zadawali pytania Komisji Europejskiej dotyczące Romów, Cyganów i Ko-
czowników i który wydał 24 maja 1984 roku wspomnianą już wcześniej rezo-
lucję o sytuacji Cyganów, zawierającą zalecenie dla Komisji, aby przygotowała 
programy fi nansowane ze środków unijnych w celu poprawy sytuacji Cyganów 
bez szkody dla ich wartości kulturowych595. Skłoniło to Komisję do przeanalizo-
wania sytuacji Romów, co zaowocowało wydaniem w 1984 raportu pt. Przepisy 
szkolne dla dzieci Cyganów i wędrowców, który zawierał rekomendacje wdrożenia 
zaleceń w celu polepszenia położenia dzieci romskich w systemach edukacji po-
szczególnych państw członkowskich. 

Ogólnie w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych 
kwestia romska rozpatrywana była jedynie w dziedzinie edukacji. Zaczęło to 
ulegać zmianie wraz z raportami, będącymi wynikami monitorowania przez UE 
spełniania przez państwa kandydujące kryteriów z Kopenhagi. Już 24 maja 1994 
roku Parlament Europejski wydał rezolucję o sytuacji Cyganów we Wspólnocie, 
a rok później, 13 lipca, o dyskryminacji Romów. Zawierały one jednak bardzo 
zdawkowe informacje i zalecenia dla państw członkowskich. Zdecydowanie sze-

593 B. Majtényi, B. Vizi (ed.), A Minority in Europe. Selected International Documents Regarding 
the Roma, Budapeszt 2007, s. 15.

594 P. Vermeersch, Ethnic Mobilisation and the Political Conditionality of European Union Ac-
cession: Th e Case of the Roma in Slovakia, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, Vol. 28, No. 
1, s. 86.

595 J.-P. Liégeois, Roma in Europe, Strasbourg 2007, s. 230.
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rzej potraktowano problematykę romską w kolejnej rezolucji Parlamentu Euro-
pejskiego, uchwalonej 10 lat później, a mianowicie rezolucji z 28 kwietnia 2005 
roku w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej. W części B czytamy, że PE 
dostrzega, iż „od 12 do 15 milionów Romów zamieszkujących Europę, z cze-
go od 7 do 9 milionów teren Unii Europejskiej, cierpi z powodu dyskrymina-
cji rasowej, a w wielu przypadkach również dyskryminacji strukturalnej, biedy 
i marginalizacji społecznej, a także staje się przedmiotem różnorakiej dyskry-
minacji opartej na płci, wieku, niepełnosprawności i orientacji seksualnej”596. 
Z kolei w części E Parlament Europejski odnosi się do statusu ludności rom-
skiego pochodzenia w poszczególnych krajach członkowskich poprzez konstata-
cję, że „wspólnota Romów nadal nie jest postrzegana we wszystkich Państwach 
Członkowskich i krajach kandydujących jako mniejszościowa grupa etniczna 
lub narodowa, a tym samym nie korzysta z praw związanych z tymże statusem 
we wszystkich zainteresowanych państwach”597. Szczególnie istotne dla kwestii 
etnicznej mobilizacji Romów są części J i K.  W tej pierwszej PE wyraża żal 
w związku z niskim poziomem reprezentacji Romów w strukturach rządowych 
i administracji publicznej w Państwach Członkowskich i krajach kandydujących, 
w których stanowią oni znaczny procent populacji, mając na uwadze, że wspo-
mniane rządy podjęły działania na rzecz zwiększenia liczby Romów pracujących 
w strukturach decyzyjnych, lecz osiągnięty postęp jest niewielki598. W części K 
Parlament dostrzega potrzebę zapewnienia efektywnego udziału przedstawicieli 
społeczności romskiej w życiu politycznym i przy podejmowaniu decyzji ich 
dotyczących599. Parlament wezwał również Radę Europy, Komisję Europejską, 
Państwa Członkowskie i kraje kandydujące, aby rozpatrzyły „kwestię uznania 
Romów jako mniejszości europejskiej”600, oraz państwa członkowskie i kraje 
kandydujące do „opracowania strategii mającej na celu wzrost udziału Romów 
w wyborach, jako wyborców i kandydatów na wszystkich szczeblach”601. Rezolu-
cja602 z 2005 roku zawierała również wiele zaleceń dotyczących sytuacji Romów 
na rynku pracy, w edukacji, opieki zdrowotnej oraz zwalczania dyskryminacji, 
potwierdzając także skrajną marginalizację tej społeczności w Europie. Rezo-
lucja ta przyjęła też datę 8 kwietnia za Międzynarodowy Dzień Romów, który 
został ustanowiony na Światowym Kongresie Romów w 1971 roku.

596 Romowie w Unii Europejskiej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Romów 
w Unii Europejskiej, P6_TA(2005)0151, 28 kwietnia 2005 r. Bruksela, http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2005-0151+0+DOC+PDF+V0//PL – 
04.11.2012.

597 Ibidem.
598 Ibidem.
599 Ibidem.
600 Ibidem.
601 Ibidem.
602 Parlament Europejski uchwalił wiele rezolucji odnoszących się bezpośrednio bądź pośred-

nio do Romów. Omówienie ich wszystkich nie jest jednak niezbędne, biorąc pod uwagę cel pracy.
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Kolejną istotną rezolucję w świetle omawianej problematyki stanowi Rezolu-
cja PE z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie europejskiej strategii wobec Ro-
mów, w której Parlament wezwał Komisję do „opracowania europejskiej strate-
gii ramowej w sprawie integracji Romów, mającej na celu zapewnienie spójności 
polityki na szczeblu UE w odniesieniu do integracji społecznej Romów, a także 
wzywa Komisję Europejską do przygotowania kompleksowego wspólnotowe-
go planu działań na rzecz integracji Romów, mającego za zadanie zapewnienie 
wsparcia fi nansowego dla realizacji celów europejskiej strategii ramowej w spra-
wie integracji Romów”603, oraz do „powierzenia jednemu z jej komisarzy odpo-
wiedzialności za koordynację polityki w sprawie Romów”604. W rezolucji tej PE 
potwierdził i rozwinął zalecenia rezolucji z 2005 roku co do zasady „Romowie 
dla Romów” i wezwał Komisję Europejską do opracowania metodologii dzia-
łań opartej na tej zasadzie, uznając ją za skuteczny instrument rozwiązywania 
problemów ludności romskiej605 oraz wdrożenia europejskiej strategii integracji 
Romów, a jej realizację miałyby koordynować jednostki ds. Romów, których 
powołanie jest rekomendowane. Ważne zalecenie zawiera punkt 23, w którym 
Parlament wzywa państwa UE do „zaangażowania najniższego szczebla społecz-
ności romskiej w celu umożliwienia Romom pełnego skorzystania z zachęt ofe-
rowanych przez UE, mających na celu promowanie praw Romów i integrację 
ich społeczności, czy to w zakresie edukacji, czy też zatrudnienia lub uczestni-
ctwa w życiu publicznym, zważywszy, że udana integracja wymaga oddolnego 
podejścia i współodpowiedzialności; podkreśla znaczenie rozwijania romskich 
zasobów ludzkich i  zdolności zawodowych w celu wspierania ich obecności 
w administracji publicznej wszystkich szczebli, w tym w instytucjach UE”606.

Rezolucja ta, tak jak poprzednie, podejmuje także kwestie problemów spo-
łecznych Romów i społeczności marginalizowanych, takie jak: ubóstwo, segre-
gacja, lichwiarstwo, długotrwałe bezrobocie, podwójna dyskryminacja kobiet 
(ze względu na płeć i pochodzenie) czy dyskryminacja, jeśli chodzi o opiekę 
zdrowotną i ubezpieczenia społeczne.

Z kolei rezolucja z 14 stycznia 2009 roku w sprawie stanu praw podstawo-
wych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008 odzwierciedla ubolewanie PE 
nad tym, że „państwa członkowskie nadal uchylają się od kontroli na szczeblu 
Unii ich własnej polityki i praktyki w zakresie praw człowieka i próbują ograni-
czyć ochronę tych praw do ram czysto krajowych, co przynosi szkodę aktywnej 
roli obrońcy praw człowieka, jaką odgrywa Unia Europejska na świecie, i pro-
wadzi do zachwiania wiarygodności zewnętrznej polityki UE w zakresie obrony 

603 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie europejskiej strategii 
wobec Romów, P6_TA(2008)0035

604 Ibidem.
605 Ibidem.
606 Ibidem.
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praw podstawowych”607. Nawołuje też Europejski Trybunał Sprawiedliwości do 
wykorzystywania jako źródła inspiracji przy opracowywaniu orzecznictwa trady-
cji konstytucyjnych państw członkowskich608. W punktach 51–53 w Tytule Ro-
mowie Parlament podkreśla, że społeczność romska potrzebuje globalnej polity-
ki ukierunkowanej na dyskryminację Romów609, a wykluczenie i dyskryminację 
tej grupy ludności uznaje za stwierdzony fakt, wymieniając w punkcie 54 przy-
kładowe sytuacje, w których Romowie najczęściej doświadczają nierówności610. 

Wśród rezolucji Parlamentu Europejskiego, istotnych dla wspierania proce-
su etnicznej mobilizacji Romów, należy także wymienić Rezolucję Parlamentu 
z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie sytuacji społecznej Romów i ułatwienia 
im dostępu do rynku pracy w UE, gdzie podkreślono, że „polityka skoncentro-
wana na Romach w wielu przypadkach nie poprawiła ich sytuacji; domaga się, 
by zainteresowane strony ze społeczności romskiej brały udział w podejmowaniu 
decyzji we wszystkich dotyczących ich szczególnie działaniach UE lub państw 
członkowskich, tak aby uszanować ich zdolność do samoorganizacji i odpowie-
dzialność za nią”611. PE zwraca też uwagę, że „chociaż państwa członkowskie 
wykorzystały znaczną część środków UE i państw członkowskich, aby pomóc 
znaleźć pracę osobom długotrwale bezrobotnym, to jednak nie znaleziono jesz-
cze na szczeblu UE spójnego rozwiązania”, niektóre państwa członkowskie po-
głębiły stygmatyzację Romów poprzez „zastosowane przez nie środki, takie jak 
publiczne programy zatrudnienia”612.

Szczególnie ważne są artykuły 51 i 52. Artykuł 51 mówi, że „zachowanie 
języka i kultury Romów stanowi wartość europejską”, nie popiera jednak idei 
bezpaństwowego „narodu Europejskiego”, „bo to zwolniłoby państwa człon-
kowskie z odpowiedzialności oraz podważyło możliwość integracji”613. W ar-
tykule 52 czytamy, że „konsekwencją przyjęcia nadmiernych środków wobec 
społeczności romskich może być pogorszenie i tak już dramatycznej sytuacji tej 
mniejszości i zaprzepaszczenie jej szans na integrację”614.

Znaczenie konsultacji z liderami romskimi podkreślone zostało natomiast 
w artykule 53, w którym Parlament Europejski wezwał KE i państwa człon-
kowskie do współpracy z organizacjami i społecznościami romskimi w celu 
opracowania strategii działania615. Jeszcze większe zaangażowanie przedstawi-
cieli społeczności romskiej postulowane jest w artykułach 60 i 73, w których 

607 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie stanu praw podsta-
wowych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008 (2007/2145(INI)), P6_TA(2009)0019

608 Ibidem.
609 Ibidem.
610 Ibidem.
611 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie sytuacji społecznej 

Romów i ułatwienia im dostępu do rynku pracy w UE (2008/2137(INI)), P6_TA(2009)0117
612 Ibidem.
613 Ibidem.
614 Ibidem.
615 Ibidem.
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odpowiednio PE „zaleca, aby państwa członkowskie: (a) stworzyły na szczeblu 
UE grupę ekspertów, obejmującą przedstawicieli Romów, w celu koordynacji 
strategii państw członkowskich na rzecz Romów i wykorzystanie funduszy UE 
do jej promocji; (b) ustanowiły partnerstwo między poszczególnymi organiza-
cjami reprezentującymi interesy Romów a odpowiednimi instytucjami państw 
członkowskich; (c) opracowały takie instrumenty, jak kredyty preferencyjne 
i dotacje publiczne, a także, aby przy planowaniu dopłat rolnych określiły jako 
ważny cel umożliwienie obywatelom romskim osiągnięcie warunków, w których 
mogą utrzymać się z rolnictwa, aby oprócz lub zamiast poszukiwania płatnego 
zatrudnienia w rolnictwie byli otwarci na poszukiwania innowacyjnych form 
pracy w rolnictwie, w tym w ramach spółdzielni społecznych, uzasadniając tym 
samym zapewnienie niezbędnych środków”616, oraz „proponuje Komisji i pań-
stwom członkowskim powołanie na szczeblu UE forum, na którym siły społecz-
ne, związkowe, organizacje pozarządowe reprezentujące Romów i ich interesy 
mogłyby w sposób ciągły konsultować się z myślą o opracowaniu wytycznych 
i wymianie dobrych praktyk w celu ułatwienia podejścia skoordynowanego na 
szczeblu UE”617.

Wymienione rezolucje Parlamentu Europejskiego zawierają wiele cennych 
zaleceń i są dowodem na to, że instytucje UE dostrzegają potrzebę i konieczność 
angażowania Romów w swoje prace i inicjatywy. Niemniej jednak deklaratyw-
ność tych dokumentów osłabia ich wymowę, jednakże mogą one służyć liderom 
i organizacjom romskim jako argument w debacie publicznej w krajach człon-
kowskich i na forum UE.

Parlament organizuje także konferencje i okrągłe stoły, które dotyczą róż-
nych aspektów problematyki romskiej. Jak dotąd, najważniejszym z nich okazał 
się okrągły stół Romowie – prawdziwie europejski lud, zorganizowany przez frak-
cję Zielonych w PE 12 lipca 1996 roku. Sfi nalizowaniem obrad było wydanie 
dokumentu, w którym Romowie/Cyganie zostali określeni jako jedna z najstar-
szych grup etnicznych w Europie, która przenika granice narodowe618.

Także Rada Unii Europejskiej, choć znacznie rzadziej, wydaje dokumen-
ty bezpośrednio bądź pośrednio odnoszące się do Romów. Wśród nich należy 
wymienić: rezolucję Rady Ministrów Edukacji z 22 maja 1989 roku w spra-
wie edukacji dzieci Cyganów i ludów koczowniczych, rezolucję Rady w spra-
wie zaawansowania inkluzji Romów czy dokument Rady z 27 maja 2009 roku, 
w którym przyznawała, że istnieje potrzeba międzykulturowego podejścia, które 
będzie angażować zarówno Romów, jak i inne osoby o różnym pochodzeniu 
etnicznym. Zdaniem Rady wielokulturowe nauczanie i kompetencje są niezbęd-
ne dla efektywnej komunikacji i polityki i zasługują na promocję na równi ze 

616 Ibidem.
617 Ibidem.
618 Brussels Declaration: Th e Roma – a truly European people, Roma Round Table 1996 – za

J.-P. Liégeois, op. cit., Strasbourg 2007, s. 23.
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zwalczaniem uprzedzeń i stereotypów. Rada zaznaczyła także, że strategie poli-
tyki dotyczące integracji Romów będą najskuteczniejsze, gdy są ukierunkowane 
i jednocześnie służą włączeniu Romów do społeczeństwa, gdy są oni świadomi 
znaczenia ich aktywnego uczestnictwa i obecności w procesie integracji, m.in. za 
pośrednictwem odpowiednich organizacji pozarządowych, i gdy w stosownych 
przypadkach polityki te są aktywnie wspierane przez przedstawicieli Romów, 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub krajowymi mechanizmami. Rada 
UE zachęciła także Komisję Europejską oraz wszystkie państwa członkowskie 
do stosowania Wspólnych Zasad Podstawowych Włączenia Romów (uchwalo-
nych w kwietniu 2009 roku w Pradze na pierwszym spotkaniu zintegrowanej 
Europejskiej Platformy Włączenia Romów) przy projektowaniu i wdrażaniu 
strategii politycznych, które będą miały na celu promowanie pełnego włączenia 
Romów, jak również obrony praw podstawowych, równości kobiet i mężczyzn, 
zwalczania dyskryminacji, zubożenia i społecznego wykluczenia, aby zapewnić 
dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, zakwaterowania, zatrudnienia, opieki 
społecznej, wymiaru sprawiedliwości, sportu i kultury619.

Rada zaznaczyła też, że bardzo istotne jest wykorzystanie zintegrowanej Eu-
ropejskiej Platformy Włączenia Romów jako forum wymiany dobrych praktyk 
i doświadczeń między krajami członkowskimi i państwami, które chcą przy-
stąpić do UE, oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami, 
zaangażowanymi w sprawy romskie. Rada zwróciła także uwagę Komisji Euro-
pejskiej na fakt, że uczestnictwo Romów w życiu społecznym i politycznym oraz 
równe prawa dla nich powinny być nadrzędnym założeniem, które musi być 
realizowane przez wszystkie podmioty życia publicznego w ramach ich kompe-
tencji. Rada podkreśliła też, jak niezmiernie istotne jest umożliwianie zaangażo-
wania Romów w projektowanie, wdrażanie i monitorowanie wszelkich strategii 
ich dotyczących. Wystosowała także w raporcie podziękowania dla Królestwa 
Hiszpanii, które miało organizować 8 kwietnia 2010 roku drugi Szczyt Romów 
Europejskich (pierwszy odbył się 16 września 2008 roku)620.

Dodatkowo Rada wydaje również dokumenty wspólnie z innymi instytu-
cjami, które zazwyczaj dotyczą Romów tylko pośrednio, jak np.: Decyzję nu-
mer 771/2006/WE PE i decyzję Rady z 17 maja 2006 roku, ustanawiające Eu-
ropejski Rok na Rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) – w Kierunku 
Sprawiedliwego Społeczeństwa, gdzie w punkcie 12 podkreślony jest problem 
dyskryminacji i niechęci wobec Romów621, czy też przyjmuje dokumenty przy-
gotowane przez inne instytucje, takie jak przykładowo dokument zaakceptowa-

619 Council Conclusions on Inclusion of the Roma, Council of the European Union, Luxembourg, 
8 June 2009, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/108377.pdf – 
03.07.2012.

620 Ibidem.
621 Decyzja nr 771/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 17 maja 2006 r. ustana-

wiająca Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) – w Kierunku Sprawiedliwego 
Społeczeństwa, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 146/1, 31.5.2006
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ny przez Grupę COCEN przed Radą w Helsinkach w 1999 roku pt. Rekomen-
dacje nt. sytuacji Romów w krajach kandydujących622, który również podkreślał 
zasięg i znaczenie problemu dyskryminacji wobec Romów.

Niniejszy podrozdział był próbą zebrania i przeanalizowania najważniejszych 
inicjatyw legislacyjnych i politycznych UE, ukierunkowanych na poprawę sytu-
acji Romów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw mniej-
szości i instrumentów wspierania procesu etnicznej mobilizacji. Jednakże, mimo 
innowacyjności i postępowości niektórych omówionych rozwiązań, należy zgo-
dzić się z Sebastianem Wojciechowskim, który stwierdził, że nawet najlepsze 
regulacje prawne mogą okazać się niewystarczające, aby rozwiązać problemy 
narodowościowe623. I choć przymiotnik „narodowościowe” należałoby w tym 
wypadku zastąpić bardziej odpowiednim określeniem „etniczne” bądź „etniczne 
i społeczne”, to niewątpliwie w przypadku grupy tak zmarginalizowanej, jak 
Romowie, same przypisy i akty prawne, choćby najdoskonalsze, nie wystarczą. 
Dlatego też Unia Europejska podejmuje inicjatywy programowe i wykonawcze 
na rzecz Romów, które będą przedmiotem rozważań w kolejnym podrozdziale.

4.2. Programy i fundusze Unii Europejskiej na rzecz społeczności 
romskiej w Europie

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, w swoim prze-
mówieniu otwierającym Europejski Szczyt Romów w 2008 roku powiedział, 
że aby usunąć trudności i przeszkody, które stoją przed grupą tak nieuprzy-
wilejowaną jak Romowie: „potrzebujemy więcej niż tylko niedyskryminacji. 
Ci ludzie są od dawna tak wyłączeni – przez społeczeństwa większościowe, jak 
również ze względu na własne tradycje – że po prostu nie zaczynają z tego 
samego poziomu, co większość innych obywateli. Potrzebujemy czegoś więcej 
niż tylko traktowania Romów «jak każdą inną osobę», choć nawet to często 
nie ma miejsca”624. Świadomość konieczności stosowania innych instrumentów 

622 Grupa COCEN przyjęła w Tampere w grudniu 1999 roku Rekomendacje nt. sytuacji 
Romów w krajach kandydujących: Zasady przewodnie dla poprawy sytuacji Romów, bazując na 
rekomendacjach Grupy Ekspertów ds. Romów/Cyganów Rady Europy i Wysokiego Komisarza 
ds. Mniejszości Narodowych OBWE. Grupa zwracała szczególną uwagę na znaczenie edukacji 
w rozpatrywaniu sytuacji Romów i właśnie kształcenie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w reko-
mendacjach, powinno stać się priorytetem w projektowaniu i wdrażaniu strategii na rzecz ludności 
romskiej w Europie – por. Roma and Travellers in Public Education. An Overview of the Situa-
tion in the EU Member States. Executive Summary, European Monitoring Centre on Racism and 
Xenophobia, EUMC 2006, http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publica-
tions_per_year/previous_publications/pub_tr_romaeducation_en.htm, s. 100–101 – 17.12.2012.

623 S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000, s. 162.
624 F. Villareal, C. Walek, op.cit., www.kmispuntmi.be/uploadedFiles/VHC/Th ema/Minder-

heden/Roma/European_Roma_Summit_16092008.pdf, s. 3.
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w odniesieniu do Romów niż tylko prawna ochrona praw człowieka i mniej-
szości w ramach UE i państw członkowskich wpłynęła na kształtowanie się 
ram strategii fi nansowego wsparcia dla programów i projektów na rzecz ludno-
ści romskiej z budżetu Unii i państw członkowskich. Już kilkanaście lat przed 
przemówieniem Barroso tworzono i wdrażano inicjatywy, które uzyskiwały 
wsparcie fi nansowe UE w ramach Funduszu PHARE (Program Pomocy Polsce 
i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki – Poland and Hungary Assistanse for 
the Restructuring of the Economy) w okresie przedakcesyjnym w latach 1993–
2001625. Początkowo Fundusz przeznaczony był dla Polski i Węgier, jednak 
później rozszerzono jego zasięg na inne kraje kandydujące i zaczęto używać na-
zwy w zmienionej pisowni –Phare626. Państwa te zachęcane były przez Komisję 
do wykorzystywania środków w ramach Funduszu na projekty mające na celu 
poprawę położenia Romów. Tabela 6. pokazuje wykorzystanie środków Phare 
na programy skierowane do ludności romskiej w krajach, które otrzymały na 
ten cel najwięcej funduszy.

Tabela 6. Programy dla Romów w Europie Środkowej i Wschodniej, dofi nansowane z Fun-
duszu Phare w latach 1993–2001 (w tysiącach euro)627

Kraj 1993–1998 1999 2000 2001 Razem

Bułgaria 1,565 500 3,500 6,350 11,915

Republika Czeska 1,778 500 2,850 3,000 8,128

Węgry 1,919 6,900 2,500 5,000 16,319

Rumunia 2,661 0 1,000 7,000 10,661

Słowacja 1,935 3,800 3,800 10,000 19,535

Ogółem 9,858 11,700 13,650 31,350 66,558

Ważnym założeniem wprowadzania w życie projektów było angażowanie 
przedstawicieli społeczności romskiej w konsultacje dotyczące realizowanych 

625 Bułgaria i Rumunia, które przystąpiły do UE w 2007 roku, także korzystały z PHARE, 
aby realizować programy na rzecz Romów – w latach 2001–2003 ponad 77 miliardów euro prze-
znaczono tam na działania skierowane do omawianej grupy – za: D. Budd, M. Spirova, Th e EU 
Accession Process and the Roma Minorities in New and Soon-to-be Member States, 2008, 6, s. 84.

626 Od 2000 roku Fundusz Phare został wsparty przez dwa koleje fundusze – SAPARD (Special 
Accession Programme for Agricultural and Rural Development) i ISPA (Pre-Accession Instrument for 
Structural Policies) – więcej: C. Phoung, Enlarging ‘Fortress Europe’: EU Accession, Asylum, and Im-
migration in Candidate Countries, „Th e International and Comparative Law Quarterly”, Vol. 52, 
No. 3, 2003, s. 643.

627 W latach 1993–1998 środki PHARE wykazane są łącznie z dotacjami na rzecz Romów 
z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Demokracja, Programu Lien, Pro-
gramu Access – za: M.A. Orenstein, D. Ringold, E. Wilkens, Roma in an Expanding Europe. Bre-
aking the Poverty Circle, Washington 2003, s. 127.
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projektów, a czasem też w ocenę i ewaluację wniosków konkursowych. Przy-
kładowo w 1998 roku rządy Słowacji i Danii przeznaczyły wspólnie 1,95 mln 
euro i otrzymały wsparcie z Phare w wysokości 450 tysięcy euro na polepszenie 
warunków mieszkaniowych i na rynku pracy, działalność edukacyjną i kultu-
ralną na rzecz Romów zamieszkujących Spiską Nową Wieś na Słowacji628. Na 
Węgrzech z kolei w 1999 roku Fundusz wsparł edukacyjny program rządowy 
dla Romów w kwocie 6,9 mln euro, co stanowiło ponad połowę całkowitych 
kosztów projektu (12,5 mln euro)629. W tym samym roku Słowacja otrzymała 
1,8 mln euro na rządowy program krzewienia tolerancji o wartości 2,3 mln 
euro, w roku 2000 zaś Węgry na podobne działania, dotyczące dyskryminacji, 
dostały dotację w wysokości 2,5 mln euro, a Słowacja – 3,8 mln euro na projekt 
wspierający dialog społeczny między mniejszością romską i ludnością nierom-
ską oraz działania edukacyjne, m.in. szkolenia asystentów romskich630. W 2001 
roku wsparcie na projekty przeznaczone dla społeczności romskiej z Funduszu 
Phare było kontynuowane631 – Węgry otrzymały 5 mln euro na projekt doty-
czący integracji społecznej Romów w kontekście rynku pracy, a Słowacja 10 
mln na projekty edukacyjne i poprawę sytuacji Romów w osadach632. Niektóre 
programy w ramach Phare, z których można było uzyskać dofi nansowanie na 
Węgrzech, spotkały się z krytyką tamtejszych liderów romskich, ze względu na 
wymóg zabezpieczenia 40% wkładu własnego z całkowitych kosztów każdego 
projektu przeznaczonego do realizacji633. W Polsce znaczenie środków z Phare 
dla Romów było niewielkie – dofi nansowano trzy projekty na rzecz społeczności 
romskiej o łącznej wartości 91 700 euro634.

Pewne znaczenie dla intensyfi kacji etnicznej mobilizacji Romów w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej miał też kolejny program przedakcesyjny 
– LIEN, w ramach którego w latach 1995–1997 przeznaczono około 19,9 mln 
euro na projekty skierowane do społeczności romskiej i związane z wspieraniem 
rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Program 
LIEN został zastąpiony programem Access, dzięki któremu w latach 1999–

628 Wsparcie Unii Europejskiej dla społeczności Romów mieszkających w Środkowej i Wschodniej 
Europie, http://crisisintervention.free.ngo.pl/kobiety/bkr5.html – 10.02.1012.

629 Ibidem.
630 Asystenci romscy – stanowi to przykład tzw. dobrych praktyk, wypracowanych w ramach 

Phare, czyli technik, które mogą stanowić model rozwiązania problemu i mogą być wdrożone 
w kolejnych projektach – por. Równość i brak…, op. cit., Luksemburg 2005, s. 28.

631 Ibidem, s. 28.
632 Lista programów dla Romów dotowanych z PHARE znajduje się na: www.europa.eu.int/

comm/enlargement/phare_evaluation_pdf/revised_minorities_thematic_raw_161204.pdf – 
11.02.2012.

633 Równość i brak…, op. cit., Luksemburg 2005, s. 28.
634 EU support for Roma communities in Central and Eastern Europe. Enlargement briefi ng, May 

2002, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/brochure_roma_oct2003_en.pdf, s. 25 – 12.01.2013.
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2000 można było ubiegać się o środki m.in. dla organizacji pozarządowych czy 
inkluzji grup zmarginalizowanych635. 

Do 2001 roku można było także korzystać z wsparcia oferowanego przez Eu-
ropejską Inicjatywę na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EDIHR)636, która 
zarządzana przez Dyrekcję Generalną KE ds. Stosunków Zewnętrznych (RE-
LEX) wspierała organizacje pozarządowe, w tym romskie. 

Dla krajów, które są bądź zostały członkami UE w wyniku rozszerzenia, pro-
jekty na rzecz społeczności romskiej mogą uzyskać wsparcie w ramach funduszy 
strukturalnych wraz z funduszem spójności637. Realizacja programów działania 
związanych z funduszami unijnymi odbywa się w okresach siedmioletnich. Pol-
ska, Słowacja i Węgry, po przystąpieniu do UE, mają możliwość skorzystania ze 
środków w ramach dwóch okresów programowania: 2000–2006 (w przypad-
ku nowych członków okres ten uległ skróceniu do lat 2004–2006, z kwalifi -
kowalnością wydatków od 1 stycznia 2004 roku) i 2007–2013. Aby aplikować 
o środki, rządy poszczególnych państw są zobowiązane do opracowania Narodo-
wych Planów Rozwoju (NPR), czyli strategii wydatkowania środków z funduszy 
strukturalnych. W trakcie prac nad nimi odbywa się szereg konsultacji społecz-
nych. Następnie plany są konsultowane z Komisją Europejską i po zatwierdze-
niu wdrażane na szczeblu krajowym przez wyznaczone w NPR, i wyszczególnio-
ne w jej ramach bądź sektorowych programach operacyjnych, władze i organy 
administracji publicznej.

Funduszem strukturalnym, z którego środków realizuje się najwięcej projek-
tów skierowanych do społeczności romskich w krajach UE, jest bez wątpienia 
najstarszy z funduszy strukturalnych Europejski Fundusz Społeczny (Socjalny 
– EFS, od 1960 roku). W ramach EFS jak dotąd fi nansowano kilkanaście pro-
jektów, zarówno w nowych krajach, jak i państwach „Starej Unii”, które miały 
na celu głównie poprawę dostępu Romów do rynku pracy. Projekty dotyczyły 
m.in. wdrożenia instrumentów aktywacji zawodowej, kształcenia zawodowego 
i edukacji formalnej i nieformalnej638. Na Węgrzech np. realizowano projekt 
pt. Dom Nauki (Tanoda), który wspierał młodzież najmniej uprzywilejowaną, 
ze szczególnym uwzględnieniem Romów, w kończeniu szkół podstawowych 

635 Roma, European Institutions and NGOs, http://www.jpr.org.uk/Reports/CS_Reports/
PP_3_1996/index.htm, s. 253. – 11.02.2012.

636 Później, ze względu na dostępność środków z Funduszu PHARE, EDIHR skupiła swoją 
aktywność na krajach z Europy Południowo-Wschodniej, które nie kandydowały do UE (2002–
2004) – por. Równość i brak…, op. cit., Luksemburg 2005, s. 29.

637 Fundusz Spójności to instrument pomocniczy, zaprojektowany dla państw członkowskich 
z PKB mniejszym niż 90% średniej UE – obejmował do 2007 roku Grecję, Irlandię, Portugalię 
i Hiszpanię, zaś w latach 2007–2013 obejmował wszystkie 12 nowych państw członkowskich oraz 
Grecję i Portugalię. Istnieje od 1993 roku.

638 S. Mazur, Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej – mapa ak-
tywności społeczno-gospodarczej Romów, Kraków 2010, s.  151; Th e Roma in the European Social 
Fund 2007–2013, European Commission, http://www.euromanet.eu/upload/00/75/tp_Roma_
ESF_2007-2013_en.pdf – 3.07.2012.
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i zwiększaniu ich szans na uczęszczanie do szkół średnich, poprzez opiekę poza-
szkolną i korepetycje. Na Słowacji zaś wdrażano inicjatywę, której celem było 
szkolenie asystentów i nauczycieli, pochodzących głównie ze społeczności zmar-
ginalizowanych, którzy mieli możliwości odbycia szkoleń dotyczących edukacji 
wielokulturowej i praw człowieka639. Ogólnie w ramach EFS można wspierać 
następujące inicjatywy dotyczące Romów: przeprowadzanie badań dotyczących 
aktualnej sytuacji tej grupy w takich dziedzinach, jak rynek pracy; edukacja; 
zajęcia wyrównawcze dla dzieci romskich z języków narodowych krajów, które 
zamieszkują; zajęcia pozalekcyjne; stypendia; działalność pogłębiająca świado-
mość wrażliwości kulturowej i różnorodności; włączenie asystentów romskich 
w system oświaty w krajach członkowskich; projekty aktywizujące na rynku pra-
cy; szkolenia zawodowe; wdrażanie projektów dla romskich kobiet prowadzą-
cych działalność gospodarczą; zwiększenie bezpośredniego udziału dziewczynek 
i kobiet w programach edukacyjnych etc.640.

Dodatkowo EFS fi nansował także inicjatywę wspólnotową EQUAL, której 
podstawowym założeniem było opracowywanie i realizowanie projektów inno-
wacyjnych i kształtujących dobre praktyki w integracji Romów z rynkiem pracy. 
W ramach EQUAL w latach 2001–2004 dofi nansowano 45 projektów, któ-
rych adresatami byli Romowie – wyłącznie bądź jako przedstawiciele najmniej 
uprzywilejowanych grup. W latach 2004–2006 w ramach EQUAL wsparto na 
Węgrzech 225 organizacji romskich/cygańskich kwotą 28 mln euro (7 mln fo-
rintów). Ocenia się, że około 36 000 Romów było benefi cjantami projektów 
w ramach IW EQUAL na Węgrzech641. W latach 2005–2008 zrealizowano 80 
projektów dla tej społeczności w wielu krajach UE, a od 2001 do 2008 roku pro-
jekty dla Romów stanowiły łącznie 3% ogółu projektów w ramach EQUAL642. 
Na Słowacji w okresie programowania 2007–2013 władze planują przeznaczyć 
200 mln euro, pochodzących zarówno z EFS, jak i ERDF, na programy mają-
ce na celu polepszenie położenia romskich społeczności marginalizowanych, ze 
wsparciem realizowanym w czterech głównych dziedzinach: edukacji, zatrud-
nieniu, opiece zdrowotnej i warunkach mieszkaniowych, co ma w zamyśle być 
odpowiedzią na takie problemy tych społeczności, jak: ubóstwo, dyskryminacja 
i nierówne szanse płci643. W Polsce realizowano tylko cztery projekty, w których 

639 Council Conclusions on Inclusion of the Roma, 8 June 2009, http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/108377.pdf, s.12–13 – 3.07.2012.

640 Commission Staff  Working Documents Accompanying the Communication from the Commission 
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions. Non-discrimination and Equal Opportunities: A Renewed Commitment, Com-
munity Instruments and Policies for Roma Inclusion, {COM(2008) 420 fi nal}, COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 2.7.2008, SEC(2008) 2172, s. 13–17 i 19.

641 Ibidem, s. 20.
642 Th e Roma in the European Social Fund 2007–2013, op. cit., http://www.euromanet.eu/up-

load/00/75/tp_Roma_ESF_2007-2013_en.pdf – 3.07.2010.
643 Commission Staff …, op. cit., Brussels, 2.07.2008, SEC(2008) 2172, s. 21.
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liderami bądź partnerami były organizacje romskie – dwa z nich przeszły do 
działania trzeciego, pozostałe zostały przerwane.

Bazując na doświadczeniach EQUAL i sukcesach współpracy ponadnarodo-
wej w ramach tej inicjatywy, w czerwcu 2007 roku powołano Europejską Sieć 
ds. Społeczności Romskiej i Społecznego Włączenia. W pierwszym spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele 12 krajów członkowskich: Węgier, Rumunii, Buł-
garii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Polski, 
Finlandii i Szwecji644.

Współpraca w ramach sieci ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych 
praktyk, a także promowanie wykorzystania środków dostępnych w ramach 
EFS, aby wzmacniać efektywność strategii pomocy Romom oraz propagować 
społeczne włączenia poprzez wypracowanie współpracy i forum, na którym 
możliwa będzie debata. Powołanie sieci było zgodne z założeniami zarządzania 
funduszami strukturalnymi, programem EFS oraz Agendą Społeczną 2005–
–2010, która stanowi uzupełnienie strategii lizbońskiej645 poprzez wspieranie 
równych szans dla wszystkich jako drogi do większej integracji i równości spo-
łecznej w krajach UE646.

Także w ramach dwóch kolejnych funduszy strukturalnych – Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR – od 1975 roku) i Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR – od 1962 roku) – mogą być 
realizowane projekty adresowane do Romów zamieszkujących tereny słabo roz-
winięte. EFRR dotuje takie inicjatywy, jak np. budowa dróg, rozwój infrastruk-
tury, budowa szkół, jak również zakładanie mikroprzedsiębiorstw i udzielanie 
mikropożyczek647. W ramach EFOiGR można z kolei uzyskać dofi nansowanie 
na inicjatywy realizowane na terenach wiejskich.

Przykładowo na Węgrzech w latach 2004–2006 w ramach Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego Romowie obejmowani byli takimi działania-
mi, jak rozwój infrastruktury oraz rozwój przedszkoli i szkół podstawowych, 
szczególnie w osadach romskich, na co przeznaczono 49 460 000 euro. W la-
tach 2007–2013 szczególną uwagę poświęcono redukowaniu problemów spo-
łeczności romskich, będących w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza 
w 24 mikroregionach, które mają najwyższy odsetek populacji romskiej. W celu 

644 Ibidem, s. 22–23.
645 Szczyty Rady Europejskiej w Lizbonie i Feirze w 2000 roku podjęły decyzję o unowo-

cześnieniu Europejskiego Modelu Społecznego w duchu stworzenia najbardziej konkurencyjnej 
i opartej na wiedzy gospodarki na świecie, ze stałym wzrostem gospodarczym, z lepszymi i liczniej-
szymi możliwościami zatrudnienia i większą spójnością społeczną. Aby to osiągnąć, zaplanowano 
działania w czterech obszarach: edukacja i szkolenia, wdrożenie aktywnej polityki zatrudnienia, 
modernizowanie ochrony socjalnej i promowanie włączenia społecznego – Th e Situation of Roma in 
an Enlarged European Union, European Commission, Luxembourg 2004, s. 12.

646 Decyzja nr 771/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. ustana-
wiająca Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) – w Kierunku Sprawiedliwego 
Społeczeństwa, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 146/1, 31.5.2006

647 Commission Staff …, op. cit., Brussels, 2.07.2008, SEC(2008) 2172, s. 13.



158

wsparcia realizacji tych założeń powołano doradców pochodzenia romskiego, 
którzy mają za zadanie pomagać aplikującym o środki Romom w przygotowa-
niu projektów i w trakcie wszystkich etapów ich realizacji648.

Często projekty realizowane w ramach Funduszy Strukturalnych są powią-
zane bądź wynikają bezpośrednio z zobowiązań państw, które przystąpiły do 
Dekady na Rzecz Włączenia Romów 2005–2015 (Dekada Integracji Społecznej 
Romów – Decade of Roma Inclusion) – inicjatywy Open Society Institute (In-
stytutu Społeczeństwa Obywatelskiego) i Banku Światowego, zainaugurowanej 
w lutym 2005 roku, do której przystąpiły takie kraje, jak: Bułgaria, Chorwacja, 
Republika Czeska, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia, Rumunia, 
Słowacja, Serbia i Czarnogóra (obecnie dwa oddzielne państwa), a później dołą-
czyły Hiszpania, Albania oraz Bośnia i Hercegowina649. Działaniami w ramach 
Dekady zarządza Międzynarodowy Komitet Sterujący, w skład którego wcho-
dzą przedstawiciele rządów państw biorących udział w tej inicjatywie, sponsorzy 
i przedstawiciele Romów650. W ramach Dekady zdefi niowano cztery obszary 
priorytetowe: edukacja, zatrudnienie, zdrowie i warunki mieszkaniowe, w któ-
rych należy prowadzić działania, aby zwiększyć włączenie społeczne Romów 
i zmniejszać dystans między ludnością romską a społeczeństwem państw człon-
kowskich Dekady.

Mimo że wszystkie trzy fundusze strukturalne mogą być źródłem fi nansowa-
nia inicjatyw dla Romów, Komisja podkreśla, że nie są one dostatecznie wyko-
rzystywane, czego powodem jest często niechęć lub brak zaangażowania władz 
centralnych i lokalnych w realizację projektów na rzecz społeczności romskiej 
jako głównej grupy benefi cjentów. Z kolei w innych krajach członkowskich 
w opinii Komisji władze centralne są chętne do wdrażania inicjatyw na rzecz 
Romów, jednak brak woli władz regionalnych ogranicza możliwość pełniejszego 
korzystania ze środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych651. Po-
nadto biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia we wdrażaniu programów na 
rzecz Romów w państwach członkowskich, Komisja Europejska zachęca insty-
tucje i organizacje pozarządowe do korzystania ze środków alokowanych w ra-
mach programów wspólnotowych, w celu implementowania projektów na rzecz 
Romów. Programy wspólnotowe różnią się tym od funduszy strukturalnych, że 
cały proces wdrażania projektów – od aplikacji po rozliczenie – koordynowany 
jest na szczeblu UE, a wyznaczone instytucje w państwach członkowskich pełnią 
jedynie rolę pośredniczącą. Do najważniejszych programów wspólnotowych, 
dzięki którym możliwe jest pozyskanie środków na rzecz społeczności romskiej, 

648 Ibidem, s. 18.
649 Polska nie przystąpiła, gdyż stwierdziła, że dysponuje w ramach budżetu zbyt małymi środ-

kami, aby efektywnie działać.
650 Decade of Roma Inclusion 2005–2015, www.romadecade.org/about/ – 5.08.2012.
651 Commission Staff  Working Document Roma In Europe: Th e Implementation Of European 

Union Instruments And Policies For Roma Inclusion – Progress Report 2008–2010, European Com-
mission, Brussels, 7.04.2010 Sec(2010) 400 Final, s. 26.
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należy zaliczyć: DAPHNE652, Europa Dla Obywateli, Media 2007, Kultura 
2007–2013653, Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme), 
Młodzież w działaniu – Youth in Action, Progress (Community Programme 
for Employment and Social Solidarity)654, Sokrates655 i Wspólnotowy Program 
Działania ds. Zwalczania Dyskryminacji656. 

Komisja także ogłasza hasło danego roku, np. rok 2010 był Europejskim 
Rokiem Zwalczania Ubóstwa i Społecznego Wykluczenia – w tym okresie dzia-
łania dotyczące Romów skupiały się na prezentowaniu społecznego zaniedbania 
Romów oraz przedstawianiu skutecznych strategii, które mogły wyprowadzić 
przedstawicieli tej społeczności z ubóstwa, takich jak mikrokredyty i mechani-
zmy wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród ludności romskiej657. Komisja 
Europejska658 inicjuje także wiele innych działań i koncepcji, które mają na celu 
wspomaganie integracji Romów w krajach UE. W październiku 2004 roku po-
wołała Międzysektorową Grupę ds. Romów, koordynowaną przez Dyrekcję Ge-
neralną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, w ramach której 
działa 14 dyrekcji generalnych, które nadzorują realizację programów wdraża-
nych na rzecz Romów w podległych im sektorach659. Komisja wprowadza rów-
nież w życie pilotażowy projekt integracji Romów w trzech obszarach: wczesna 
edukacja, samozatrudnienie z pomocą mikrokredytów oraz publiczna świado-
mość, zwłaszcza w państwach członkowskich z liczną mniejszością romską. Po-
mysłodawcą tego programu był Parlament Europejski. W latach 2010–2012 

652 Program dedykowany zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dzieci oraz ochronie ofi ar prze-
mocy i grup narażonych na ryzyko doświadczania przemocy – od 1997 roku w ramach tego pro-
gramu sfi nansowano trzy projekty, których benefi cjentami byli wyłącznie Romowie.

653 Następca programu Kultura 2000–2006, w ramach którego dofi nansowano dziewięć 
„romskich” projektów.

654 Program Wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – najnowszy pro-
gram wspólnotowy, w ramach którego przeznaczono 700 mln euro na realizację projektów w latach 
2007–2013, m.in. projekt węgierskiego Ministerstwa Polityki Społecznej i Pracy z 2007 roku, 
którego celem było polepszenie sytuacji społecznej Romów i wdrażanie działań antydyskrymina-
cyjnych na poziomie lokalnym.

655 W latach 1996–2001 zrealizowano 91 projektów skierowanych do Romów.
656 Program stworzono w celu wzmocnienia działania dyrektyw antydyskryminacyjnych 

z 2000 roku – w jego ramach zachęcano organizacje romskie do aplikowania o wsparcie. W latach 
2000–2006 dofi nansowano pięć projektów na rzecz społeczności romskiej, realizowanych w part-
nerstwach złożonych z organizacji z kilku krajów członkowskich – za: Równość i brak…, op. cit., 
Luksemburg 2005, s. 31 i 34.

657 Commission Staff …, op. cit., {COM(2008) 420 fi nal}, s. 36.
658 Komisja wydaje także dokumenty robocze dotyczące Romów, jak np. Romowie w Europie: 

wdrażanie instrumentów i polityk Unii Europejskiej na rzecz włączenia Romów – Raport z postę-
pów 2008–2010 czy komunikat Komisji o społecznej i gospodarczej integracji Romów w Europie 
z 14.04.2010.

659 Roma and Travellers in Public Education. An Overview of the Situation in the EU Member 
States. Executive Summary, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, EUMC 2006, 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/previous_publi-
cations/pub_tr_romaeducation_en.htm, s. 106 – 08.08.2013, s. 99.
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na ten cel przeznaczono 5 mln euro660. We wrześniu 2010 roku utworzono, 
także z polecenia Komisji661, międzynarodową Grupę Zadaniową ds. Romów 
(Task Force for Roma), której zadaniem jest analiza i ewaluacja wykorzysty-
wania funduszy UE na rzecz Romów w 27 państwach członkowskich662, aby 
później opracować szczegółowe sposoby poprawy efektywności korzystania ze 
środków fi nansowych UE. Jak dotąd, 12 krajów członkowskich – Bułgaria, Re-
publika Czeska, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, 
Rumunia, Słowenia i Słowacja – realizowało projekty na rzecz Romów i innych 
grup marginalizowanych na kwotę 17,5 mld euro, z czego 13,3 mld euro z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, co z kolei stanowiło 27% pochodzących 
z EFS środków dla tych państw663. Komisja, po przeanalizowaniu postępu wyko-
rzystania unijnych instrumentów na rzecz społeczności romskiej, zdefi niowała 
także wyzwania i zalecenia, z którymi zarówno sama KE, jak i inne instytucje 
UE i państwa członkowskie będą mierzyć się w kolejnych latach. Należą do 
nich: 1) Lepsza współpraca pomiędzy europejskimi, krajowymi i międzynaro-
dowymi podmiotami oraz przedstawicielami społeczności romskich, opierająca 
się na podjętych w ciągu ostatnich 5–10 lat zobowiązaniach na rzecz integracji 
Romów; 2) Przekładanie tych zobowiązań i współpracy na pozytywne zmia-
ny na poziomie lokalnym. Do tego należy dodać zwiększoną odpowiedzialność 
i możliwości działania ze strony administracji lokalnych, społeczeństwa obywa-
telskiego oraz samych Romów w zakresie inicjowania i realizowania projektów, 
programów i polityk; 3) Skuteczniejsze komunikowanie korzyści wynikających 
z integracji Romów dla lokalnego i krajowego rozwoju gospodarczego i społecz-
nego. Społeczna i gospodarcza integracja Romów jest procesem dwukierunko-
wym, który wymaga zmiany nastawienia zarówno większości społeczeństwa, jak 
i członków społeczności romskich i ich liderów; 4) Promowanie zintegrowanego 
wykorzystania unijnych środków, aby stawić czoło wielowymiarowym proble-
mom wykluczenia Romów; 5) Opracowywanie konkretnej polityki desegrega-
cji, szczególnie w dziedzinie edukacji i mieszkalnictwa, wspieranej z funduszy 
strukturalnych; 6) Zwrócenie szczególnej uwagi na mikroregiony znajdujące się 
w najbardziej niekorzystnej sytuacji; 7) Włączenie problematyki integracji Ro-

660 Projekt ten jest zgodny z priorytetem Strategii UE 2020 pt. Wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu – za: Komunikat Komisji Do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Integracja Społeczna i Gospodarcza Romów w Eu-
ropie, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 14.4.2010, KOM(2010) 133 wersja ostateczna, s. 2 i 4.

661 Dokładniej wiceprezydent Viviane Reding, Komisarz ds. Sprawiedliwości; László Andora, 
Komisarza ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji; oraz Cecilii Malmström, Komisarz 
ds. Spraw Wewnętrznych – za: Roma Integration: First Findings of Roma Task Force and Report on 
Social Inclusion, MEMO/10/701, Brussels, 21 December 2010 http://europa.eu/rapid/pressReleas-
esAction.do?reference=MEMO/10/701&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en – 8.01.2013.

662 Ibidem.
663 EU Commission to assess Member States’ use of European Union funds for Roma Integration, 

http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_10063_en.htm – 11.08.2012.
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mów do ogólnych obszarów polityki w zakresie edukacji, zatrudnienia, zdrowia 
publicznego, infrastruktury i miejskiego planowania przestrzennego oraz rozwo-
ju gospodarczego i terytorialnego, zamiast traktowania jej jak osobnej polityki. 
Dobre praktyki i skuteczne modele, które sprawdziły się w projektach, powinny 
być lepiej rozpowszechniane i stać się integralną częścią polityki664. 

4.3. Stwarzane przez UE możliwości aktywnego i efektywnego 
reprezentowania interesów ludności romskiej

Postulowana przez wiele instytucji unijnych potrzeba włączenia Romów w pro-
ces projektowania i wdrażania działań na ich rzecz zaowocowała wcieleniem 
w życie trzech inicjatyw, umożliwiających Romom partycypację w decyzjach 
dotyczących ich społeczności, a także wyrażenie opinii i wymianę doświadczeń 
pomiędzy liderami i organizacjami romskimi oraz instytucjami aktywnymi 
w obszarze problemów i wyzwań stojących przed społecznościami marginalizo-
wanymi, w tym ludnością romską. Poza wspomnianą już w poprzednim pod-
rozdziale EURoma Network – europejską siecią na rzecz włączenia społecznego 
Romów – w ostatnich latach rozpoczęła jeszcze działanie platforma europejska 
na rzecz integracji Romów oraz odbyły się Europejskie Szczyty Romów w UE. 

Jeśli chodzi o EURoma Network, to po pierwszym spotkaniu w 2007 roku 
nastąpiły kolejne – w maju 2008 roku w Bukareszcie, w październiku 2008 
roku w Mytelene, w maju 2009 roku w Budapeszcie i we wrześniu 2009 roku 
w Sztokholmie665. Uczestnicy odbyli także w marcu 2009 roku wizytę studyjną 
w Hiszpanii, gdzie realizowany jest jak dotąd najbardziej efektywny program 
włączania Romów – ACCEDER, w celu wymiany dobrych praktyk oraz wzię-
cia udziału w seminarium na temat zbierania danych etnicznych666. W skład 
Sieci EURoma wchodzą eksperci rządowi (część z nich stanowią Romowie) z 12 
krajów: Bułgarii, Czech, Finlandii, Węgier, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Hiszpanii, Szwecji oraz Grecji. Kształt struktury Sieci EURoma skry-
stalizował się podczas spotkania inaugurującego jej działanie w styczniu 2008 
roku w Sewilli. Powołano organ decyzyjny o nazwie Komitet Zarządzający, zło-
żony z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich Sieci, przedstawicieli 
Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Technicznego Sieci. Komitet spotyka się 
dwa razy do roku, a stale działa właśnie Sekretariat Techniczny, za którego prace 
odpowiedzialna jest Fundación Secretariado Gitano – pozarządowa organiza-

664 Komunikat Komisji Do Rady…, op. cit., Bruksela, 14.04.2010, KOM (2010) 133 wersja osta-
teczna, s. 5–6.

665 Commission Staff  Working Document Roma In Europe: Th e Implementation Of European 
Union Instruments And Policies For Roma Inclusion – Progress Report 2008–2010, European Com-
mission, Brussels, 7.04.2010 Sec(2010) 400 Final, s. 31.

666 Ibidem, s. 31.
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cja non profi t z Hiszpanii, istniejąca od lat sześćdziesiątych i mająca na celu 
świadczenie usług dla społeczności romskiej na terenie Hiszpanii i w Europie. 
Dodatkowo eksperci Sieci pracują w ramach trzech grup roboczych: do spraw 
edukacji, zatrudnienia i integracji społecznej667. 

Włączeniem społecznym Romów zajmuje się w swoich pracach także plat-
forma europejska na rzecz integracji Romów, działająca od końca 2008 roku. 
Państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej de-
cyduje o terminie spotkania członków platformy i przewodniczy mu. Podczas 
tych spotkań obecni są przedstawiciele zarówno państw członkowskich UE, jak 
i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz samych Romów, a mają 
one na celu pobudzenie współpracy oraz wymianę dobrych praktyk i doświad-
czeń w działaniach na rzecz włączenia Romów. W wyniku pierwszego spotkania, 
mającego miejsce 24 czerwca 2009 roku w Pradze, opracowano wymienione 
w poprzednim podrozdziale 10 Wspólnych Zasad Podstawowych (Common 
Basic Principles), których stosowanie ma ułatwić integrację Romów. 
– Zasada 1: Konstruktywne, pragmatyczne i niedyskryminacyjne strategie 

Mają one na celu integrację ludności romskiej, respektują i realizują podsta-
wowe wartości Unii Europejskiej, do których należą: prawa człowieka i godność, 
niedyskryminacja i równość szans, a także rozwój gospodarczy. Strategie integra-
cji Romów są włączane do głównych nurtów polityki, w szczególności w takich 
dziedzinach, jak: edukacja, zatrudnienie, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, 
opieka zdrowotna i bezpieczeństwo. Celem tych strategii jest zapewnienie Ro-
mom rzeczywistych równych szans w społeczeństwach państw członkowskich.
– Zasada 2: Jednoznaczne, ale niewyłączające ukierunkowanie 

Takie ukierunkowanie na Romów ma podstawowe znaczenie dla inicjatyw 
związanych ze strategią integracji. Wiąże się to ze skoncentrowaniem się na lud-
ności romskiej jako na grupie docelowej, ale bez wyłączenia innych osób, które 
znajdują się w podobnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Podejście to nie od-
dziela działań dotyczących Romów od inicjatyw w ramach szerszych strategii.
– Zasada 3: Podejście międzykulturowe 

Takie podejście angażuje ludność romską wraz z ludnością z innych grup et-
nicznych. Międzykulturowe uczenie się i umiejętności, które mają podstawowe 
znaczenie dla skutecznej komunikacji i strategii działania, powinny być promo-
wane przy jednoczesnym zwalczaniu uprzedzeń i stereotypów.
– Zasada 4: Ukierunkowanie na główny nurt 

Wszystkie strategie integracyjne służą włączeniu Romów do głównego nur-
tu społeczeństwa (główne instytucje edukacyjne, główny nurt zatrudnienia 
i mieszkalnictwa).

667 Więcej: European Network on Social Inclusion and Roma under the Structural Funds, http://
www.euromanet.eu/ – 12.04.2012.
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– Zasada 5: Świadomość wymiaru związanego z płcią 
Inicjatywy w ramach strategii integracji Romów muszą uwzględniać potrze-

by i sytuację kobiet romskich. Dotyczą takich kwestii, jak dyskryminacja z wielu 
przyczyn jednocześnie i problemy z dostępem do opieki zdrowotnej oraz opieki 
nad dziećmi, ale również przemoc domowa i wykorzystywanie.
– Zasada 6: Transfer udokumentowanych strategii 

Ważne jest, aby państwa członkowskie korzystały z własnych doświadczeń 
związanych z opracowywaniem inicjatyw dotyczących integracji Romów i aby 
dzieliły się tymi doświadczeniami z innymi państwami członkowskimi. Jasne 
jest, że rozwój, wdrażanie i monitorowanie strategii integracji Romów wyma-
gają dobrej, regularnie zasilanej bazy danych społeczno-ekonomicznych. W sto-
sownych przypadkach należy także wziąć pod uwagę przykłady i doświadcze-
nia związane ze strategiami integracji społecznej dotyczącymi innych, słabszych 
grup społecznych, zarówno z UE, jak i spoza niej.
– Zasada 7: Wykorzystywanie instrumentów wspólnotowych 

Podczas opracowywania i realizacji strategii służących integracji Romów 
ważne jest, aby państwa członkowskie w pełni wykorzystywały instrumenty 
wspólnotowe, w tym instrumenty prawne (dyrektywa o równości rasowej, decy-
zja ramowa w sprawie rasizmu i ksenofobii), instrumenty fi nansowe (Europej-
ski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, instrument pomocy 
przedakcesyjnej) oraz instrumenty koordynacyjne (otwarta metoda koordyna-
cji). Państwa członkowskie muszą zadbać o to, aby instrumenty fi nansowe były 
zgodne ze wspólnymi zasadami podstawowymi, i korzystać z wiedzy fachowej 
Komisji Europejskiej podczas oceny strategii i projektów. Wzajemna weryfi kacja 
i przekazywanie dobrych praktyk są na szczeblu eksperckim łatwiejsze również 
dzięki EURoma – europejskiej sieci na rzecz integracji społecznej Romów w ra-
mach funduszy strukturalnych.
– Zasada 8: Zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych 

Państwa członkowskie muszą w ścisłej współpracy z regionalnymi i lokalny-
mi władzami planować, opracowywać, realizować i oceniać inicjatywy w ramach 
strategii integracji Romów. Władze te odgrywają kluczową rolę w praktycznej 
realizacji strategii.
– Zasada 9: Udział społeczeństwa obywatelskiego 

Państwa członkowskie muszą planować, opracowywać, realizować i oceniać 
inicjatywy w ramach strategii integracji Romów w ścisłej współpracy również 
z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, takimi jak organizacje pozarządo-
we, partnerzy społeczni i kadra akademicka/badacze. Uznaje się, że udział spo-
łeczeństwa obywatelskiego ma podstawowe znaczenie zarówno dla gromadzenia 
wiedzy fachowej, jak i rozpowszechniania wiedzy wymaganej do rozwinięcia 
publicznej debaty i odpowiedzialności w czasie wszystkich działań w ramach 
strategii.
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– Zasada 10: Aktywne uczestnictwo Romów 
Zaangażowanie ludności romskiej na każdym etapie procesu podno-

si skuteczność realizowanych strategii. Powinno być ono widoczne zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i europejskim dzięki wkładowi wiedzy fachowej ze 
strony ekspertów i urzędników romskich, jak również konsultacjom z różnymi 
stronami romskimi podczas planowania, realizacji i oceny inicjatyw w ramach 
strategii. Ważne jest, aby strategie integracji były oparte na otwartości i przej-
rzystości oraz by w odpowiedni i skuteczny sposób dotyczyły trudnych tema-
tów lub tematów tabu. Równie ważne jest wsparcie dla pełnego uczestnictwa 
ludności romskiej w życiu publicznym, stymulowanie ich aktywnego obywa-
telstwa i rozwój ich zasobów ludzkich668. Zasady zostały włączone do konkluzji 
Rady z 8 czerwca 2009 roku.

Jak dotąd odbyło się osiem spotkań – poza już wymienionymi – kolejno: 
w Brukseli 28 września 2009 roku, 17 czerwca 2010 i 13 grudnia 2010, 7–8 
kwietnia 2011 w Budapeszcie i ponownie w Brukseli 17–18 listopada 2011, 
22 marca 2012 i 27 czerwca 2013669. Komisja wspiera działalność platformy 
i w tym celu zobowiązała się wspomagać kolejne prezydencje Rady w działa-
niach zwiększających skuteczność platformy. Komisja obiecała zapewnić wspar-
cie wszystkim prezydencjom przy organizowaniu spotkań platformy; wspierać 
prezydencje w przygotowaniu przyszłych szczytów w sprawie Romów; stosować 
„Wspólne podstawowe zasady integracji Romów” przy opracowywaniu, wdra-
żaniu i ocenie polityki istotnej dla integracji Romów; zbadać najskuteczniejsze 
sposoby zawarcia w wewnętrznych procedurach gwarancji włączenia proble-
matyki Romów do głównego nurtu wszystkich istotnych dziedzin polityki; 

umożliwić samym Romom wpływanie na procesy polityczne, m.in. poprzez 
współfi nansowanie działalności europejskiej sieci reprezentującej Romów 670.

Koncepcja utworzenia platformy zrodziła się podczas pierwszego szczytu 
Romów w Brukseli 16 listopada 2008 roku, pod patronatem przewodniczące-
go KE José Manuela Barroso i rządu francuskiego, sprawującego prezydencję 
w RUE. Celem szczytu było podjęcie zobowiązania przez jego uczestników do 
zniwelowania problemów Romów w Europie wraz z tworzeniem lepszych wa-
runków porozumienia między społecznością romską a społeczeństwami więk-
szościowymi. Spotkania w ramach szczytu Romów mają się także przysłużyć 
wypracowaniu strategii działania na rzecz integracji społecznej ludności rom-
skiej. Na pierwszym szczycie obecnych było 400 przedstawicieli instytucji UE, 
rządów i parlamentów państw członkowskich oraz organizacji romskich. Jego 

668 Wspólne zasady podstawowe wraz z rozwinięciem – tłum. własne. Council Conclusions on 
Inclusion of the Roma – Annex, Luxembourg, 8 June 2009, s. 4–6, http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/108377.pdf – 14.04.2012.

669 Integrated European Platform for Roma Inclusion. Road Map (30 June 2010), http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=en&catId=518&newsId=849&furtherNews=yes – 14.04.2012. Platfor-
ma europejska na rzecz integracji Romów, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=pl

670 Komunikat Komisji Do Rady…, op. cit., Bruksela, 14.04.2010, KOM (2010) 133, s. 9–10.
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uczestnicy potwierdzili priorytetowe obszary działań, zdefi niowane w ramach 
Dekady na rzecz Włączenia Romów 2005–2015, a więc: edukację, zatrudnie-
nie, opiekę zdrowotną i mieszkalnictwo671. Drugi szczyt odbył się 8 i 9 kwiet-
nia 2010 roku (pierwszy dzień był jednocześnie Międzynarodowym Dniem 
Romów) w Kordobie (Hiszpania). Komisja zadecydowała bowiem, że szczyty 
będą się odbywać co dwa lata, aby umożliwić uczestnictwo jak największego 
grona przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych. Barroso skonstato-
wał, że szczyty „dają jak nigdy dotąd unikatową możliwość postawienia prob-
lemu romskiego na ważnym miejscu w programach politycznych”672. Dyskusja 
podczas drugiego spotkania opierała się na cytowanym już w tym rozdziale 
Komunikacie Komisji Do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komite-
tu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Integracja Społeczna i Gospo-
darcza Romów w Europie z dnia 14 kwietnia 2010, który zawierał zarys strategii 
działań na rzecz integracji Romów w krajach członkowskich oraz zobowiązanie 
Komisji do sporządzenia „zestawu podejść modelowych dotyczących społecz-
nej i gospodarczej integracji Romów oraz (…) dopilnowania, aby przy opra-
cowywaniu środków służących realizacji strategii UE 2020 oraz programów 
w nowym okresie fi nansowania zapewniono konkretne rozwiązania problemów 
różnych rodzajów społeczności romskich”673.

Dyskusja w ramach szczytu toczyła się także nad wspominanym już doku-
mentem roboczym Komisji z 7 kwietnia 2010, zawierającym raport z postę-
pów wdrażania instrumentów Unii Europejskiej na rzecz Romów 2008–2010 
(Commission Staff  Working Document Roma In Europe: Th e Implementation Of 
European Union Instruments And Policies For Roma Inclusion – Progress Report 
2008–2010). W raporcie zauważono znaczny postęp we włączaniu Romów do 
społeczeństw i dziedzin życia społecznego w krajach członkowskich, jednakże 
podkreślono także, że sytuacja wciąż nie jest zadowalająca i kraje członkow-
skie powinny wzmocnić koordynowanie polityk wewnętrznych poprzez bar-
dziej skuteczne stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych, zwłaszcza tych 
wynikających z unijnych dyrektyw, oraz lepsze i bardziej aktywne korzystanie 
z dostępnych na poziomie unijnym możliwości fi nansowania działań na rzecz 
Romów674. Ostatni jak dotąd, trzeci już Europejski Szczyt Romów w UE odbył 
się 4 kwietnia 2014 roku w Brukseli i zajmowano się na nim postępami, jakie 
poczyniły państwa Unii we włączaniu członków społeczności romskiej do spo-
łeczeństw większościowych od 2010 roku. Przybyło około 500 zaproszonych 
przedstawicieli instytucji UE, rządów i władz lokalnych państw członkowskich, 

671 First EU Roma Summit, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=pl&events
Id=105 – 2.05.2012.

672 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 
2007–2008, Luksemburg 2009, s. 16.

673 Komunikat Komisji Do Rady…, op. cit., Bruksela, 14.4.2010, KOM (2010) 133, s. 11–12.
674 Commission Staff  Working Document Roma In Europe, op. cit., Brussels, 7.04.2010 Sec(2010) 

400 Final.
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organizacji międzynarodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym romskich. 

Przeanalizowane w tym rozdziale działania i programy instytucji Unii Eu-
ropejskiej, skierowane do społeczności romskiej i dotyczące ochrony praw 
Romów i poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej tej ludności w krajach 
członkowskich, uwidaczniają rosnącą świadomość decydentów politycznych, 
zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, oraz konieczności opracowania 
wieloaspektowej strategii programowej na rzecz Romów. Jednak przeważające 
kompetencje państw członkowskich w zarządzaniu polityką wobec mniejszo-
ści, a także często nieracjonalne i nietrafi one wydatkowanie środków fi nanso-
wych, jakimi dysponuje Unia, pozwalają sądzić, że zintegrowany na poziomie 
europejskim plan międzysektorowych i ponadnarodowych działań na rzecz 
Romów nie zostanie w najbliższych latach opracowany, mimo istnienia wielu 
środków, dobrych praktyk i instrumentów, które mogłyby służyć temu celo-
wi. Jak twierdzi Martin Kovats: „największą słabością ewoluującej europejskiej 
koncepcji problematyki romskiej jako kwestii politycznej jest powierzchow-
ność diagnozy problemów tej społeczności, która sprowadza się do postrze-
gania ich jako problemu „kulturowego”, „kwestii dyskryminacji Romów”675. 
Stwierdzenie to niemal dekadę później wydaje się nadal aktualne, choć obser-
wujemy raczej, zwłaszcza po rozszerzeniu UE w 2004 i 2007 roku, postrzega-
nie tego problemu często w kategoriach nieprzystosowania społecznego, nie 
kulturowego, omawianej grupy, zwłaszcza że instytucje unijne podkreślają od-
rębność kulturową Romów i bogactwo z niej wynikające. Pewną nadzieję na 
skuteczniejsze i dokładniejsze ukierunkowanie działań na rzecz społeczności 
romskiej daje coraz częstsze angażowanie przedstawicieli tej ludności w proces 
planowania i realizacji inicjatyw na ich rzecz. Jest to jednak tendencja stosun-
kowo nowa i na wpływ tej partycypacji Romów na konstruowanie strategii 
na rzecz tej „prawdziwie europejskiej mniejszości” trzeba będzie jeszcze po-
czekać. Znany badacz i działacz romski Marcel Courthiade, niebędący w tej 
kwestii optymistą, tak ocenia udział Romów w pracach na forum UE: „Na 
wyższym, europejskim poziomie niektórzy liderzy romscy dobrej woli są często 
poddawani różnorodnym formom presji, mającej na celu przekonanie ich do 
«przystosowania» ostatecznej wersji deklaracji czy raportu, który przygotowują, 
do linii politycznej wyższych instancji, szczególnie w sprawach delikatnych, 
takich jak migracje romskie. Tylko niewielu opiera się takiej presji. Ogólnie 
rzecz ujmując, reprezentacja na poziomie europejskim oznacza ostatnimi czasy, 
że wszystkie stanowiska są dzielone pomiędzy kilka powtarzających się osób, 

675 M. Kovats, Th e Emergence of European Roma Policy [w:] W. Guy, op. cit., Hatfi eld 2001, 
s. 106.
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które krążą z miejsca do miejsca, z organizacji pozarządowych do organizacji po-
zarządowych, od departamentu do departamentu (…) Taka reprezentacja może 
być porównana do związków zawodowych w niektórych krajach, gdzie traciły 
one swoje początkowe cele i stały się instrumentami grup u władzy, nie zwraca-
jąc uwagi na sprawy prostych robotników”676.

676 M. Courthiade, Historia cyganofobii (IV), „Dialog Pheniben”, październik 2008, s. 33–34.
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Rozdział V

Przejawy etnicznej mobilizacji Romów
w wybranych krajach do 2004 roku

5.1. Działalność liderów i organizacji romskich na forum 
międzynarodowym oraz na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji przed 
przystąpieniem tych krajów do UE

Na konferencji w Budapeszcie w 2003 roku, zorganizowanej przez rząd węgier-
ski, Bank Światowy i Open Society Institute, prezes tego ostatniego, George 
Soros, orędownik wspierania procesu mobilizacji Romów, stwierdził, że „bardzo 
naturalna jest skłonność, aby starać się nie być Romem (…). To, co widzi reszta 
społeczeństwa, to Romowie, którzy są ubezwłasnowolnieni, są podklasą. I to jest 
stereotyp, który zwycięża w społeczeństwie. (…) żeby przełamać ten stereotyp, 
potrzebni są Romowie wyedukowani, pozostający Romami. I oni są tymi, któ-
rzy mogą być najlepszymi rzecznikami swojej sprawy”677. Wielu liderów orga-
nizacji romskich, reprezentujących tę społeczność na forum międzynarodowym 
oraz w wybranych krajach, spełnia te swoiste charakterystyki nowoczesnego 
przywódcy romskiego, zarysowane przez Sorosa. Jak więc przedstawia się repre-
zentacja Romów w wybranych obszarach?

5.1.1. Organizacje romskie na poziomie międzynarodowym 
i europejskim

Jean-Pierre Liégeois wyróżnia pięć faz rozwoju organizacji romskich:
 – lata sześćdziesiąte – powstanie wielu organizacji w Europie Zachodniej, ich 

istnienie legitymizuje Światowy Kongres Romski w Londynie;
 – lata siedemdziesiąte – kontynuacja rozwoju organizacji romskich, ich istnie-

nie legitymizuje Światowy Kongres Romski w Genewie;
 – lata osiemdziesiąte – okres stabilizacji, uznanie IRU jako organizacji pozarzą-

dowej przy ONZ, Kongres w Getyndze jako koniec fazy początkowej;
 – lata dziewięćdziesiąte – faza ta odzwierciedla wydarzenia w krajach Europy 

Środkowo- i Południowo-Wschodniej po upadku komunizmu; gwałtowny 

677 P. Vermeersch, Romani movement. Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contempo-
rary Central Europe, New York–Oxford 2006, s. 184.
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wzrost liczby politycznych i kulturalnych organizacji romskich – w połowie 
lat dziewięćdziesiątych było ich już około 1000; w fazie tej również organiza-
cje dążą do uznania ich działań przez partnerów instytucjonalnych i borykają 
się z ustaleniem zasięgu swojej aktywności – na poziomie regionalnym, naro-
dowym, europejskim czy światowym – oraz obszarów działalności – polityka, 
kultura, szkolnictwo, prawa człowieka, etc.; okres ten rozpoczyna Światowy 
Kongres Romski pod Warszawą;

 – lata od 2000 roku – konsolidacja romskich organizacji pozarządowych na 
arenie politycznej; Światowy Kongres Romski w Pradze wysuwa postulat 
o uznaniu Romów za naród, ustanowieniu Komitetów, grup roboczych, 
punktów konsultacyjnych ds.  Romów przy organizacjach międzynarodo-
wych oraz biur i pełnomocników ds.  ludności romskiej w poszczególnych 
państwach, uchwaleniu prawa dotyczącego mniejszości narodowych i etnicz-
nych w krajach byłego bloku wschodniego, partycypowaniu Romów w par-
lamentach poszczególnych państw: uwzględnienie kwestii romskiej w proce-
durze akcesji krajów do UE i zwiększenie zainteresowania tą problematyką 
na forum europejskim678.
Jednak już wcześniej, zdaniem niektórych badaczy, miały miejsce pierwsze 

zabiegi mające na celu stworzenie pancygańskiej organizacji ponadnarodowej. 
Podjęte zostały w Polsce w latach czterdziestych, kiedy to ostatni z dynastii 
król cygański679 Rudolf Kwiek mianował siebie przewodniczącym Światowej 
Rady Romów, która to organizacja funkcjonowała jedynie na papierze aż do 

678 J.-P. Liégeois, op. cit., s. 218–219.
679 Wykorzystał wybuch wojny, przez co nie odbyły się wybory króla.

Rysunek 1. Flaga Romów
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jego śmierci w 1964 roku680. W międzyczasie część członków rodziny Kwieków 
wyemigrowała do Francji, gdzie założyła wraz z Ionelem Rotaru (Vaidą Voivo-
dem, jakie to miano sam sobie nadał) kolejną organizację – Światową Wspól-
notę Romską. Została ona uznana we Francji w 1965 roku za nielegalną, na co 
miały wpływ jej żądania o reparacje dla Romów od Niemiec, które podobno 
powodowały problemy dla rządu Charles’a de Gaulle’a681. We Francji, Wielkiej 
Brytanii, Czechosłowacji, Kanadzie, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, USA i Austra-
lii powstawały kolejne organizacje romskie, których znaczenie jednak było dość 
iluzoryczne. Prawdziwym przełomem okazało się zwołanie przez Międzynaro-
dowy Komitet Cygański682 pierwszego683 Światowego Kongresu Romów pod 
Londynem, na którym przyjęto fl agę Romów (Rysunek 1), hymn Gelem Gelem 
(Dželem Dželem – Wędrujemy Wędrujemy), hasło ruchu romskiego Opré Roma 
(Powstańcie Romowie), IV Kongres i przede wszystkim termin „Rom” jako ofi -
cjalne określenie przedstawicieli tej grupy684. 

Na kolejnym Kongresie w Genewie 8–11 kwietnia 1978 roku, w którym 
brało udział 120 delegatów i obserwatorów z 26 krajów, w tym z Indii, pod-
kreślano związki Romów z ich praojczyzną i zatwierdzono powołaną w 1977 
roku Międzynarodową Unię Romów (International Romani Union – IRU) jako 
organizację, która miała działać między kongresami i która uzyskała w roku na-
stępnym status konsultanta przy ONZ685. Przewodniczącym IRU został Slo-
bodan Berberski686. Powołano także reprezentantów Romów przy UNESCO 
i Komisji Praw Człowieka (został nim Jan Cibula)687. 

Na trzecim Kongresie w Getyndze, 16–20 maja 1981 roku, poruszano kwe-
stię romskiego Holokaustu oraz wsparto organizację Verband Deutscher Sinte 
und Roma (VDSR)688 pod kierunkiem Romani Rose w jej wysiłkach w pozy-
skaniu środków od rządu niemieckiego na prowadzenie działalności, w zamian 

680 Hancock był bardzo krytykowany za próby przedstawiania rodowodu romskiego nacjona-
lizmu w początkach XX wieku, a także za samo określenie Romów jako narodu. Wielu badaczy, 
m.in. Mark Kohn, twierdziło, że nie ma czegoś takiego jak romski nacjonalizm. Z Hancockiem 
częściowo zgodzili się inni naukowcy, jak np. Th omas Acton – por. I. Hancock, We are the Romani 
people. Ame sam e Rromane džene, Hertfordshire 2002, s. 118.

681 Ibidem, s. 120.
682 Comité International Tsigane – organizacja założona we Francji w 1965 roku z Vanko Rou-

dą na czele, która współpracowała z Cygańskim Kościołem Ewangelicznym.
683 Pierwszy międzynarodowy kongres romski miał miejsce w 1934 roku w Bukareszcie, jed-

nak nie wywarł żadnego wpływu politycznego – D. Mayall, op. cit., London and New York 2004 
s. 204. Inne źródła podają rok 1933 – por. A. Górska, Podmiotowość polityczna Romów i formy jej 
realizacji [w:] E. Nowicka, B. Cieślińska (red.), op. cit., Kraków 2005, s. 52.

684 A. Fraser, op. cit., Warszawa 2001, s. 233–234.
685 Obecnie jest nim Ian Hancock. Ibidem, s. 234.
686 Ibidem, s. 234.
687 T. Acton, I. Klimová, Th e International Romani Union: An East European Answer to West 

European Questions? Shifts in the Focus of World Romani Congresses 1971–2000 [w:] W. Guy, op. cit., 
Hatfi eld 2001, s. 157.

688 Przekształciła się później w Centralną Radę Niemieckich Sinti i Romów (Zentralrat Deu-
tscher Sinti und Roma) z Romani Rose na czele (do dzisiaj).
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za co VDSR poparła IRU przed społecznością Sinti w Niemczech689. Wkrótce 
jednak organizacja Romani Rose odłączyła się od IRU. 

Czwarty Światowy Kongres Romów, zorganizowany w Jadwisinie pod War-
szawą 4–13 kwietnia 1990 roku (250 delegatów z 24 krajów, z czego 75% z kra-
jów postkomunistycznych), już po upadku komunizmu w Polsce, zaowocował  
z kolei powołaniem Komisji ds. stworzenia encyklopedii języka romskiego oraz 
postulatami konieczności standaryzacji romani, ustanowiono 8 kwietnia Mię-
dzynarodowym Dniem Romów, przyjęto także morfofonemiczny alfabet, opra-
cowany przez Marcela Courthiade690.

Piąty Kongres odbył się w Pradze 24–28 lipca 2000 roku i zgromadził oko-
ło 300 delegatów. Podczas obrad podjęto decyzję o ustanowieniu Parlamentu 
IRU, do którego obowiązków miały należeć: praca dla IRU, wybieranie władz 
IRU oraz reprezentowanie regionów geografi cznych, z których pochodzili par-
lamentarzyści691. Drugim istotnym postanowieniem było promowanie statusu 
Romów jako „transnarodowego narodu romskiego”692. Podczas kongresu prace 
odbywały się także w kilku grupach roboczych: edukacja i kultura, standaryzacja 
języka romani, migracje, restytucje związane z Holokaustem, kwestia Kosowa, 
media, polityka i stosunki międzynarodowe, kwestie ekonomiczne i społeczne 
oraz grupa pracująca nad statutem IRU i Kartą IRU (ostatnia grupa jako jedyna 
nie ukończyła prac 22 lipca, tylko 27 lipca)693. Kongres pokazał jednak, jak wiele 
rozłamów i różnych wizji działań IRU funkcjonuje w ramach jednej organizacji. 
Uchwalono na nim Deklarację narodu694, która zgodnie z dokumentacją została 
zatwierdzona 27 lipca, jednak nie była dyskutowana podczas obrad kongresu, 
a jedynie pewne jej fragmenty znalazły się w przemówieniu Emila Ščuki – prze-
wodniczącego IRU. Ustalono także, że Kongres będzie zwoływany co cztery lata. 
Tak też się stało. 

W październiku 2004 roku w Lanciano we Włoszech zorganizowano Szósty 
Światowy Kongres Romów, który zgromadził delegatów z 48 krajów. Wybra-
no nowego przewodniczącego IRU – Stanisława Stahiro Stankiewicza z Polski 

689 Ibidem, s. 160–161.
690 Ibidem, s. 162.
691 J.-P. Liégeois, op. cit., Strasbourg 2007, s. 215.
692 Ibidem, s. 215.
693 T. Acton, I. Klimová, op. cit. [w:] W. Guy, op. cit., Hatfi eld 2001, s. 173.
694 W Deklaracji narodu możemy przeczytać, że: „My, naród romski, jednostki należące do na-

rodu romskiego, wzywamy do ustalenia reprezentacji ich narodu, który nie chce stać się państwem. 
Prosimy o bycie uznanym za naród, ze względu na Romów i nie-Romów, którzy podzielają wyzwa-
nia współczesności. My, naród, z którego ponad pół miliona osób zostało eksterminowanych pod-
czas zapomnianego Holokaustu, naród, którego przedstawiciele są zbyt często dyskryminowani, 
marginalizowani, są ofi arami nietolerancji i prześladowań, mamy marzenie i jesteśmy zdecydowani 
je wypełnić. Jesteśmy narodem, dzielimy te same tradycje, tę samą kulturę, ten sam język, jesteśmy 
narodem”. Deklaracje została przedstawiona rządom państw i Komisji Praw Człowieka ONZ – za: 
T. Acton, I. Klimová, op. cit. [w:] W. Guy, op. cit., Hatfi eld 2001, s. 216. Widać tu wyraźne nawią-
zanie do słynnego przemówienia Martina Luthera Kinga.
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(wcześniej wiceprzewodniczącego) – i kontynuowano prace rozpoczęte na po-
przednim kongresie, a także skupiono się na kwestii zwalczania rasizmu Ro-
mów695. Od tego momentu odbyły się jeszcze dwa kongresy – w Zagrzebiu, 
w Chorwacji, w październiku 2008 roku z niemal 300 delegatami z 28 krajów 
(debatowano nad Planem Działania dotyczącym Kształtowania Narodu Rom-
skiego) oraz w Sibiu, w Rumunii, w kwietniu 2013 rok. Ostatni ósmy kongres 
zgromadził 250 przedstawicieli z 34 krajów, a Florin Cioabǎ został wybrany na 
nowego prezydenta IRU. 

Jeśli chodzi o samą IRU z siedzibą w Pradze, to obecnie skupia ona 33 człon-
ków z 19 krajów. Organizacja ta odegrała dużą rolę na początku lat dziewięć-
dziesiątych, działając jak swoista grupa nacisku i lobbingu696, zarówno na or-
ganizacje międzynarodowe, jak i rządy państw europejskich. Na pewno także 
miała wpływ na intensyfi kację kontaktów liderów romskich z poszczególnych 
krajów, gromadząc tak szanowanych intelektualistów i działaczy romskich, jak: 
Nicolae Gheorghe (Rumunia), Florin Cioabǎ (Rumunia), Hristo Kyuchukov 
(Bułgaria), Zlatko Mladenov (Bułgaria), Nadezda Demeter (Rosja), Viktor Fa-
mulson (Szwecja), Th omas Acton (Wielka Brytania), Ian Hancock (USA), Dra-
gan Jevremovic (Austria), Normundus Rudevic (Litwa), Emil Stojka (Czechy), 
Jan Cibula (Szwajcaria), Dragoljub Ackovič (Serbia), Gejza Adam (Słowacja), 
Marcel Courthiade (Francja) czy Rajko Djurić (Serbia). Przedstawiciele Mię-
dzynarodowej Unii Romów uczestniczyli w wielu konferencjach i przede wszyst-
kim opracowali jak dotąd najbardziej szczegółowy program polityczny. Jednakże 
Międzynarodowa Unia Romów nie odniosła sukcesu w pobudzaniu świadomo-
ści wśród szerokich rzesz ludności romskiej, której przedstawiciele często nawet 
nie słyszeli o tej organizacji. Krytycy IRU, m.in. Ágnes Daroczi z Węgier czy 
Rudko Kawczyński z Niemiec, twierdzą, że skupia się ona głównie na obradach 
i uczestniczeniu w działalności naukowej, a nie na realnych działaniach na rzecz 
ludności romskiej. Zarzuca się IRU także dążenie do zmonopolizowania dys-
kursu romskiego i uzurpowania sobie prawa do bycia jedynym przedstawicielem 
niezwykle zróżnicowanych społeczności romskich. Właśnie Rudko Kawczyński 
działa aktywnie w organizacji, którą uważa się za największego konkurenta IRU 
– Narodowym Kongresie Romskim (Roma National Congress – RNC) z sie-
dzibą w Hamburgu, założonym w 1982 roku. Obie organizacje, IRU i RNC, 
dążą do uznania Romów za naród, jednak różnią się pod względem założeń 
programowych i adresatów swoich działań. Międzynarodowa Unia Romska od 
początku istnienia miała pełnić rolę organizacji „parasolowej” dla ugrupowań 

695 J.-P. Liégeois, op. cit., Strasbourg 2007, s. 215.
696 Termin ten rozumiany będzie w tej rozprawie jako działanie pozaparlamentarnych grup na-

cisku w celu wywierania wpływu na decydentów za pomocą środków ekonomicznych i społecznych, 
aby osiągnąć swoje zamierzenia i przeforsować realizację swoich celów – za: S. Pawlak, Wstęp do 
teorii lobbingu, www.internetpr.pl/public_relation_view.php?letter=&aty_id=28&off set=0&art_
id=16470 – 22.04.2012.
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krajowych oraz być forum współpracy pomiędzy romskimi i nieromskimi na-
ukowcami i aktywistami. RNC z kolei powstała również jako organizacja „para-
solowa”, jednak w innym celu – obrony praw Romów przybywających do Nie-
miec w poszukiwaniu azylu, od których niejako odwracała się inna, wcześniej 
wspomniana organizacja – VDRS. Dodatkowo RNC wnioskuje o uchwalenie 
Europejskiej Karty Praw Romskich, która po raz pierwszy została przedstawiona 
w 1994 roku i zawierała katalog praw politycznych i kulturalnych697 (jak dotąd 
nie przyjęta przez żadną organizację międzynarodową). Obie organizacje dzia-
łają na rzecz tego, aby Romowie nie byli traktowani jak „problem społeczny”. 
Narodowy Kongres Romski postuluje także, aby proces emancypacji Romów 
opierał się na wspólnych korzeniach i wspólnych perspektywach, wychodzących 
poza obywatelstwo, przynależność grupową czy kraj pochodzenia698. Zarówno 
IRU, jak i RNC są w ostatnich latach znacznie mniej aktywne i można przy-
puszczać, że wpływ na to miały rozszerzenia UE w 2004 roku i 2007 roku, 
gdyż organizacje członkowskie, z których większość powstała w Europie Środ-
kowo- i Południowo-Wschodniej, skupiły swoje wysiłki na pozyskiwaniu środ-
ków fi nansowych dostępnych w ramach struktur unijnych i na działaniach na 
poziomie narodowym699.

Z inicjatyw na gruncie europejskim warto też wspomnieć o takich instytu-
cjach, jak Europejskie Forum Koczowników i Romów (European Roma and 
Travellers Forum – ERTF), Europejski Parlament Romski (EUROM) oraz 
Romska Koalicja Polityczna. Pierwsza z nich – ERTF – powstała w odpowie-
dzi na apel prezydent Finlandii Tarji Halonen, która 24 stycznia 2001 roku 
na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zaproponowała 
utworzenie Europejskiego Forum jako ciała konsultacyjnego Rady Europy oraz 
swoistego „głosu” Romów i Koczowników także na forum UE700. Propozycja od 
razu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród decydentów europejskich 
i liderów romskich, m.in. wyrażonym podczas seminarium w Helsinkach w paź-
dzierniku 2001 roku – w tym miesiącu także Grupa Ekspertów ds.  Romów 
i Sinti przy Radzie Europy opracowała propozycję kształtu przyszłej organizacji, 
a Zgromadzenie Parlamentarne RE w rezolucji nr 1557 poparło ideę stworzenia 

697 A. McGarry, Ethnic Group Identity and the Roma Social Movement: Transnational Organiz-
ing Structures of Representation, „Nationalities Papers”, 36:3, 2008, s. 455.

698 Ibidem, s. 456.
699 Istotny okazał się także czynnik fi nansowy, gdyż nie udało się uzyskać środków na biuro-

kratyzację i faktyczną instytucjonalizację tych organizacji, nie było też możliwości zatrudnienia 
odpowiedniej kadry. Jak opisuje to członek Parlamentu IRU, Santino Spinelli: „Spotykamy się tyl-
ko, kiedy pojawiają się jakieś pieniądze na zorganizowanie Kongresu, seminarium czy Zgromadze-
nia Parlamentu, poza tym jesteśmy tylko organizacją istniejącą na papierze”. Co prawda IRU zało-
żyła w 2002 roku w Brukseli w biurze Transnarodowej Partii Radykalnej punkt lobbingu, mający 
na celu wpływanie na instytucje UE w celu realizowania założeń programowych IRU, jednak jak 
dotąd nie wiadomo, jakie i czy w ogóle istnieją osiągnięcia tego punktu pod kierownictwem Paolo 
Pietrosantiego – za: I. Klímova-Alexander, Th e Romani Voice in World Politics, Hants 2005, s. 19.

700 P. Th elen, op. cit., Skopje 2005, s. 61.
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ERTF701. Koncepcja jednak wywołała także kontrowersje – m.in. Martin Kovats 
twierdził, że ERTF będzie pierwszą instytucją będącą wytworem romskiego na-
cjonalizmu i że będzie mówić jedynie głosem kilku działaczy, wyłączając alter-
natywne opinie innych liderów702. Obawy te, dotyczące nasilania się romskiego 
nacjonalizmu, były zupełnie nieuzasadnione, z kolei drugie zastrzeżenie miało 
dużo wspólnego z przyszłą pracą ERTF. 

Jednakże dopiero w styczniu 2003 roku powołano grupę roboczą GT-
-ROMS, która miała zająć się zająć kwestią stworzenia planowanej organizacji 
i w tym celu spotkała się osiem razy w 2003 roku i tyle samo spotkań odbyło 
się w roku 2004. W wyniku tego we wrześniu 2004 roku w Strasburgu powoła-
no Europejskie Forum Romów i Koczowników jako niezależne stowarzyszenie 
podlegające prawu francuskiemu703, działające w partnerstwie z Radą Europy. 
W 2005 roku 40 krajów wybrało swoich delegatów704 do Zgromadzenia Parla-
mentarnego i dzięki temu pierwsze posiedzenie Forum miało miejsce w grud-
niu tego roku705. Przewodniczącym ERTF został Rudko Kawczyński z Niemiec 
(RNC), a wiceprzewodniczącymi Stanisław Stankiewicz (IRU) z Polski i Miran-
da Vudasrante z Finlandii, powołano także Komitet Wykonawczy oraz Specjalne 
Komitety ds. Kosowa i migracji, Spraw Młodzieży i Spraw Płci706. Druga sesja 
Zgromadzenia Parlamentarnego ERTF odbywała się od 6 do 8 listopada 2006 
roku w Strasburgu, później zbierano się jeszcze kilka razy. Forum prowadziło 
działania podobne do RNC, co nie może dziwić, skoro łączyła te organizacje 
osoba Rudka Kawczyńskiego. Obecnie ERTF nie jest zbyt aktywne, choć wciąż 
zbierają się Zgromadzenie Parlamentarne.

Inna organizacja, EUROM – Europejski Parlament Romów – została po-
wołana do życia w Budapeszcie w 1992 roku przez liderów707 22 organizacji 
z 10 krajów. Choć założenia były szczytne i miały na celu przede wszystkim 
zorganizowanie i mobilizację Romów zgodnie ze słowami jednego z gospodarzy 
spotkania Aladára Horvátha, który w swoim przemówieniu inauguracyjnym po-
wiedział, że „15 milionów Romów żyje w krajach europejskich i tylko trzymanie 
się razem jest jedyną odpowiedzią na ich problemy”708, to organizacja istniała 
jedynie formalnie.

701 Ibidem, s. 61.
702 M. Kovats, Th e Politics of Roma Identity: Between Nationalism and Destitution, 2003, www.

opendemocracy.net/people-migrationeurope/article_1399.jsp, s. 6 – 16.06.2012.
703 Wsparcie i zaangażowanie Francji było znaczące, zważywszy na stosunek władz i prawa 

tego państwa do mniejszości oraz fakt, że Francja nie uznawała Konwencji Ramowej o Ochronie 
Mniejszości Narodowych jako prawa obowiązującego.

704 Im większa populacja Romów w kraju, tym większa możliwość powołania większej liczby 
delegatów.

705 J.-P. Liégeois, op. cit., Strasbourg 2007, s. 252.
706 A. McGary, op. cit., 2008, s. 460.
707 Jednym z założycieli był Aladár Horváth, jeden z respondentów, którego wypowiedzi są 

przytaczane w następnym rozdziale.
708 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 261.
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Stosunkowo nową inicjatywą jest Romska Koalicja Polityczna, która rozpo-
częła swoje działanie w marcu 2008 roku i skupia romskie organizacje pozarzą-
dowe oraz organizacje działające w obszarze praw człowieka i zwalczania rasizmu. 
Jej celem jest zabieganie o włączenie Romów w pracę instytucji europejskich oraz 
przygotowanie europejskiej strategii na rzecz Romów. Trudno jednak określić, ze 
względu na bardzo krótki okres działania, czy i jaki wpływ będzie ona mieć na 
politykę UE wobec ludności romskiej. Na pewno stanowi dowód na to, że in-
tensyfi kuje się proces etnicznej mobilizacji Romów na forum UE, a dodatkowo 
pokazuje, jak ważne jest dla tego procesu wsparcie organizacji obywatelskich.

Wszystkie przedstawione wyżej inicjatywy z pewnością świadczą o dążeniach 
liderów romskich na rzecz organizowania się i tworzenia struktur transnaro-
dowych, które byłyby w stanie stać się rzecznikami zarówno praw, jak i dążeń 
tej mniejszości w Europie i na świecie. Żadna jednak z tych organizacji, mimo 
uznania ich roli i znaczenia, nie uzyskała wymiernych rezultatów w najważniej-
szej dla nich kwestii – uznania Romów za naród i stworzenia przedstawicielstwa 
o statusie więcej niż konsultacyjnym przy organizacjach międzynarodowych, 
w tym szczególnie na forum Europy. Wydaje się, że Unia Europejska w pewien 
sposób zahamowała rozwój jak dotąd najważniejszych organizacji – IRU i RNC 
– koncentrując swoje działania na fi nansowaniu i umożliwieniu działań na rzecz 
Romów w poszczególnych państwach, a nie na poziomie transnarodowym.

5.1.2. Działalność liderów i organizacji romskich w Polsce, na Słowacji 
i na Węgrzech do 2004 roku

Podstawowa różnica pomiędzy opisanymi w poprzednim podrozdziale międzyna-
rodowymi organizacjami pozarządowymi a zrzeszeniami tego typu na poziomie 
narodowym czy regionalnym opiera się na doborze grupy docelowej, czyli adresa-
tów tych działań. Podczas gdy międzynarodowe organizacje stawiają sobie za cel 
uzyskanie wpływu na decyzje i działania głównie organizacji i instytucji świato-
wych bądź ponadnarodowych, organizacje pozarządowe próbują wywierać nacisk 
i mieć realną partycypację w procesie podejmowania decyzji na rzecz społeczności, 
którą reprezentują przez organy i instytucje państwowe. Dla ludności romskiej 
w trzech omawianych krajach upadek komunizmu stał się szansą nie tylko na uzy-
skanie statusu mniejszości narodowej bądź etnicznej, ale także na tworzenie orga-
nizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń, które mogłyby walczyć o interesy 
Romów i reprezentować ich potrzeby i dążenia w kontaktach z władzami państw. 

W Polsce co prawda już w 1952 roku powstało Stowarzyszenie Cyganów 
Osiadłych w Wałbrzychu709, a w 1963 roku powołano do życia Stowarzysze-

709 Założył je Andrzej Siwak – istniało zaledwie dwa lata i prowadziło tylko działania socjalne. 
Siwak przeprowadził się później do Tarnowa, gdzie powołał Stowarzyszenie Kulturalno-Oświato-
we Cyganów – za: Ł. Kwadrans, op. cit., Wrocław–Wałbrzych 2008, s. 192.
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nie Kulturalno-Oświatowe Cyganów w Tarnowie, które później dwukrotnie 
zmieniało nazwę na Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Romów w 1984 
roku i Centrum Kultury Romów w Tarnowie w 1989 roku710, to jednak do-
piero w trakcie przemian demokratycznych zaczęły powstawać pierwsze orga-
nizacje romskie – bardzo jednak powoli, gdyż zgodnie ze słowami Andrzeja 
Mirgi, działacza i naukowca romskiego, współzałożyciela jednej z pierwszych 
niezależnych organizacji romskich w Polsce – Stowarzyszenia Romów w Polsce 
z siedzibą w Oświęcimiu – „Romowie w małym stopniu byli świadomi tych 
przemian. Świadomość etniczna czy narodowa Romów w Polsce była bowiem 
zaczątkowa, elita intelektualna prawie żadna, potrzeba wyjścia poza grupowe 
partykularyzmy i aktywności politycznej równie znikoma. Dodatkowo istnienie 
i funkcjonowanie tradycyjnej struktury władzy (wójtowie, Zwierzchnik Romów 
Polskich) stanowiło zaporę w politycznej mobilizacji Romów”711. Pewnym im-
pulsem do organizowania się Romów był wspomniany już pogrom w Mławie 
w 1991 roku, jednak mimo tego statystyki potwierdzają przytoczone słowa Mir-
gi – w 1995 roku w Polsce funkcjonowało pięć organizacji romskich, a w 1999 
roku siedem712. Nawet organizacja Czwartego Światowego Kongresu Romów 
pod Warszawą nie zmobilizowała zbyt licznej grupy Romów do udziału, na-
tomiast sam Kongres wzbudził zainteresowanie środków masowego przekazu 
w Polsce kwestią społeczności romskiej. Także w wyborach parlamentarnych, 
mimo starań dwóch kandydatów – Stanisława Stankiewicza i Andrzeja Mirgi, 
startujących z listy Unii Wolności – nie udało się wprowadzić reprezentacji lide-
rów romskich do Sejmu. W wyborach samorządowych z kolei jak dotąd tylko 
jeden Rom – Ryszard Rzepka – zasilił szeregi władz lokalnych i został radnym 
grupy Czarny Dunajec713.

Z pewnością na uwagę zasługuje Stowarzyszenie Romów w Polsce, jedna 
z największych organizacji, istniejąca od grudnia 1991 roku i obejmująca swoi-
mi działaniami cały kraj. Pierwszy prezes tej organizacji, Andrzej Mirga, tak opi-
suje jej początkowe założenia: „Formuła nowej organizacji nie mieściła się w tra-
dycyjnej strukturze władzy i organizacji wewnętrznej Romów w Polsce (…). 
Zakładała również integrację odrębnych społeczności cygańskich w Polsce (…). 
Uzgodniona formuła była wyrazem kompromisu między tradycją a nowoczes-
nością, respektowania autorytetów i tradycyjnej struktury wędrownej społecz-
ności cygańskiej oraz potrzeby efektywnego działania na rzecz Romów w Polsce. 
Stowarzyszenie z pewnością odegrało podstawową rolę w kształtowaniu nowej 
świadomości etnicznej wśród Romów w Polsce; wywołało przede wszystkim 
nieznany wcześniej ferment, którego wyrazem była fala dyskusji w środowisku 
cygańskim na temat miejsca Romów w społeczeństwie, stosunków z większoś-

710 A. Mirga, op. cit. [w:] Z. Kurcz, op. cit., Wrocław 1997, s. 177.
711 Ibidem, s. 177.
712 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 207.
713 A. Górska. op. cit., [w:] E. Nowicka, B. Cieślińska, op. cit., Kraków 2005, s. 52.
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cią, udziałem w kształtowaniu polityki państwa wobec Romów, ochrony przed 
dyskryminacją i aktami agresji”714. Należy dodać, że właśnie Stowarzyszenie Ro-
mów w Polsce dostrzega potrzebę upamiętnienia Holocaustu Romów i Sinti; 
było też jednym z inicjatorów i twórców wystawy na ten temat w bloku 13 na 
terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

W 2000 roku w Polsce istniało ofi cjalnie sześć organizacji. W 2004 roku było 
ich już znacznie więcej, a wśród nich największą rolę odgrywały: Centralna Rada 
Romów, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Centrum Kultury Romów w Polsce 
– Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Tarnowie, Stowarzyszenie 
Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we Włocławku, Sto-
warzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht”, Stowarzyszenie Romów 
w Limanowej, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej 
Polskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Związek Romów Polskich z siedzibą 
w Szczecinku, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą 
w Łodzi, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Romskie Stowa-
rzyszenie Oświatowe „Harangos” z siedzibą w Krakowie, Stowarzyszenie Kobiet 
Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie, Towarzystwo Krzewienia Kultury 
i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” z siedzibą w Krakowie, Stowarzyszenie Romów 
w Krakowie, Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie, Sto-
warzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie, Stowarzyszenie Twórców 
i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Stowa-
rzyszenie Romów w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Romów w Polsce „Czerchań” 
z siedzibą w Bytomiu, Stowarzyszenie „Nowa Roma” z siedzibą w Lublinie, Ma-
łopolskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie, Stowarzyszenie Mniejszości 
Narodowej Cyganów RP „Solidarność” z siedzibą w Kielcach, Stowarzyszenie 
Romów Okręg Nowy Sącz z siedzibą w Laskowej715.

Na Słowacji pierwsze organizacje romskie również powstały w realiach ko-
munistycznych – już w 1969 roku Jan Cibul i Anton Facun powołali do życia 
Związek Czechosłowackich Cyganów (Ustaleni Srazu Cknů-Romů w České 
Slovenské republice)716. Był on jednak, podobnie jak jego następcy (Związek 
Romów – Cyganów w Czechach i Związek Romów – Cyganów na Słowacji), 
kontrolowany przez państwo. Po aksamitnej rewolucji i uznaniu przez rząd sło-
wacki Romów za mniejszość narodową w kwietniu 1991 roku szybko zaczęły 
powstawać organizacje romskie, takie jak Towarzystwo Kulturalne Obywateli 
Pochodzenia Romskiego, Romska Kultura, Stowarzyszenie Romskiej Inteligen-
cji, Unia Kulturalna Romskiej Wspólnoty717. W 1995 roku sześć partii politycz-

714 A. Mirga, op. cit. [w:] Z. Kurcz, op. cit., Wrocław 1997, s. 178.
715 Obecnie część z nich jest już nieaktywna, a spośród funkcjonujących w Polsce około 70 or-

ganizacji większość ma zasięg jedynie lokalny – por. Romowie, http://www2.mswia.gov.pl/portal.
php?serwis=pl&dzial=61&id=37#romowie; Aneks nr 2 do Programu rządowego na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce, http://www2.mswia.gov.pl/ftp/pdf/aneks_nr2.rtf – 12.07.2010.

716 Ł. Kwadrans, op. cit., Wrocław–Wałbrzych 2008, s. 131.
717 K. Cordell, S. Wolff  (ed.), op. cit., New York 2004, s. 344.
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nych utworzyło ruch pod nazwą Unia Romskich Partii Politycznych w Repub-
lice Słowackiej718, która nie była już zbyt aktywna ze względu na wewnętrzne 
podziały.

Romskie partie na Słowacji stanowiły rdzeń romskiego ruchu w tym kraju, 
mimo braku sukcesów w wyborach parlamentarnych. Już w 1989 roku powstała 
najbardziej dotąd ceniona przez Romów partia – Romska Inicjatywa Obywatel-
ska719, a nieco później – Romska Inteligencja dla Koegzystencji (RIS). Oprócz 
nich istnieje jeszcze kilkanaście innych partii, które ze względu na rozdrobnienie 
mają znacznie mniejsze możliwości działania. Być może właśnie dlatego w wybo-
rach powszechnych jak dotąd nie udało się im wprowadzić żadnego romskiego 
reprezentanta do parlamentu po 1993 roku, choć 11 Romów było w parlamen-
cie Czechosłowacji na początku lat dziewięćdziesiątych, ale z listy partii nierom-
skich. Większe sukcesy odnosili romscy politycy w wyborach samorządowych – 
od 1992 roku do teraz kilkunastu Romów objęło funkcje publiczne720. Ponadto, 
aby skonsolidować partie romskie, powołano Parlament Romski na Słowacji, 
obecnie z Ladislavem Fizykiem jako przewodniczącym. Skupia on 16 partii po-
litycznych i 132 stowarzyszenia, reprezentując interesy Romów721. W 2002 roku 
było 18 zarejestrowanych partii. Na rzecz społeczności romskiej działa też wiele 
organizacji pozarządowych, w których pracują zarówno Romowie, jak i Słowa-
cy. W 1995 roku było 36 organizacji i stowarzyszeń, w 1996 roku działało ich 
już 97722, z kolei w 1999 roku odnotowano 59 organizacji, a w 2001 roku – 46 
stowarzyszeń i trzy fundacje. Jak twierdzi Peter Veermersch, w latach dziewięć-
dziesiątych paradoksalnie romskie organizacje pozarządowe były postrzegane 
jako mniej neutralne politycznie niż partie tworzone przez reprezentantów tej 
społeczności723, ze względu na politykę rządu Mečiara i uzależnienie organizacji 
pozarządowych od funduszy publicznych. Doprowadziło to pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych do polaryzacji w romskim ruchu etnicznym – wymagano opo-
wiedzenia się bądź po stronie partii romskich, bądź po stronie pozarządowych 
organizacji tej społeczności. Impas ten udało się przełamać, kiedy to w 2000 
roku 25 organizacji pozarządowych uformowało Romski Parlament724, w któ-
rym uczestniczyły też romskie partie polityczne – razem w regionie tym zareje-
strowało się 156 członków725. W tym samym roku powołano Ruch Publiczny 

718 Ibidem, s. 344.
719 W. Połeć, op. cit. [w:] E. Nowicka, op. cit., Warszawa 2003, s. 147.
720 E. Sobotka, Roma in Politics in the Czech Republic, Slovakia and Poland, www.errc.org/cikk.

php?cikk=1354 – 14.07.2012.
721 M.G. Gerlich, R. Kwiatkowski, Romska bieda. Ideały Mahatmy Gandhiego a dramat słowa-

ckich Romów, „Dialog Pheniben”, nr 3, marzec 2004, s. 10.
722 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 207.
723 P. Vermeersch, op. cit., New York–Oxford 2006, s. 142.
724 Ibidem, s. 143.
725 M. Šebesta, Th e Roma Political Scene [w:] M. Jurásková, T. Nicholson, M. Vašečka (ed.), op. 

cit., Bratislava 2003, s. 204.
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Romów na Słowacji – ROMA, który tworzyły trzy partie romskie ze środkowej 
i południowej Słowacji726.

Większość z opisanych powyżej procesów, działań i zjawisk wciąż trwa i nie 
można jeszcze w pełni ocenić ich efektów. Jednak sam fakt podejmowania nie-
których inicjatyw świadczy, że problemy Romów na Słowacji zaczynają być co-
raz bardziej zauważalne. 

Szczególny przypadek w kontekście aktywności etnicznej Romów na gruncie 
politycznym stanowią Węgry727, a dokładniej – wprowadzony przez to państwo 
system samorządów mniejszości, będący unikalnym i nowatorskim mechaniz-
mem reprezentacji i uczestniczenia grup mniejszościowych na skalę europejską. 
Polityczne przebudzenie społeczności romskiej na Węgrzech i tworzenie pierw-
szych organizacji tej ludności zbiegło się w czasie z transformacją systemową po 
upadku komunizmu. Jednak już wcześniej pojawiły się pierwsze próby tworze-
nia organizacji zajmujących się sprawami tej grupy etnicznej, które jednak kre-
owane były odgórnie, takie jak np. Narodowa Rada Romów, powstała w roku 
1985, czy też Federacja Kulturalna Węgierskich Romów728. Pierwsze trzy rom-
skie partie polityczne datuje się na rok 1990, kiedy to też wzięły udział w pierw-
szych demokratycznych wyborach parlamentarnych. Z tej trójki największy suk-
ces odniosła Socjaldemokratyczna Partia Węgierskich Romów, ale nie udało się 
jej uzyskać żadnego niezależnego mandatu. Wspomnieć należy jednak, że trzech 
niezależnych polityków romskich – Antonia Haga, Aladar Horvath oraz Tamas 
Peli729 – stało się członkami parlamentu (brali udział w pracach legislacyjnych 
jak członkowie partii narodowych). Węgierskie partie polityczne nie przywiązy-
wały wagi do ludności romskiej i nie poświęcały jej zbyt dużo miejsca w swoich 
kampaniach. 

Znacznie bardziej aktywne i odnoszące więcej sukcesów okazały się na po-
czątku swej działalności romskie organizacje pozarządowe, których według re-
jestrów z końca 1991 roku było już 96. Jednak w miarę upływu czasu coraz 
bardziej niepewne stawały się źródła ich fi nansowania, ze względu na zmienne 
wsparcie rządu i sponsorów, a pierwsze fundacje rządowe dla tego rodzaju orga-
nizacji zostały powołane do życia dopiero w roku 1995. Ponadto wielu liderów 
romskich twierdziło, że część tych organizacji to tak naprawdę kilka powiąza-
nych ze sobą rodzin, które choć głoszą swój narodowy charakter, to tak na-
prawdę zależy im tylko na zysku własnym. Jednym z tych aktywistów był József 
Raduly, który wyraził opinię, że wiele z owych sformalizowanych grup romskich 
zostało powołanych do życia tylko dlatego, że była to jedyna droga do otrzy-

726 Ibidem, s. 205
727 Fragment dotyczący Węgier w całości, po niewielkich modyfi kacjach, pochodzi z artykułu 

autorki pt. Społeczno-kulturowe położenie Romów na Węgrzech: prawno-instytucjonalne warunki in-
tegracji, „Politeja” nr 2(6), Kraków 2006. 

728 E. Kallai (red.), op. cit., Budapest 2002, s. 41. 
729 Ibidem, s. 41.
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mania pieniędzy od władz, a oprócz tego poprzez tytułowanie się prezesem czy 
dyrektorem takiej organizacji ich założyciele mogli się cieszyć prestiżem wśród 
lokalnych społeczności Romów na Węgrzech, a temu nie potrafi li się oprzeć730. 
Potwierdzają to węgierscy socjologowie Gabor Havas, Gabor Kertesi oraz Istvan 
Kemeny, którzy stwierdzili, że: „Granty i subsydia są «połykane» przez wyższe 
szczeble i efekt pracy takich organizacji pozostaje niezauważalny dla społecz-
ności żyjących w skrajnych warunkach”731. Wraz jednak z powstawaniem coraz 
większej liczby organizacji, coraz częściej zaczęły się wśród nich znajdować takie, 
którym leżała na sercu cała społeczność romska i które działały aktywnie na jej 
rzecz. Podczas gdy w roku 1990 było 18 takich stowarzyszeń, a w 1991 – 96, to 
w latach 1994, 1996 i 1999 istniało ich odpowiednio 210, 240 i 250732. 

Największym przełomem i początkiem nowego etapu powstawania i rozwoju 
organizacji Romów w Republice Węgierskiej był omawiany już Akt LXXVII 
o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych z 1993 roku oraz rezolucja rządu 
nr 1047/1999 z 1999 roku. Pierwszy wymieniony dokument pozwalał mniej-
szościom na powołanie swoich samorządów na szczeblu lokalnym i krajowym, 
co także zostało opisanie w poprzednim podrozdziale. Argumentem państwa 
za takim rozwiązaniem było stwierdzenie, że znacznie usprawni się współpracę 
między instytucjami mniejszości a władzami węgierskimi, gdy będzie jedna, zu-
nifi kowana organizacja każdej mniejszości, z którą wspólnie będą prowadzone 
rozmowy i prace. Z kolei rezolucja rządu z 1999 roku nawoływała do ścisłej 
współpracy między rządem a samorządami mniejszości przy podejmowaniu 
działań ich dotyczących i przy wdrażaniu polityki mniejszościowej. Po pierw-
szych wyborach do samorządów mniejszości w 1994 roku powstało 477 lokal-
nych samorządów romskich z około 1500 działaczami733. Samorządy te mają 
prawo do podejmowania samodzielnych decyzji w obszarach swej władzy, takich 
jak tworzenie instytucji wspierających (w tym wypadku) Romów, edukacja, kul-
tura czy lokalne media, oraz mogą wyrażać opinie na tematy dotyczące mniej-
szości, którą reprezentują. W Budapeszcie dzielnicowe samorządy powołały Sa-
morząd Gminny Mniejszości Cygańskiej, a w Szolnoku734 odbyły się wybory do 

730 M. Zsolt, A cigany misszionarius: Beszelgetes Raduly Józseff el, Pesti Hirlap, 17 March 1994 
[w:] Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 206.

731 G. Havas, G. Kertesi, I. Kemeny, Th e statistics of Deprivation: Th e Roma in Hungary, „Th e 
Hungarian Quarterly”, Summer 1995 [w:] Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 209. 

732 Dane z lat 1990, 1992, 1994, Erzsebet Agoston, A cigany munkanelkuli reteg valsagkezele-
senek helyzete, Nemzeti es Etnikai Kisebbsegi Hivatal, Budapest 1994; dane z roku 1996, wywiad 
z Andrasem Biro, Budapest, 26 July 1996; dane z roku 1999, wywiad z Edith Rau, Budapest,
9 December 1999 [te dane nie uwzględniają około 600 oddziałów organizacji Lungo Drom]
[w:] Zoltan Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 207. 

733 T. Doncsev (red.), op. cit., Budapest 2000, s. 31.
734 Uznane to zostało później za błąd rządu, gdyż zarzucono mu, że wyraził tym pośrednie 

poparcie dla jednej partii romskiej – Lungo Drom ( jej siedzibą jest Szolnok), zmniejszając szanse 
innych; szerzej w: Martin Kovats, Th e Political Signifi cance of the First National Gypsy Minority Self-
-Government, 2001, www.ecmi.de/jemie/download/Focus11-2001Kovats.pdf, s. 9 – 12.09.2012.
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Narodowego Samorządu Mniejszości Cygańskiej (Országos Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat; nazywany dalej skrótowo OCÖ), który później otrzymał od 
rządu jednorazowy grant w wysokości 60 mln forintów735. OCÖ utworzył 22 
biura w 20 jednostkach terytorialnych Węgier (19 komitatów i jedno miasto wy-
dzielone – Budapeszt736, gdzie Romowie stanowią 10% tego dwumilionowego 
ośrodka). W pierwszych wyborach wszystkie miejsca wywalczyła partia Lungo 
Drom. Narodowy Samorząd Mniejszości Cygańskiej składa się z 53 członków, 
z których siedmioro jest członkami prezydium, które tworzą: prezydent (po wy-
borach w 1994 roku został nim Flórián Farkas z partii Lungo Drom), wice-
-prezydenci oraz urzędnicy odpowiedzialni za politykę socjalną, kulturę i edu-
kację737. Do podstawowych zadań tego głównego samorządu należy od początku 
istnienia koordynowanie i wspomaganie działalności lokalnych samorządów 
romskich, a także poprzez specjalne komitety – ds.  mieszkaniowych oraz za-
trudnienia – próba poprawy sytuacji ludności romskiej w tych kwestiach. OCÖ 
ma także prawo do zgłaszania propozycji i rekomendacji rządowi i parlamentowi 
Republiki Węgierskiej w sprawach dotyczących uchwalania prawodawstwa sto-
sującego się do Romów738. Środki fi nansowe dla pokrycia działalności samorzą-
dów mniejszościowych pochodzą z różnych źródeł – część jest zarezerwowana 
w budżecie centralnym państwa, natomiast obowiązek dostarczania pozostałych 
funduszy mają lokalne władze samorządowe Węgier. Dodatkowo samorządy 
mniejszości mogą rozporządzać tymi funduszami według swojego uznania, łącz-
nie z zakładaniem własnych przedsiębiorstw, które miałyby przynosić zyski dla 
samorządów mniejszościowych739.

Drugie z kolei wybory samorządowe mniejszości odbyły się w 1998 
roku, co zaowocowało znacznym zwiększeniem liczby rejonów głosowania. 
Po tych wyborach powstały 764740 samorządy mniejszości romskiej – o 287 
więcej niż po głosowaniu z 1994 roku – z 3000 działaczy741. Ze względu 
jednak na konfl ikty wewnętrzne nie zdołano wybrać Samorządu Gminnego 
Mniejszości Cygańskiej. W wyborach do Narodowego Samorządu Mniejszo-
ści Cygańskiej po raz kolejny zwyciężył Lungo Drom, a Flórián Farkas został 
wybrany prezydentem OCÖ na drugą kadencję742.

Następne wybory samorządowe odbyły się jesienią 2002 roku już w 998 rejo-
nach, w co trzecim terenie zamieszkanym na skalę całego kraju, co zaowocowało 

735 E. Kallai, op. cit., Budapest 2002, s. 42.
736 Th e Situation of the Roma in Hungary, www.meh.hu/tevekenyseg/hatteranyagok/press_

e20030630.html – 12.09.2012.
737 T. Doncsev (red.), op. cit., Budapest 2000, s. 33.
738 Ibidem, s. 33.
739 Since the Change in Régime, op. cit., www.eokik.hu/html/eng/pub/report/history.html

– 14.09.2012.
740 T. Doncsev, op. cit., Budapest 2000, s. 33.
741 E. Kallai, op. cit., Budapest 2002, s. 42.
742 Gypsies/Roma…, op. cit., www.kum.hu, s. 6.
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powstaniem tyluż lokalnych samorządów mniejszości romskiej z 4000 działa-
czy743. W 2003 roku po raz kolejny powołano Narodowy Samorząd Mniejszości 
Cygańskiej (przemianowany później na Narodowy Samorząd Cyganów).

Rok 2002 był dla działaczy romskich i całej tej społeczności w ogóle po części 
pełen sukcesów, ale także kontrowersji i trudności. W wyborach do węgierskiego 
parlamentu, które miały miejsce 7 i 21 kwietnia 2002, zostało wybranych czte-
rech kandydatów pochodzenia romskiego: László Teleki (Węgierska Partia So-
cjalistyczna – MSZP) oraz Flórián Farkas, József Varga i Mihály Lukács, którzy 
startowali z listy Sojuszu Młodych Demokratów – Węgierskiej Partii Obywatel-
skiej (Fidesz-MPP)744. Parlament rozpoczął prace 13 maja 2002 roku. Pojawił 
się jednak problem, który stał się podstawą do kwestionowania skuteczności 
całego systemu samorządów mniejszości. W październiku 2002 roku po wybo-
rach samorządowych we wsi Jászladány (10% ludności identyfi kujących się jako 
Romowie według spisu z 2001 roku; komitat Jász-Nagykun-Szolnok) powstał 
Cigány Kissebségi Önkormányzat – samorząd mniejszości romskiej, którego 
tylko jeden członek z pięciu identyfi kował się z mniejszością romską745.

Wybory do samorządów mniejszości odbyły się w tym samym czasie, co 
wybory do lokalnych samorządów węgierskich. Konstytucja Republiki Węgier-
skiej zakłada powszechne wybory oraz zasadę, że przynależność do mniejszości 
defi niuje się na podstawie samookreślenia, a dodatkowo nie ogranicza niko-
mu biernego i czynnego prawa wyborczego, jeśli chodzi o samorządy mniej-
szości. Ponadto we wsi tak małej jak Jászladány (6600 mieszkańców) wystarczy 
tylko zgłoszenie nazwiska kandydata przez pięć osób i zebranie 50 podpisów 
osób uprawnionych do głosowania (w osadzie poniżej 10 000 mieszkańców)746. 
W każdym lokalnym okręgu wyborczym musi być wystawionych przynajmniej 
trzech (przy liczbie mniejszej niż 1300 obywateli w mieście lub wsi) lub pięciu 
kandydatów (w bardziej liczebnych koloniach). Te przepisy zaowocowały wyżej 
opisanym rezultatem wyborów, co oburzyło społeczność romską.

Trudno wyrażać zdziwienie wobec oburzenia i rozgoryczenia, a przede wszyst-
kim zniechęcenia do instytucji samorządu mniejszości, które wyraził László Kállai 
w wywiadzie z Nicole Pallai w dniu 5 sierpnia 2003 roku dla Europejskiego Cen-
trum Praw Romów, w którym powiedział, że samorządy mniejszości to „tylko 
instytucje stworzone dla pozorów, ponieważ państwo nie zapewniło i nie sprecy-
zowało obowiązków władz lokalnych względem samorządów mniejszościowych, 
a środki fi nansowe, które dostarcza państwo, są za małe, żeby samorząd mógł 
się utrzymać”747. Jednak mimo zrozumienia, należy zauważyć, że opinia ta jest 

743 Ibidem, s. 6.
744 Roma in the Hungarian Elections, www.errc.org/cikk.php?cikk=945 – 14.09.2012.
745 A. Danka, N. Pallai, Legal but Illegitimate: Th e Gypsy Minority Self-Government in Jászladá-

ny, www.errc.org/cikk.php?cikk=1302 – 16.09.2012.
746 Ibidem.
747 Ibidem.
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oparta na jednostkowym przypadku i nie rozważa wszystkich zalet i wad systemu 
samorządowego mniejszości, wprowadzonego aktem parlamentu z 1993 roku.

Jak z perspektywy niemal dwudziestu lat od jego wdrożenia można ocenić 
jego skuteczność i wpływ na samorządy omawianej mniejszości? Nie ma wąt-
pliwości, że ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych nie gwarantuje 
stabilnego systemu fi nansowania samorządów mniejszości, co jest szczególnym 
utrudnieniem dla Romów.

Niezaprzeczalne jest także to, patrząc na dotychczasową działalność samo-
rządów romskich, że nie potrafi ą za pomocą środków, którymi dysponują, 
wcielić w życie skutecznej polityki mającej na celu na przykład podniesienie 
poziomu edukacji wśród Romów, która stoi na bardzo niskim poziomie. Do 
tego trzeba dołączyć brak systemu monitoringu rozporządzania otrzymanymi 
środkami. Dodatkowo współpraca między samorządami mniejszości romskiej 
a władzami lokalnymi często nie należy do udanych i zbyt efektywnych, nie-
rzadko przez wrogie nastawienie do Romów tych ostatnich, co spowodowane 
jest pominięciem nakreślenia ścisłych obowiązków władz lokalnych i samorzą-
dów mniejszościowych, a także sprecyzowanych ram ich współpracy. Ponadto 
dochodzi do częstych konfl iktów między poszczególnymi członkami samo-
rządów, a także między samorządami mniejszości romskiej a ludnością, którą 
mają reprezentować748, co jednak może zostać zmienione tylko przez wzrost 
kultury politycznej i solidarności w omawianej społeczności. Aby współpra-
ca była bezkonfl iktowa, niezbędne jest ustalenie jasnych dla wszystkich reguł 
głosowania i zasad rejestrowania się do wyborów do samorządów mniejszoś-
ciowych, do czego powinni mieć prawo tylko członkowie mniejszości, bo choć 
z pewnością zasada samookreślenia swej tożsamości i przynależności do mniej-
szości jest szczytną ideą, to jednak wprowadza zbyt wiele niedomówień w tej 
kwestii. Ważna wydaje się także zmiana przyjętego systemu wyborczego, który 
nie umożliwia proporcjonalnej reprezentacji różnych grup wyborców, co stwa-
rza zagrożenie posłużenia się instytucją samorządu mniejszości do faworyzo-
wania jednej partii, uniemożliwiając realną współpracę między samorządami 
mniejszości romskiej a organizacjami pozarządowymi tej społeczności, które 
poczuły się niepotrzebne przez podejście władz Węgier do przedstawicielstw 
Romów749. Stosunek państwa do tej kwestii został wyrażony słowami jedne-
go z urzędników władz Budapesztu, dra György Mohaya, który stwierdził, że 
„głównym celem przepisu o samorządach mniejszości było stworzenie wyraź-
nego i kompetentnego przedstawicielstwa Romów (…) i dlatego przepis ten 
jest sukcesem, gdyż zakończył wielogrupowy chaos”750. Tę kwestię należy rów-
nież rozwiązać z korzyścią dla społeczności romskiej, zwykłych ludzi, którzy 

748 Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 297.
749 P. Vermeersch, Advocacy Networks and Romani Politics in Central and Eastern Europe, Au-

tumn 2001, www.ecmi.de, s. 18 – 18.09.2012. 
750 Rights Denied. Th e Roma of…, op. cit., www.hrw.org/reports/1996/Hungary.htm.



185

korzystają z pomocy organizacji pozarządowych. Niektórzy Romowie także 
w systemie samorządów widzą zrzucenie przez państwo odpowiedzialności za 
pomoc Romom na samorządy mniejszości, które mają znacznie mniejsze i bar-
dzo ograniczone możliwości. Badani wykazują, że 46,6% Romów uważa prace 
samorządów mniejszości romskiej za niewystarczające, a większość badanych 
postrzega działalność tych organów w dziedzinach, co do których są zobowią-
zane przez prawo (np. kultura), za nieodnoszące sukcesów751. I bynajmniej nie 
są to jedyne opinie krytyczne i wyrażające obawy co do skuteczności syste-
mu samorządu mniejszości w odniesieniu do Romów. Alison Lys z brytyjskiej 
fundacji rządowej Know How stwierdziła: „W teorii zamiar jest cudowny, ale 
w praktyce tworzy system getta”752. Niektórzy sceptycy ironizują, twierdząc, 
że system samorządu mniejszości został stworzony, żeby poinstruować sąsia-
dujące z Węgrami państwa, jak traktować i jakie rozwiązania zaproponować 
mniejszości węgierskiej w ich krajach, a nie w celu pomocy i poprawy sytuacji 
mniejszości na Węgrzech753. Takie odczucia pokazują, że jeszcze wiele trzeba 
w tej metodzie zmienić i usprawnić. 

Mimo wymienionych wyżej wad tego programu, wiele osób zauważyło 
również zalety. Przedstawiciel Rady Europy na jednej z konferencji poświę-
conej Romom na Węgrzech stwierdził, że system samorządów mniejszości 
przekracza ramy polityk ds.  mniejszości innych krajów, będąc śmiałym, in-
nowacyjnym eksperymentem, który jednak nie jest łatwy do wdrożenia, gdyż 
wymaga wielu bardzo skomplikowanych procedur administracyjnych754. Po-
twierdza to także raport PER (Project on Ethnic Relations), który mówi, że 
„doświadczenia Węgier z samorządem mniejszości mogą stanowić wzór dla in-
nych krajów, ale nie mogą być kopiowane bezkrytycznie”755. Trzeba przyznać, 
że system ten odniósł pewne sukcesy. Stworzył ramy prawne dla reprezentacji 
interesów mniejszości, a poza tym dał wielu Romom możliwość uczestniczenia 
w życiu publicznym, co jednocześnie wzmocniło mobilizację polityczną tej 
społeczności. Patrząc na to, można stwierdzić, że system samorządów mniej-
szości narodowych i etnicznych ma szanse być bardzo efektywny i pomocny 
dla społeczności, dla których został stworzony, ale konieczne są jak najbardziej 
kompleksowe i najszybsze zmiany legislacyjne i administracyjne w sposobie 
jego funkcjonowania. Jest to niezbędne, bo jak dotąd system samorządów 

751 Roma Public Life and Civil Organisations (NGOs), www.sttc.ie/publications/ANG_4.rtf – 
18.09.2012.

752 S.  Roe, Progressive Inaction, op. cit., www.geocities.com/Paris/5121/inaction.htm – 
11.04.2012.

753 Ibidem.
754 Rights Denied. Th e Roma of…, op. cit., www.hrw.org/reports/1996/Hungary.htm – 

08.03.2014. 
755 Self-government in Hungary: Th e Gypsy/Romani Experience and Prospects for the Future, 

Princeton 1998, s. 13. 
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mniejszości w kontekście Romów bywa nawet określany największym kłam-
stwem większości wobec największej mniejszości na Węgrzech756.

Chociaż nie można zaprzeczyć, że instytucja samorządu mniejszości stanowi 
rozwiązanie najbardziej znaczące dla ludności romskiej zamieszkałej na teryto-
rium Republiki Węgierskiej, to niewskazane byłoby pominięcie innych organi-
zacji utworzonych przez Romów i zajmujących się kwestiami z nimi związany-
mi. Należy tu wymienić przede wszystkim: Stowarzyszenie Kultury i Tradycji 
Romskiej Amalipe, Stowarzyszenie Kobiet Romskich Uczestniczących w Życiu 
Publicznym, Romski Instytut Badań, Naukowe i Artystyczne Towarzystwo Ro-
mów, Federację Młodzieży Romskiej757, Demokratyczną Federację Romów na 
Węgrzech, Forum Organizacji Cygańskich na Węgrzech, Narodową Federację 
Organizacji Cygańskich, Parlament Romów, Centrum Romów758 oraz organiza-
cję Phralipe, założoną już w 1989 roku przez Aladara Horvatha, aby bronić praw 
Romów (skupia obecnie 84 organizacje stowarzyszone)759. Coraz bardziej ak-
tywne stają się także wspomniane wcześniej romskie organizacje pozarządowe – 
obecnie szacuje się, że jest około 300 czynnie działających760. W 2000 roku było 
też 15 zarejestrowanych partii politycznych. Warto wspomnieć o partii Lungo 
Drom, której liczni członkowie aktywnie działają w samorządach mniejszości 
romskiej na szczeblu lokalnym i krajowym, a także o Demokratycznym Soju-
szu Węgierskich Cyganów, znanym także jako Węgierska Partia Demokratyczna 
Cyganów – Magyatorszagi Ciganyok Demokratikus Szovetse (MDCSZ), która 
została utworzona 2 Listopada 1988 roku, a do jej głównych celów należało 
początkowo uznanie Romów za mniejszość etniczną na Węgrzech. W kwiet-
niu 2001 roku partia ta wybrała ponownie Gyula Nadaya na przewodniczącego 
i zaaprobowała zmiany w politycznej platformie partii – stara się odtąd walczyć 
o „obywatelskie, chrześcijańskie i humanistyczne społeczeństwo”, które skupia 
się na potrzebach ludzi i w którym Romowie na Węgrzech będą mięć zagwaran-
towany „ciągły rozwój materialny i duchowy”761. MDCSZ ma także nadzieję, 
że poprawa warunków życia Romów może zostać osiągnięta przez współpracę 
z większością społeczeństwa. Dodatkowo wiele partii romskich skupionych jest 
w Koalicji Społecznej Romów (19 partii i organizacji) oraz Niezależnym Sto-
warzyszeniu Interesu Romów na Węgrzech (m.in. Lungo Drom i organizacja 
Phralipe)762. 

756 E.  Sobotka, op. cit., „Journal on Ethopolitics and Minority Issues in Europe”, Winter 
2001/2002, s. 13.

757 Cała klasyfi kacja organizacji romskich na podstawie : Amalipe Association of Roma Culture 
and Traditions, www.geocities.com/Paris/5121/orgs.htm#Hungary – 21.09.2012.

758 Gypsies/Roma…, op. cit., www.kum.hu, s. 11 – 03.01.2013.
759 Gypsy populations and their…, op. cit., Paris 1995, s. 33.
760 E. Marushiakova, V. Popov, Hungary, www.dzeno.cz/docs/Hungary.doc – 21.09.2012.
761 HUN37646.E3 August 2001, www.irb-cisr.gc.ca/en/research/ndp/ref/?action=view&doc=

hun37646e – 23.09.2010.
762 Roma (Gypsies) in Hungary, www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/data/hunroma.htm – 

23.09.2010.
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5.2. Przyczyny i przebieg procesu etnicznej mobilizacji Romów 
w opiniach badaczy

Aby prowadzić rozważania na temat jakichkolwiek procesów politycznych i spo-
łecznych, a w wypadku tej rozprawy procesu etnicznej mobilizacji, należy za-
stanowić się uprzednio zarówno nad warunkami społecznymi, ekonomicznymi 
i politycznymi panującymi w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, jak i nad 
aktorami biorącymi czynny udział w tym procesie. O ile wspomniane warunki 
zostały omówione w poprzednich rozdziałach, o tyle kwestia aktorów uczestni-
czących i kształtujących proces etnicznej mobilizacji Romów wymaga przeanali-
zowania, począwszy od diagnozy przywództwa w tej społeczności i roli liderów 
zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych dla zmiany położenia tej ludności 
w Europie.

W Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups można znaleźć nastę-
pującą defi nicję liderów: „jednostki, które mają decydujący wpływ na innych 
w kontekście zobowiązań czy wspólnych interesów. (…) Przywództwo pozosta-
nie jako siła i władza, jest uniwersalnym wymiarem społeczeństwa ludzkiego. 
Wszystkie ludy organizują się, wprowadzając liderów i podążających za nimi 
zwolenników. Aby podkreślić różne sposoby, za pomocą których etniczni liderzy 
radzili sobie z płynnością społeczeństw, użyteczne będzie sklasyfi kowanie ich 
typologicznie zgodnie z poglądami Kurta Lewina, poprzez postrzeganie miejsca 
lidera w grupie na podstawie relacji z jego etniczną wspólnotą. Z tej perspekty-
wy możemy wyróżnić trzy podstawowe sytuacje: 1) przywództwo nadane – lider 
wyrastał z ustępujących tradycyjnych struktur władzy w grupie; 2) przywództwo 
wewnętrzne lub przywództwo, które wyrasta z grupy i zostaje na tym poziomie 
– lider jest zakorzeniony w grupie i występuje przed otoczeniem zewnętrznym 
jako jej przedstawiciel i rzecznik; 3) przywództwo projektowane lub przywódz-
two z grupy etnicznej, gdzie jednostka działa na zewnątrz grupy, z którą jest 
identyfi kowana, i przez to wpływa na reputację grupy, nie będąc jednocześnie 
podmiotem jej bezpośredniej kontroli. Te różne sytuacje stanowią jedynie począ-
tek rozważań nad ograniczeniami, konfl iktami i możliwościami, stojącymi przed 
tymi, którzy ubiegają się o przywództwo. Zagłębienie się w problem przywódz-
twa etnicznego wymaga dokładnego zbadania szczególnych ograniczeń, które 
masowa dyskryminacja nałożyła na wybory liderów niektórych grup. Nacisk 
jest tu położony jedynie na tendencje podstawowe dla przywództwa etnicznego, 
które mogą przejawiać się w różnym stopniu w grupach, które nie doświadczy-
ły ciężkich warunków tak bardzo, jak inne”763. Jak więc kwestia przywództwa 
przedstawia się w społeczności romskiej?

Charakterystyka przywództwa politycznego w mniejszościach narodowych 
w latach dziewięćdziesiątych w Polsce, przedstawiona przez Jacka Wodza, wyda-

763 S. Th ernstrom (ed.), op. cit., Cambridge, Massachusetts–London England 1980, s. 642.
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je się odpowiadać cechom nowoczesnych liderów społeczności romskiej w tym 
okresie w krajach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej – lider „musiał 
(…) być znany wśród «swoich», powinien mieć wśród nich pozycję, musiał 
zachować cechy kulturowe, które chciano uczynić wyróżnikami społecznymi 
grupy (przede wszystkim strukturę i język, co (…) stanowiło nie lada problem, 
zważywszy prawie 50 lat, w czasie których kultury nie dało się rozwijać, a języ-
ka nie uczono), i musiał mieć psychologiczne cechy osobowości przywódczej, 
a więc z jednej strony charyzmę, z drugiej zaś umiejętność wchodzenia w relacje 
społeczne z innymi”764, gdzie przez „innych” rozumieć będziemy przedstawi-
cieli społeczeństwa większościowego. Jednak nie należy zapominać o liderach 
tradycyjnych, którzy w większości grup romskich wywodzą się ze starszyzny 
i są autorytetami765 w swoich rodach czy społecznościach lokalnych. To właś-
nie liderzy tradycyjni kontrolują realizację niepisanego zwyczajowego prawa 
poszczególnych grup romskich poprzez m.in. rozstrzyganie sporów czy decy-
dowanie o wykluczeniu ze społeczności czasowo bądź dożywotnio. Autorytet 
starszych wiąże się z posiadaną przez nich wiedzą i doświadczeniem życiowym, 
które stanowią ogromną wartość w kulturze i tradycji społeczeństw romskich. 
Jaki jest więc stosunek tych tradycyjnych liderów do liderów nowoczesnych 
oraz jak oba te typy przywódców są postrzegane przez nieaktywnych politycz-
nie i społecznie Romów? Lech Mróz opisuje te relacje następująco: „Większość 
społeczeństwa romskiego (czy cygańskiego, jeżeli chodzi o skalę europejską) jest 
jednak niezbyt świadoma tych tendencji i niezbyt w nich zorientowana; głos 
decydujący w grupach rodowych mają najczęściej ludzie niezbyt wyedukowani, 
ale będący autorytetem i strażnikami tradycji, doświadczeni życiowo, pocho-
dzący z rodzin cieszących się szacunkiem i z tej racji także szacowni. Widzą oni 
swoje uzależnienie od młodych liderów politycznych, dzięki którym mogą uzy-
skać jakieś korzyści fi nansowe. Z drugiej jednakże strony, młodzi rzadko ośmie-
lają się zachowywać w grupie właśnie w taki sposób, jak przywykli występować 
na zewnątrz, w instytucjach, pośród polityków. Obawa przed odrzuceniem 
sprawia, że starają się podkreślać swoją wierność zasadom i podporządkowanie 
starszym. Zarazem ambicje liderów, chęć uzyskania prestiżu w świecie polity-
ków i instytucji powodują, że starając się zapewnić sobie poparcie autorytetów 
tradycyjnych, dyskredytują, pomniejszają pozycję i znaczenie konkurentów. 

764 J. Wódz, Mniejszości narodowe w Polsce widziane z perspektywy polityki. Kilka refl eksji na tle 
przemian społeczeństwa polskiego lat dziewięćdziesiątych [w:] D. Berlińska, K. Frysztacki (red.), Inni 
swoi. Studia z problematyki etnicznej, Opole 1999, s. 81.

765 U Romów jest to „rodzaj autorytetu wewnętrznego, który charakteryzuje się dobrowolną 
uległością innych osób i gotowością do podporządkowania się ze względu na odczuwany podziw 
i uznanie. Autorytet taki zwykle przypisuje się osobie, której siła wpływa na innych. Tkwi on nie 
tyle w jej sposobach postępowania czy stosowanych przez nią technikach oddziaływań, ile w jej ce-
chach charakteru i wartościach, jakie uznaje i konsekwentnie realizuje w życiu codziennym” – za: 
A. Kowarska, O sądach cygańskich. Znaczenie starszyzny w rozstrzyganiu sporów w kontekście prawa 
zwyczajowego [w:] A. Bartosz, M. Courthiade, S. Kapralski, L. Mróz, A. Paszko, C. Robotycki 
(red.), op. cit., Tarnów 2008, s. 82.
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To prowadzi do antagonizmów, do rozłamów, sporów wewnątrz środowiska 
cygańskiego, ale także kłótni i nielojalności widocznych na zewnątrz, pośród 
nie-Cyganów – czyli w świecie mediów, polityki i urzędów. (…) Także liderzy 
tradycyjni, zwierzchnicy pochodzący z rodów o uznanym autorytecie i mający 
oparcie we własnych grupach, starają się korzystać z zainteresowania polityków 
i mediów. Środowiska cygańskie o stosunkowo słabszej więzi wewnątrzgrupo-
wej łatwiej zdominować nowym liderom, czasami nawet dość młodym. W gru-
pach o silniejszej więzi tradycyjni liderzy starają się zachować przywództwo, nie 
dopuścić do «detronizacji» przez nowych liderów o ambicjach politycznych. 
Jednak chęć do zachowania roli przywódcy wymaga coraz częściej także od nich 
nie tylko bogactwa, lecz także wykształcenia. Również w tych tradycyjnych, sil-
nie zintegrowanych grupach wielu młodych zaczyna dysponować wiedzą inną 
niż uzyskana w formie wychowania wewnątrz grupy i w rodzinie”766. Natomiast 
Andrzej Mirga i Nicolae Gheorghe – dwaj badacze i działacze pochodzenia 
romskiego – już w 1997 roku podkreślali, że pewna przewaga liderów nowo-
czesnych w dysponowaniu możliwościami reprezentowania społeczności rom-
skiej na zewnątrz jest w pewnym sensie nieunikniona. Zwrócili także uwagę na 
kwestię legitymizacji przywództwa w społeczności romskiej: „cienka warstwa 
intelektualistów romskich, aktywna obecnie w Europie, jest zatem zupełnie 
świeżej daty – stanowi ona produkt przymusowej polityki edukacyjnej reali-
zowanej od lat pięćdziesiątych, głównie w byłych krajach komunistycznych. 
Obecne pokolenie liderów wywodzi się z rozmaitych środowisk, co utrudnia 
osiąganie konsensusu pomiędzy różnymi frakcjami. Po jednej stronie są ci, któ-
rzy wychowali się w tradycyjnych społecznościach, w ciągłej walce o sprawy 
członków tej społeczności, często jako aktywiści lub członkowie partii komu-
nistycznej, lecz bez formalnego wykształcenia czy kwalifi kacji zawodowych. 
Po drugiej stronie – stosunkowo nieliczna grupa młodych aktywistów, którzy 
przeszli szczeble większościowego systemu edukacyjnego, zachowując przy tym 
lub odkrywając na nowo własną romską tożsamość. Liderzy wyrośli z tradycyj-
nych społeczności często podważają «autentyczność» tych drugich, odmawiając 
im tym samym prawa do reprezentowania Romów. Jednocześnie nowe elity, 
wykształcone według standardów większości, mają – co oczywiste – przewagę 
nad tradycyjnymi, kiedy przychodzi im reprezentować Romów przed insty-
tucjami państwowymi (…). Zaistnienie nowych elit wywołało z kolei kwestię 
legitymizacji: czy przywództwo winno pochodzić z tradycyjnych struktur or-
ganizacji i władzy, czy też być wyłonione z nowo tworzonych organizacji na 
drodze procedur demokratycznych i formalnych, ewentualnie zaś – z autory-
zacji i delegowania przez władze państwowe”767. Do tych spostrzeżeń należy 

766 L. Mróz Między tradycją a współczesną polityką. Rozterki liderów romskich [w:] T. Palecz-
ny, J. Talewicz-Kwiatkowska (red.), Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, Kraków 
2008, s. 51–52.

767 A. Mirga , N. Gheorghe, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, Kraków 1998, s. 26–27.
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dodać także kwestię różnego podejścia do siebie nawzajem młodych liderów, 
którzy również wywodzą się z różnych grup romskich o zróżnicowanych tra-
dycjach i doświadczeniach – najbardziej widoczna jest oś podziału pomiędzy 
liderami grup tradycyjnie wędrownych a od dawna osiadłych, które ci pierwsi 
postrzegają jako grupy, które zatraciły wiele z elementów kultury, prawa zwy-
czajowego, tradycji, a czasem i języka, determinujących o byciu „prawdziwym 
Romem”. Z tego powodu nierzadko współpraca pomiędzy liderami z różnych 
grup romskich jest znacznie utrudniona bądź wręcz niemożliwa, choć w ostat-
nich dekadach podziały te ulegają wyraźnemu zatarciu i tracą na znaczeniu. 
Coraz częściej współpraca nie przebiega sprawnie i efektywnie bądź wręcz nie 
istnieje z zupełnie innego powodu – różnic w postawach, opiniach, dążeniach, 
a czasem roszczeniach w stosunku do władz państwa, które Romowie zamiesz-
kują, oraz w wyniku subiektywnego (czasem pełnego poczucia krzywdy i nie-
sprawiedliwości lub też przeciwnie – przekonania o słuszności decyzji władz, 
mimo oczywistych i niekiedy udowodnionych nadużyć albo braku transpa-
rentności mechanizmu fi nansowania) postrzegania sposobu dystrybucji przez 
decydentów politycznych środków fi nansowych, przeznaczonych na działania, 
których benefi cjentami są członkowie społeczności romskich, a o które wnio-
skują liderzy romscy w ramach prowadzonych przez siebie organizacji. Nie bez 
znaczenia pozostają też indywidualne ambicje. Do tego należy dodać wymiar 
zewnętrzny – oczekiwania władz krajów będących ojczyznami768 Romów co do 
osiągnięcia spójności wewnątrz grupy oraz wysuwania wspólnych postulatów 
i mówienia jednym głosem. Często opinie o potrzebie jednego, wyraźnego gło-
su Romów są wyrażane przez decydentów politycznych zarówno publicznie, jak 
i w rozmowach nieformalnych. Oczekiwania te należy jednak uznać za niereal-
ne i czasem świadczące o protekcjonalnym traktowaniu Romów nie jako part-
nerów w procesie podejmowania decyzji, ale przedmiotu działań politycznych. 
Taką postawę władz piętnuje Marcel Courthiade, twierdząc, że „Nie-Romowie 
często reagują gniewem i paternalizmem: «Rozwiążcie najpierw swoje proble-
my pomiędzy wami, a my porozmawiamy z wami potem» – idealny sposób, 
aby wszystko opóźnić czy nawet uniknąć dalszej współpracy, czyniąc Romów 
winnymi tzw. braku jedności. Taka postawa była popularnym fortelem w kolo-
nializmie, stosowanym w celu utrzymania europejskiej supremacji”769.

768 Pojęcie to użyte jest w tym kontekście nie bez powodu, bo wielu Romów, mimo posiada-
nia poczucia więzi grupowej z romską grupą etniczną, coraz częściej deklaruje przywiązanie do 
państw, które zamieszkują, czego przykładem są słowa T. Palecznego, który stwierdził, że „w zde-
cydowanej większości zachowali oni poczucie więzi «podstawowej» z własną kulturą romską, «do-
dając» do swej tożsamości poczucie przynależności do kultury narodowej, w jakiej funkcjonują. 
W następstwie tych procesów większa część Romów jest w Europie dwukulturowa i dwujęzyczna, 
zmierzając w kierunku przyjęcia trzeciej identyfi kacji: europejskiej, panetnicznej, polimorfi cznej 
i wielokulturowej” – za: T.  Paleczny, Romowie a procesy europeizacji: uniwersalizacja tożsamości 
kulturowej [w:] J. Talewicz-Kwiatkowska, T. Paleczny (red.), op. cit., Kraków 2008, s. 17.

769 M. Courthiade, Historia cyganofobii (III), „Dialog Pheniben”, wrzesień 2008, s. 33.
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Jednak mimo słuszności słów Courthiade, w niektórych przypadkach sami 
romscy liderzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że nieuniknione jest dostosowa-
nie się do zasad współczesnego społeczeństwa i uprawiania polityki. Wciąż jed-
nak można spotkać się z opiniami samych liderów romskich, którzy krytykują 
osoby współpracujące (bądź może próbujące współpracować) z przedstawiciela-
mi społeczeństw większościowych, nazywając ich „usługiwaczami sprzedającymi 
się nie-Romom”770. Dla tradycyjnych liderów romskich niełatwy do zaakcep-
towania jest także coraz większy udział kobiet771 – liderek społeczności lokal-
nych bądź czasem na poziomie krajowym i europejskim – które biorą udział 
w konstruowaniu i realizowaniu działań na rzecz Romów i zarządzają własnymi 
organizacjami romskimi. Stanowi to poważne naruszenie tradycyjnej organizacji 
wspólnot romskich oraz stoi w opozycji do kultury, zwłaszcza Romów trady-
cyjnie wędrownych, wedle której to mężczyzna pełni rolę głowy rodziny czy 
w przypadku starszyzny sprawuje pieczę nad społecznością i jest swoistym cia-
łem doradczo-sądowniczym. Kobiety romskie wykazują się dużą aktywnością 
na tym polu, można jednak zauważyć, że częściej zostają liderkami organiza-
cji w społecznościach romskich od dawna prowadzących osiadły tryb życia, zaś 
w strukturach tworzonych przez Romów z grup niegdyś koczowniczych, jeśli 
angażują się w działalność społeczną lub polityczną, to zazwyczaj pełnią rolę 
pomocniczą wobec lidera – mężczyzny, przynajmniej ofi cjalnie772. Abstrahując 
od tego, można zauważyć w opiniach liderów romskich, wyrażanych podczas 
różnych spotkań, seminariów i konferencji na temat Romów, których liczba 
wzrasta nieustannie, że młodzi liderzy romscy coraz bardziej przejmują wzorce 
zachowań i zarządzania organizacjami od nie-Romów, coraz bardziej zaczyna 
też mieć znaczenie czynnik wykształcenia, które staje się źródłem wiedzy o me-
chanizmach funkcjonowania społeczeństw większościowych, ale też wywołuje 
dystans między „starymi” i „nowymi” liderami. To z kolei może utrudniać no-
woczesnym pracę na rzecz ich społeczności, które wciąż uważają tradycyjnych 
liderów za swoje autorytety i bez ich poparcia realizowanie działań, w których 
aktywnie mają uczestniczyć Romowie, jest niezwykle trudne. 

W jakim kierunku zmierza więc przywództwo w społecznościach rom-
skich? Czy rzeczywiście okaże się prawdziwe w tym kontekście stwierdzenie, 
że „o żywotności i znaczeniu mniejszościowych grup etnicznych i narodowych 

770 Leadership, Representation and the Status of the Roma, Princeton 2001, s. 44.
771 W związku z rolą i pozycją kobiety w tradycyjnie wędrownych społecznościach romskich, 

co zostało szerzej omówione w rozdziale II.
772 Istotny jest tu po raz kolejny wpływ kultury – w społecznościach ortodoksyjnie przestrze-

gających nakazów prawa zwyczajowego, które najczęściej nie poddały się zabiegom asymilacyjnym 
(poza osiedleniem) państw przez nich zamieszkanych, dziewczynki kończą edukację wcześniej niż 
chłopcy – to ulega również zmianie w ostatnich dekadach, jednak problematyka zmiany kulturo-
wej jest zbyt obszerna, aby można było rzetelnie podjąć się jej omówienia w ramach tej rozprawy, 
a pobieżne jej analizowanie może doprowadzić jedynie do większej niejasności dla odbiorcy niż 
wyjaśnienia.
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w największym stopniu decydują twórcze jednostki, przede wszystkim intelek-
tualiści, duchowni, artyści, pisarze, poeci, animatorzy kultury? Ważny też jest 
ogólny poziom wykształcenia członków tych grup: im jest on wyższy i jego ja-
kość lepsza, tym większe znaczenie dana grupa mniejszościowa ma szansę zyskać 
w społeczeństwie zamieszkania”773, czyli sugerując integrację i przejęcie mode-
li wychowania i rozwoju od społeczeństw większościowych, czy zaczną prze-
ważać radykalne opinie niektórych romskich liderów, takich jak ta wyrażona 
przez Courthiade, który stwierdził, że „gracze, którzy chcą angażować się w teatr 
polityczny większości, w przeważającej liczbie przypadków (jednak nie zawsze) 
zrezygnowali z tradycyjnej romskiej kultury politycznej (dialogu, kompromisu, 
mediacji w kierunku porozumienia, pojednania, unikania konfrontacji, trakto-
wania rodziny i spójności grupy jako priorytetu (…) etc.) – nawet jeśli próbują 
rekompensować ten brak za pomocą widocznych symboli Romanipen (strój, 
«książkowe» zachowanie w miejscach publicznych, przemówienia przeciw «bia-
łym» i inne frazesy), które mają tę zaletę, że są satysfakcjonujące dla gadziów774. 
Wielu Romów przywiązanych do swoich korzeni i tradycji nie widzi się w roli 
takich reprezentantów. Czy oni się cofają, czy przeciwnie – są postępowi (sko-
ro Europa zaczęła odkrywać tradycyjne wartości mediacji i pojednania zamiast 
przeważających do dotąd sankcji)? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale 
starania władz europejskich, mające na celu formułowanie (czy raczej formato-
wanie) nowej „elity” liderów romskich poprzez niekończące się szkolenia i staże, 
które mają kształtować ich według dominującego wzorca, jak gdyby tradycyjna 
wiedza romska nie miała żadnej wartości na tym świecie, są nie tylko obrazą dla 
kultury romskiej, ale także paradoksem, skoro ta bardzo powszechna kultura 
jest coraz bardziej chwalona i podziwiana poza sferą romskiej polityki”775, które 
doceniają znaczenie i wartość tradycyjnych autorytetów.

Dychotomia nie jest wcale nieunikniona – coraz częściej można bowiem za-
obserwować młodych liderów, którzy współpracują z przywódcami tradycyjny-
mi w realizacji działań na rzecz społeczeństwa romskiego. Niemniej jednak kwe-
stia legitymizacji przywództwa wciąż będzie mieć wpływ na aktywność działaczy 
romskich i sposoby reprezentowania tej społeczności na zewnątrz.

Właśnie w formowaniu się nowych elit w warunkach demokracji i wszyst-
kich z nią związanych praw i obowiązków Ewa Nowicka upatruje intensyfi kację 
procesu etnicznej mobilizacji politycznej776 Romów, gdyż jej zadaniem „rodze-

773 L. Dyczewski, Czynniki sprzyjające żywotności kultur mniejszości [w:] Z. Jasiński, T. Lewo-
wicki (red.), Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, Opole 2007, s. 25.

774 Określenie nie-Romów w wielu dialektach języka romani.
775 M. Courthiade, Historia cyganofobii (IV), „Dialog Pheniben”, październik 2008, s. 34.
776 Polityczna mobilizacja będzie w tej rozprawie rozumiana jako proces, w którym aktorzy 

polityczni podejmują wspólne wysiłki w celu dokumentowania pewnej zmiany, istniejących wa-
runków bądź stanu rzeczy. Proces ten jednak ograniczony zostanie do pozapartyjnych dążeń, co 
można uznać za uprawomocnione i służące celom rozprawy, zgodnie ze słowami Petera Vermeers-
cha, że tak jak w Zachodniej Europie, również we współczesnej Europie Środkowej ogromna liczba 
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nie się nowych elit, wywodzących się z różnych romskich grup, stanowi proces 
wchodzenia Romów «małymi wypustkami» do systemu politycznego i społecz-
nego społeczeństwa dominującego (…) w państwie obywatelskim możliwe jest 
rozwijanie takiej działalności, dla której bez wątpienia nie było miejsca w sy-
stemie autorytarnym poprzedniego ustroju. Korzystają z tego wszystkie grupy 
etniczne, w tym również Romowie, którzy zaczynają uświadamiać sobie nowe 
możliwości działania i tak jak w zamierzchłych i bliższych nam czasach, dosko-
nale się adaptują do sytuacji, która obecnie zmienia się w ciągu życia jednego 
pokolenia i dlatego znacznie trudniej ją opanować. Właśnie na podłożu tych 
procesów adaptacyjnych pojawia się mobilizacja polityczna, która daje w efekcie 
artykulację i obronę interesów własnej grupy”777. 

Także w kontekście drugiej przesłanki etnicznej mobilizacji778 – tożsamości 
etnicznej – funkcjonują problemy legitymizacyjne. Według Tadeusza Paleczne-
go „Romowie budują bardzo złożony, trzypoziomowy system tożsamości kultu-
rowej, obejmujący w dominującym stopniu elementy więzi rodowo-plemiennej 
i etnicznej, z dodatkiem komponentów kultur narodowych, w jakich romskie 
skupiska lokalne są osadzone, zawierający także składniki identyfi kacji cywili-
zacyjnej, europejskiej”779. Wynika z tego wyraźnie, że mimo podobieństw po-
między wieloma grupami romskimi, trudno jest mówić, że Romowie w Eu-
ropie posiadają spójną tożsamość etniczną. Nie może to dziwić w kontekście 
zdiagnozowanej w poprzednich rozdziałach zarówno historii ludności romskiej 
w poszczególnych krajach europejskich, jak i obecnej sytuacji społeczno-eko-
nomicznej na Starym Kontynencie, biorąc pod uwagę szczególne rozproszenie 
i marginalizację przedstawicieli tej ludności. O ile przekonanie o wspólnym po-
chodzeniu i poczucie przynależności do grupy Romów/Cyganów/ Sinti/Manu-
szy/Kale etc. jest dla wielu członków tej społeczności czymś neutralnym i nie-
zaprzeczalnym, o tyle nowoczesna tożsamość romska o charakterze narodowym 
w dużym stopniu jest konstruowana przez liderów i działaczy na potrzeby kształ-
tującego się procesu mobilizacji politycznej. Przyczyn i podstaw tych zabiegów 
jest kilka i wymagają przynajmniej krótkiej analizy.

Najbardziej wyraźnym powodem skłaniającym działaczy romskich do mo-
bilizacji jest bez wątpienia poziom dyskryminacji i marginalizacji, jakiego Ro-
mowie doświadczają w Europie. Peter Vermeersch po cyklu rozmów z liderami 
romskimi w kilku krajach europejskich skonstatował, że większość działaczy po-
chodzenia romskiego rozpatruje „problem romski” w kontekście dyskryminacji 
i że właśnie posiadanie podobnych doświadczeń nią wywołanych stanowi siłę, 

politycznych etnicznych działań często zachodzi poza formalnymi strukturami instytucjonalnymi 
– za: P. Vermeersch, Romani movement, op. cit., London and New York 2006, s. 28–29.

777 E. Nowicka, Romowie…, op. cit. [w:] E. Nowicka, B. Cieślińska, op. cit., Kraków 2005, 
s. 49–50. 

778 Zgodnie z typologią Zoltana Baranyego, zaprezentowaną w I rozdziale.
779 T. Paleczny, Romowie a procesy europeizacji, op. cit. [w:] T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkow-

ska, op. cit., Kraków 2008, s. 17.
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która w pewien sposób jednoczy Romów, gdziekolwiek się znajdą. Vermeersch 
dodał ponadto, że większość romskich liderów uważa, że celem stworzenia ru-
chu społecznego Romów/Cyganów jest działanie mające doprowadzić do tego, 
że „ludzie zrozumieją to, że Romowie są dyskryminowani ze względu na swoją 
tożsamość etniczną, a nie z uwagi na osobiste zdolności. Inne problemy, ta-
kie jak bieda, bezrobocie, analfabetyzm i złe sytuacje zdrowotne przedstawicieli 
społeczności, są tylko produktem ubocznym dyskryminacji”780. Można znaleźć 
wiele przykładów z życia społeczności romskich w wybranych krajach, które do-
wodzą słuszności tej opinii, takie jak pogrom w Mławie w Polsce w 1991 roku, 
protesty w Miszkolcu w 1989 roku, w wyniku których powstała organizacja 
Phralipe, czy wzmożenie ruchu etnicznego Romów na Słowacji po fali ataków 
na tę społeczność i problem migracji słowackich Romów do Europy Zachod-
niej781. O ile można się spierać, że gorsza pozycja społeczna ludności pocho-
dzenia romskiego stanowi efekt dyskryminacji, o tyle bezsprzeczna jest daleko 
posunięta marginalizacja tej zbiorowości w niemal każdym kraju europejskim. 
Społeczność romska wykazuje bowiem wszystkie wymienione przez Freda Mah-
lera cechy grupy marginalnej, wymienione w rozdziale pierwszym. 

Wielu Romów zarówno w omówionych krajach, jak i w całej Europie kla-
syfi kowanych jest do kategorii podklasy społecznej, która wiąże się z tzw. nową 
biedą i uzależnieniem od pomocy społecznej782. Można też spotkać się z głosami 
opisującymi Romów jako etnoklasę. Jest to niezmiernie istotne, bo choć rzesze 
Romów, którzy bezpośrednio poddawani są wykluczeniu, w ogóle nie uczestni-
czą w procesie etnicznej mobilizacji, to właśnie m.in. położenie tej grupy aktywi-
zuje liderów romskich do działań na jej rzecz, a w ich opinii bez czytelnej i jasno 
zdefi niowanej koncepcji tożsamości etnicznej obecność w dyskursie publicznym 
i politycznym nie byłaby możliwa. Pozostaje to w zgodności z twierdzeniem 
wielu badaczy, według których istnienie wyraźnie sprecyzowanej, o sformuło-
wanej tożsamość grupy jest podstawowym warunkiem mobilizacji politycznej, 
szczególnie dla grup zmarginalizowanych783. Analizując współczesną tożsamość 
etniczną Romów, nie można oprzeć się wrażeniu, że w jej ramach funkcjonu-
ją równolegle dwie konstrukcje – jedna, bazująca na poczuciu przynależności 
grupowej opartej na wspólnych doświadczeniach i problemach, wynikają-
cych z marginalizacji i wykluczenia, oraz druga, opierająca się na przekonaniu 
o wspólnej etnogenezie, wspólnej historii i wspólnej kulturze.

Można się pokusić o twierdzenie, że te dwie koncepcje należy określić od-
powiednią tożsamością realną i konstruowaną. Nie stoją one jednak w opozycji 

780 P. Vermeersch, op. cit., New York–Oxford 2006, s. 153.
781 Por. ibidem, s. 152–154.
782 M.S. Szczepański, G. Maciejewski, G. Gawron, Społeczne koszty transformacji. Wykluczenie 

społeczne, czyli lądowanie na marginesach [w:] E. Jurczyńska-McCluskey, M.S. Szczepański, Z. Za-
gała (red.), Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani. Dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na 
przełomie XX i XXI wieku, Tychy–Bielsko-Biała 2006.

783 R. Szarff enberg, op. cit., Warszawa 2006, s. 35.
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– istnieją obok siebie, wzajemnie się dopełniając i stanowiąc podstawę zarówno 
dla mobilizacji społecznej, jak i politycznej. Poczucie przynależności oparte na 
marginalizacji i wykluczeniu, a więc wyróżnikach społecznych, a także kultu-
ra mogą stanowić w przyszłości podstawę do rozbudzenia etnicznej mobiliza-
cji poza grupami elit romskich, w niższych warstwach społecznych. Jak dotąd 
jednak służą głównie do uprawomocnienia działań liderów romskich na rzecz 
ich społeczności przed jej przedstawicielami. Druga część tożsamości romskiej, 
konstruowana na potrzeby prowadzenia działań w kontaktach ze środowiskiem 
zewnętrznym – społeczeństwami państw przyjmujących – i tworzenia przez nie 
struktur i organizacji na różnych poziomach, służy legitymizacji dążeń, żądań 
i postulatów wciąż wąskiego i relatywnie słabo zorganizowanego ruchu spo-
łecznego działaczy romskich. Pierwsza koncepcja została już scharakteryzowana
– teraz trzeba nieco dłużej zatrzymać się przy tej drugiej.

Jak twierdzi David Mayall: „istnieje wiele komplikacji w defi niowaniu toż-
samości romskiej, gdyż nawet jeśli zostaje osiągnięte porozumienie dotyczące 
fundamentalnych kryteriów odróżniania Cyganów od nie-Cyganów, czy to bę-
dzie pochodzenie, nomadyzm, czy wspólni przodkowie, istnieją widoczne róż-
nice w opiniach na temat natury drugorzędnych cech tożsamości, takich jak 
język, zachowanie, kultura, wierzenia i postawy”784. Do niedawna tożsamość 
etniczna, czy jak niektórzy mówią narodowa, Romów opierała się głównie na 
kulturze kultywowanej w małych społecznościach na gruncie rodzinnym i lo-
kalnym. O swojej historii sami Romowie wiedzieli niewiele bądź zgodnie ze 
wspomnianymi wcześniej kulturowymi przesłankami o niej nie mówili, czego 
najwyraźniejszym przykładem jest zagłada Romów w trakcie II wojny świato-
wej. Dopiero od kilkudziesięciu lat w debacie publicznej i naukowej pojawiło 
się zagadnienie romskiego Holokaustu, co sprawiło, że wielu liderów romskich 
postawiło sobie za cel upamiętnienie eksterminacji Romów i Sinti w latach 
1939–1945. Jak twierdzi Sławomir Kapralski: „bolesna historia tej grupy do-
tąd stanowi kluczowy element dyskursu Romów jako grupy prześladowanej. 
Faktyczne podstawy tego dyskursu są trudne do podważenia przez oponentów, 
a jednocześnie łatwe do zaakceptowania przez bardzo różne grupy Romów”785. 
Dzięki temu możliwe jest powiązanie prześladowań tej grupy etnicznej w prze-
szłości z położeniem, w jakim żyją obecnie w każdym niemal kraju w Europie 
i w wielu państwach na świecie786. Upamiętnienie Holokaustu Romów i Sinti 
stało się także przyczynkiem do pobudzenia mobilizacji politycznej, tworzenia 
organizacji romskich dbających i walczących o interesy byłych więźniów obo-

784 D. Mayall, op. cit., London–New York 2004, s. 10.
785 S. Kapralski, Romowie i Holokaust. Rola doświadczenia zagłady w budowaniu współczesnej 

tożsamości romskiej [w:] A. Bartosz, M. Courthiade, S. Kapralski, L. Mróz, A. Paszko, C. Roboty-
cki (red.), op. cit., Tarnów 2008, s. 154.

786 Ocenia się, że poza Europą mieszka jedna czwarta bądź jedna trzecia populacji Romów na 
świecie – por. I. Hancock, Our Need for Internal Diplomatic Skills [w:] V. Nicolae, H. Slavik, Roma 
Diplomacy, New York 2007, s. 51.
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zów koncentracyjnych, domagających się odszkodowań od Niemiec, co w wielu 
przypadkach zakończyło się sukcesem. Retoryka związana z popularyzowaniem 
wiedzy o tragicznych losach Romów i Sinti pod rządami nazistów stała się także 
alternatywą dla tworzonych nieco sztucznie heroicznych pradziejów Romów, 
które mogły wzmacniać duszę narodową, co w pewien sposób wypełniło po-
trzebę posiadania idei i symboli przez romskich liderów, którą to postulował 
Lech Mróz, twierdząc, że „wiele narodów na świecie, wiele nowo powstałych 
państw lub takich, którym udało się odzyskać niezależność, dąży do skonsolido-
wania społeczeństwa, do wyraźniejszego odróżnienia siebie i własnego państwa 
od sąsiadów. Do tego potrzebna jest idea i symbole. Nie mozolnie tworzona 
z ułamków przeszłość, pełna niejasności i dylematów badawczych, ale przeko-
nanie, gdzie obok faktów potwierdzonych istnieje wiara w tę wizję. Dotyczy to 
również Cyganów (Romów)”787.

Historia prześladowań stała się immanentnym elementem współczesnej 
romskiej tożsamości i często wydaje się liderom skuteczniejsza w stosowaniu na 
rzecz interesów społeczności romskiej niż inne elementy składowe konstruujące 
defi nicję tożsamości. Wskazują na to choćby słowa Iana Hancocka – badacza 
romskiego i aktywisty – który stwierdził, że „chociaż wiedza o naszym pocho-
dzeniu z Indii jest ważna, tak samo ważne jest dla każdego narodu, żeby znać 
swoją historię; nie jest to wiedza, którą bierze się pod uwagę na co dzień. Tak 
naprawdę większość z nas nie wie nawet o tym i niektórzy nie wierzą w to, gdy 
po raz pierwszy o tym słyszą. Kiedy skinheadzi noszą transparenty z napisem 
«Cyganie wracajcie do Indii», jest to dobrze poinformowana, ale nierealistyczna 
bigoteria. Europejscy Romowie uważają za swój dom Europę, a nie Indie (…). 
W świetle ostatnio pojawiających się szczegółów z naszej historii, mogliśmy na-
wet nie być grupą etniczną, zanim nasi przodkowie dotarli na Zachód, i czas 
spędzony w Europie to niemalże całe romskie doświadczenie”788. Podobnego 
zdania jest wielu naukowców, takich jak Wim Willems i Leo Lucassen, którzy 
również upatrują czynników wpływających na romską tożsamość nie w zwycza-
jach wyniesionych z praojczyzny Romów, ale we wpływie zewnętrznym – kul-
tury, tradycji oraz uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych 
panujących w krajach, w których od wieków mieszkają. Potwierdzeniem tego, że 
Romowie traktują państwa europejskie jako swoje ojczyzny, jest także fakt wy-
stępowania jedynie sporadycznych przypadków dążeń państwowotwórczych789. 

787 L.  Mróz, Między tradycją a współczesną polityką. Rozterki liderów romskich, op. cit.
[w:] T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska, op. cit., Kraków 2008, s. 58.

788 I. Hancock, op. cit. [w:] V. Nicolae, H. Slavik, op. cit., New York 2007, s. 53.
789 Niektórzy działacze romscy, podobnie jak syjoniści, wnioskowali o utworzenie tzw. Ro-

manestanu – państwa romskiego. W Polsce już w latach trzydziestych XX wieku dynastia królów 
cygańskich z rodziny Kwieków snuła plany o utworzeniu Romanestanu przy brzegach Gangesu 
bądź w południowej Afryce. Z kolei w latach sześćdziesiątych liderzy romscy we Francji szykowali 
utworzenie autonomicznego terytorium w obrębie tego kraju oraz państwa dla Romów w Somalii. 
W 1993 roku organizacja z Macedonii o nazwie Partia dla Całkowitej Europeizacji Romów wysłała 
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Liderzy romscy skupili się raczej na ofi cjalnym ustaleniu statusu Romów 
w poszczególnych krajach i w ramach organizacji międzynarodowych, co sta-
nowiło – obok upamiętnienia Holokaustu, opracowania krajowych i między-
narodowych strategii poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów i za-
pewnienia im równych praw obywatelskich – podstawowe elementy programów 
działania liderów i organizacji. Działacze pochodzenia romskiego nie byli i nie 
są jednak zgodni co do owego statusu – czy Romowie mają być uznani za trans-
narodową czy ponadnarodową mniejszość, czy naród. Nicolae Gheroghe, wspo-
mniany już romski naukowiec, twierdzi, że „oczywiste jest, iż jesteśmy teraz 
w procesie budowania etniczności podobnego do tego nazywanego w warun-
kach politycznych «procesem narodowotwórczym». (…) staramy się budować 
teraz tożsamość polityczną bycia Romami, bycia Cyganami współpracującymi 
z politycznymi instytucjami. Czy jest to sztuczny wysiłek? Jest to jedno z pierw-
szych pytań, ponieważ ci, którzy są zaangażowani w to projektowanie, to ludzie 
tacy jak ja, wykształceni Romowie. Nie jestem wyjątkiem (…) istnieje warstwa 
społeczności romskiej zintegrowanej ze społeczeństwem, której przedstawiciele 
są w stanie podtrzymywać dialog z różnymi instytucjami politycznymi, admini-
stracyjnymi, naukowymi, które jednakże podejrzewają, że nie jesteśmy prawdzi-
wymi «Cyganami», ponieważ już nie żyjemy w tradycyjnych dla nas warunkach, 
opisanych przez etnografów i antropologów. Dlatego też mamy do czynienia 
z kryzysem legitymizacji naszej (romskich intelektualistów) własnej «etnicznej 
tożsamości» (…)”790. Gheroghe opowiada się także za transnarodowym statusem 
Romów, który w jego opinii mogą zaoferować organizacje i instytucje ponad-
narodowe i międzynarodowe, takie jak UE i ONZ, i w tym upatruje szan-
sę na odejście od szkodliwego, jego zdaniem, statusu mniejszości narodowej, 
która uzależnia Romów od poszczególnych państw i nie koresponduje z ich 
potrzebami. 

Koncepcja statusu transnarodowej mniejszości romskiej jest popierana przez 
wielu liderów i działaczy romskich, a także działające na rzecz społeczności rom-
skiej organizacje obywatelskie i międzynarodowe. Idea ta wywodzi się od po-
stulowanej jeszcze do niedawna koncepcji dotyczącej uznania Romów za naród 
nieterytorialny czy też naród w diasporze. Dążenia do uznania Romów za naród 
mają swoją historię w procesie mobilizacji liderów tej ludności i ich uczestnictwa 
w społeczeństwach obywatelskich państw, które zamieszkują. Należy się jednak 
zgodzić z twierdzeniem Andrzeja Mirgi i Nicolae Gheorghe, że koncepcji „naro-

list do ONZ z prośbą o ustanowienie narodu i państwa romskiego Romanistan, co jednak przez 
samych autorów listu nie było traktowane jako propozycja, lecz próba zwrócenia uwagi świata 
na problemy Romów na Bałkanach – za: Z. Barany, op. cit., Cambridge 2002, s. 257; Światowy 
Kongres Romski zaapelował, by Romowie tworzyli „Romanistan w sercach” – za: S. Kapralski, op. 
cit. [w:] A. Bartosz, M. Courthiade, S. Kapralski, L. Mróz, A. Paszko, C. Robotycki (red.), op. cit., 
Tarnów 2008, s. 149. 

790 N. Gheorghe, Th e Social Construction of Romani Identity [w:] T. Acton (ed.), Gypsy Politics 
and Tareveller Identity, Hatfi eld 1997, s. 57–59.
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du”, istniejącej w tradycji europejskiej, nie da się zastosować do Romów791. Do-
dać do tego można także koncepcję nacjonalizmu. Postulaty te są w dużej mierze 
wynikiem chęci odejścia od traktowania Romów jako społecznego problemu, 
czemu miała także służyć, jak już wspomniano, konstruowana tożsamość naro-
dowa. W tym celu opracowano również fl agę romską i przyjęto romski hymn 
Gelem Gelem, które miały być w opinii romskich nacjonalistów symbolami na-
rodu romskiego, kiedyś zjednoczonego, a przez wpływy zewnętrzne rozbitego 
i podzielonego792. 

Nie można także zapominać o dążeniach do publicznego uznania nazwy 
„Romowie” zamiast w wielu krajach noszącego negatywne konotacje określenia 
„Cyganie”. Nazwa „Romowie”, używana w międzynarodowym dyskursie poli-
tycznym, stanowi również ważny symbol ruchu romskiego, będąc jednocześnie 
jednym z pierwszych kroków do budowania nowoczesnej tożsamości etnicznej 
czy narodowej Romów.

Ponowne połączenie członków tego niegdyś zunifi kowanego narodu stawia 
właśnie sobie za cel romski ruch narodowy793. Jednakże w obliczu tego, że więk-
szość ruchów międzynarodowych propagujących nacjonalizm romski nie jest, 
poza symbolicznymi deklaracjami, zbyt aktywna794, należy przyznać, że obecnie 
działalność liderów romskich na poziomie międzynarodowym skupia się w du-
żej mierze na dążeniu do uznania Romów jako mniejszości transnarodowej, co 
wpisuje się w tendencje globalizacyjne i wymusiłoby w pewnym stopniu ko-
nieczność skonstruowania strategii działań dla tej „ponadnarodowej” mniejszo-
ści. Duże nadzieje w tym zakresie pokładane były w członkostwie krajów z dużą 
populacją romską w Unii Europejskiej. Jednakże, jak już zostało to wcześniej 
wspomniane, a zostanie rozwinięte w następnym rozdziale, ustalenie jednego, 
wspólnego statusu mniejszości romskiej oraz koncepcji polityki romskiej jest 
niezmiernie trudne. 

Nie można zapominać, że formułowanie dążeń i założeń programów, które 
można nazwać politycznymi, mających na celu poprawę sytuacji Romów w Eu-
ropie, wiąże się nie tylko z działalnością liderów romskich i tworzonych przez 
nich organizacji, ale także z opiniami naukowców oraz ekspertów organizacji 
obywatelskich i pozarządowych, którzy do niedawna jeszcze dominowali zarów-

791 A. Mirga, N. Gheorghe, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, Kraków 1998, s. 38.
792 I. Hancock, Th e East European Roots of Romani Nationalism [w:] D. Crowe, J. Kolsti (ed.), 

Th e Gypsies of Eastern Europe, Armouk, New York–London 1991, s. 139.
793 T. Acton, romski badacz i aktywista, wyróżnia trzy różne podstawy tego ruchu: etniczną, 

związaną z tradycyjnymi wyznacznikami tożsamości; koncepcję równości wszystkich ludzi i po-
trzeby przezwyciężania różnic wewnątrzgrupowych wśród Romów; dziewiętnastowieczny nacjo-
nalizm europejski, a szczególnie idea samostanowienia narodów – za: T. Acton, Gypsy politics and 
Social Change: Th e Development of Ethnic Ideology and Pressure Politics among British Gypsies from 
Victorian Reforms to Romany Nationalism, London 1974, s. 233–234.

794 Nie można jednak temu ruchowi odmówić wielu osiągnięć – Światowy Kongres Romski 
przygotował petycję do ONZ, w wyniku której w 1979 roku IRU nadano status konsultanta przy 
ONZ, podjęto także próby standaryzacji języka romskiego.
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no w analizowaniu sytuacji Romów, jak i w występowaniu w ich imieniu na 
forum politycznym. Romowie osiągają niemałe sukcesy w realizowaniu jednego 
z założeń programowych – reagowania i protestowania przeciw praktykom szko-
dzącym i zagrażającym ich społecznościom, nadużyciom władz i policji, dyskry-
minacyjnym zachowaniom urzędników, niewypełnionym zobowiązaniom wo-
bec mniejszości, wynikającym z aktów prawnych etc. Dużo udało się osiągnąć, 
jeśli chodzi o wypełnianie założenia związanego z ochroną i upowszechnianiem 
kultury i języka romskiego.

Jednakże Unia Europejska wpłynęła znacznie na spełnienie przez ruch rom-
ski kolejnych trzech przesłanek etnicznej mobilizacji – pojawienia się możli-
wości i okazji politycznych, dostępności i możliwości korzystania ze środków 
fi nansowych oraz podnoszenia potencjału organizacyjnego Romów i tworzenia 
struktur sprawnie zarządzanych oraz realizujących cele i interesy grupy. Stało 
się to możliwe dzięki szczegółowo omówionym w poprzednim rozdziale instru-
mentom fi nansowym i prawnym, którymi ta organizacja Starego Kontynen-
tu dysponuje. Te przesłanki są ze sobą w przypadku Romów ściśle powiązane
– choć po upadku komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po-
wstało dużo nowych organizacji romskich i kiełkujący w tych państwach już 
w latach osiemdziesiątych XX wieku proces etnicznej mobilizacji mógł się le-
piej rozwijać, to jednak dostępne właśnie dla organizacji i stowarzyszeń środki 
fi nansowe, czy to na poziomie europejskim, czy rozdzielane przez poszczególne 
państwa, wpłynęły na lawinowe wręcz tworzenie się romskich struktur poza-
rządowych. Właśnie liczba organizacji romskich jest najwyraźniejszym dowo-
dem na rozwijanie się omówionego procesu, choć niektórzy badacze twierdzą, 
że organizacji tych jest po prostu zbyt dużo, gdyż powoduje to brak przejrzy-
stości przekazu do społeczeństw większościowych i jeszcze bardziej różnicuje 
i konfl iktuje społeczność romską. Dostrzec można jednak większe ryzyko, także 
w związku z nie zawsze przejrzystą dystrybucją środków i przypadkami korupcji 
– praktyka ta często utrudnia realną współpracę i partnerstwo z Romami oraz 
angażowanie ich w związane z nimi działania, ponieważ decydenci polityczni są 
w stanie niezwykle łatwo manipulować małymi organizacjami i je kontrolować, 
a te, zaproszone przez nich do współpracy, stają się od nich zależne, dlatego ich 
udział w podejmowaniu i wdrażaniu decyzji jest pozorny. Ponadto zdarza się, że 
organizacje powoływane są jedynie w celu pozyskiwania środków fi nansowych 
dla założyciela i jego rodziny i nie ma to wiele wspólnego z działaniem na rzecz 
choćby społeczności lokalnej. 

Mimo że takie procedury mają miejsce także w omawianych krajach, to 
jednak tak intensywne organizowanie się społeczności romskiej można uznać 
w dużej mierze za pozytywny mechanizm, gdyż kształtują się nowe, coraz lepiej 
wykwalifi kowane kadry tych organizacji, często złożone w dużej mierze z Ro-
mów, którzy uczą się zarówno zarządzania organizacją, jak i projektowania, jako 
że pozyskanie i rozliczanie środków fi nansowych to proces trudny, wymagający 
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i kontrolowany przez instytucje fi nansujące. Zupełnie inną kwestią jest przy-
znawanie dofi nansowania na projekty mało efektywne i nieprzynoszące realnej 
zmiany dla przedstawicieli społeczności romskich. Nie można jednak winą za 
to obarczać Romów, tylko brak spójnej strategii, a co za tym idzie – brak real-
nych priorytetów wraz ze skutecznymi instrumentami merytorycznymi, które 
mogłyby przynieść zmianę rzeczywistą. Trzeba oprócz tego zwrócić uwagę na 
jedną, istotną wadę fi nansowania organizacji romskich ze środków zewnętrz-
nych – otóż organizacje te są całkowicie uzależnione od tego wsparcia i często 
zdarza się, że po zakończeniu projektu i ustaniu dofi nansowania po prostu koń-
czą swoją działalność, ponieważ nie mają za co jej prowadzić, a ich pracownicy 
nie posiadają umiejętności bądź możliwości pozyskiwania środków z innych źró-
deł, takich jak fundacje czy sponsorzy, poprzez fundraising albo uruchamianie 
działalności gospodarczej w celu pozyskania funduszy na dalszą działalność non 
profi t. Mimo częstotliwości występowania takich sytuacji, co zwłaszcza dotyczy 
niewielkich, młodych organizacji, jak dotąd nawet nie podjęto próby, ani na 
szczeblu krajowym w Polsce, Słowacji i na Węgrzech, ani na szczeblu unijnym, 
aby zapewnić trwałość zarówno rezultatów projektów, jak i organizacji je wdra-
żających. Przykładem mogą być projekty realizowane na rzecz Romów w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które miały na celu wypracowanie mode-
lu wsparcia społeczności romskiej, jednak po zakończeniu programu EQUAL 
sprawdzone już rozwiązania albo nie zostały wykorzystane w ogóle na poziomie 
centralnym, albo mają zastosowanie jedynie w ograniczonym zakresie. Świad-
czy to o nieracjonalności poniesionych kosztów, gdyż ich wydatkowanie miało 
głównie na celu przeprowadzenie eksperymentu, stworzenie swoistego laborato-
rium rozwiązań, które po eliminacji mniej adekwatnych miały stać się wzorem 
i dobrą praktyką dla późniejszych działań.

Dodać także należy, że często działania skierowane jedynie do Romów i fi -
nansowane ze środków budżetowych państw bądź organizacji międzynarodo-
wych wywołują niechęć przedstawicieli społeczeństw większościowych, pogar-
szając i tak już trudne wzajemne relacje i postrzeganie społeczności romskiej. 
W tym ostatnim z pewnością nie pomagają negatywne przekazy dominujące 
w mediach. Dostęp do środków komunikowania – ostatniej z przesłanek etnicz-
nej mobilizacji, wyróżnionej przez Barany’ego – jest dla Romów w omawianych 
krajach szczególnie trudny. Mimo funkcjonowania programu wspólnotowego 
Media, ze środków Unii Europejskiej może być dofi nansowana jedynie pro-
dukcja fi lmów, programów, audycji i materiałów na temat spraw związanych 
z mniejszościami, w tym Romami – nie można jednak uzyskać funduszy na za-
kładanie i tworzenie środków masowego przekazu. Dla wielu Romów, borykają-
cych się z analfabetyzmem, telewizja jest medium bez żadnej alternatywy, jednak 
koszty jej powołania i funkcjonowania są ogromne w porównaniu z możliwoś-
ciami fi nansowymi organizacji romskich. Rozwiązaniem mogłaby być telewizja 
internetowa, znacznie tańsza i prosta do stworzenia pod względem organizacyj-
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no-technicznym, jednakże jest ona zbyt mało popularna, by stanowić skuteczne 
narzędzie mobilizacji Romów. Funkcjonujące obecnie media romskie w wybra-
nych krajach to głównie prasa i rzadziej radio w postaci audycji i programów. 
Nie można także oczekiwać, że obecność tematyki romskiej w mediach, na którą 
sami przedstawiciele tej społeczności mogliby mieć wpływ, ulegnie zwiększeniu, 
nawet w krajach z dużą populacją romską, gdyż problematyka ta jest zbyt mało 
atrakcyjna dla widza, a przez to nierentowna dla środków masowego przekazu. 
Romowie muszą więc znaleźć alternatywne sposoby docierania zarówno do spo-
łeczeństw większościowych, ja i swoich pobratymców. Konsekwentnie muszą też 
kontynuować działania mające na celu dostarczanie dziennikarzom rzetelnych 
i jednocześnie ciekawych informacji o społeczności, aby mieć realny wpływ na 
treści, które konstruują medialny obraz Romów.

Proces etnicznej mobilizacji ludności romskiej, choć właściwsze byłoby 
określenie – mobilizacji liderów romskich, z racji relatywnie niskiej aktywno-
ści politycznej i społecznej większości Romów, to zjawisko stosunkowo nowe, 
choć niemal wszystkie opisane wyżej uwarunkowania społeczne i ekonomiczne 
zachodziły już od dawna. Dlaczego w takim razie właśnie teraz obserwujemy 
wzmożone wysiłki na rzecz konstruowania tożsamości narodowej i – co za tym 
idzie – mobilizacji politycznej liderów romskich zarówno na poziomie krajo-
wym, jak i ponadpaństwowym? Znów należy przywołać tu słowa Mahlera, który 
sądził, że marginalność może wywołać pozytywne skutki, pobudzając społecz-
ności jej doświadczające do zaangażowania i aktywności społecznej oraz do chęci 
uczestnictwa w walkach społecznych, czyli woli przejścia z uprzedmiotowienia 
do upodmiotowienia (empowerment)795. Bez wątpienia znaczenie dla tego swo-
istego przebudzenia etnicznego miała demokratyzacja po upadku komunizmu 
w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Jaki jednak wpływ wywarła 
na proces etnicznej mobilizacji Romów w omawianych krajach Unia Europejska 
po ich przystąpieniu do tej organizacji? Następny rozdział stanowi próbę odpo-
wiedzi na to pytanie.

795 R. Szarfenberg, op. cit., Warszawa 2006, s. 37.
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Rozdział VI

Przejawy etnicznej mobilizacji Romów w Polsce, 
na Węgrzech i na Słowacji w ramach UE 

i praktyczna rola tej organizacji w tym procesie 
– opinie liderów i działaczy romskich

Punktem wyjścia do rozważań w tym rozdziale będą słowa Grzegorza Babiń-
skiego, który stwierdził, że „wprawdzie wiele grup etnicznych nie zgłasza jedno-
znacznie żądań czy postulatów dotyczących własnego etnicznego państwa, ale 
grupa etniczna nie może istnieć bez grupowej ideologii. Grupa bez ideologii 
nie jest grupą etniczną, stąd też badanie etnicznych ideologii jest niezbywalną 
częścią badań etnicznych. Powstają jednak ważkie problemy metodologiczne – 
jak takie ideologie badać. Najłatwiej na to odpowiedzieć, że nie ma ideologii 
bez ideologów, wystarczy więc poznać ich poglądy. Problem w tym, że chodzi 
o ideologie grupowe, a nie o indywidualne poglądy przywódców i ideologów, 
skądinąd także bardzo ważne. Główny kłopot metodologiczny polega na tym, że 
ideologie grupowe rzadko lub zgoła nigdy nie są podzielane przez wszystkich czy 
nawet przez większość członków zbiorowości. Ponadto ideologie te mogą być 
w dosyć różny sposób wyrażane i akceptowane w zależności od kontekstu ich 
wyrażania. Należy je analizować, przede wszystkim opierając się na ich material-
nym wyrażeniu (druki) oraz wypowiedziach przywódców. Stopień upowszech-
nienia i akceptacji tych ideologii w zbiorowości to inny, złożony problem”796. 
Różnorodność opinii i poglądów, w przypadku tej rozprawy związanych z rolą 
Unii Europejskiej w procesie etnicznej mobilizacji Romów, oraz niepodzielanie 
ich przez większość członków społeczności bądź wręcz ich brak świadomości, że 
takie twierdzenia i stanowiska poszczególnych liderów funkcjonują w dyskursie 
publicznym, to charakterystyki odnoszące się niezmiernie trafnie do omawianej 
grupy etnicznej. Dlatego też rozdział ten poświęcony będzie analizie wypowie-
dzi liderów romskich w kontekście obszarów problemowych, składających się na 
badaną problematykę.

796 G. Babiński, op. cit., Kraków 2004, s. 35.
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6.1. Założenia i przebieg badań terenowych oraz krótka 
charakterystyka badanych

Badania realizowane były w latach 2008–2010 i obejmowały swoim zasięgiem 
teren Polski, Węgier i Słowacji. Opierały się zarówno na obserwacji uczestniczą-
cej niekontrolowanej, jak i badaniach terenowych, które realizowane były na 
podstawie scenariusza jakościowego swobodnego częściowo nieskategoryzowa-
nego wywiadu pogłębionego, który został skonstruowany z następujących pytań 
otwartych: 

1.  Proszę krótko opowiedzieć o instytucji lub organizacji, którą Pan/Pani re-
prezentuje. Jakie mógłby/mogłaby Pan/Pani wskazać główne dziedziny jej 
działalności, główne cele i priorytety, a także najważniejsze trudności? 

2.  Jak Pan/Pani ocenia status społeczności romskiej w swoim kraju? 
3.  Z jakimi problemami boryka się ta społeczność? 
4.  Jakie szanse i możliwości stoją przed społecznością romską w Pana/Pani 

kraju? 
5.  Jakie instytucje bądź organizacje – rządowe i pozarządowe – są zaangażowa-

ne w kwestie związane z życiem społeczności romskiej na terenie Pana/Pani 
kraju? 

6.  Jak Pan/Pani ocenia współpracę między instytucjami państwa a organizacja-
mi pozarządowymi w kwestiach dotyczących Romów?

7. Jak ocenia Pan/Pani działalność romskich organizacji pozarządowych na 
rzecz Romów? Które obszary działalności są priorytetowe? W jakiej dziedzi-
nie należy zrobić więcej? 

8.  Jak Pana/Pani zdaniem można określić zaangażowanie Romów w życie po-
lityczne Pana/Pani kraju? W jakiej mierze jest to zaangażowanie w ramach 
krajowych partii politycznych, partii romskich lub działalności niezależnej, 
pozapartyjnej? 

9.  Jak opisałby/opisałaby Pan/Pani lidera społeczności romskiej? Jakie cechy 
musi posiadać i na czym powinien się koncentrować? 

10.  Jak przystąpienie do UE wpłynęło na społeczność romską w Pana/Pani 
kraju? 

11.  Jak skuteczna jest Pana/Pani zdaniem ochrona praw mniejszości narodo-
wych i etnicznych w krajach członkach UE? 

12.  Czy przystąpienie do UE wpłynęło na politykę wobec Romów w Pana/Pani 
kraju? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

13.  Jakie możliwości aktywnego reprezentowanie swoich interesów uzyskała 
społeczność romska po przystąpieniu Pana/Pani kraju do UE? 

14.  Jakie programy i fundusze UE na rzecz mniejszości etnicznych bądź wy-
łącznie Romów są Panu/Pani znane? Z których z tych projektów korzystała 
Pan/Pani organizacja? Jak ocenia Pan/Pani ich efektywność? Jakich inicjatyw 
wciąż brakuje? 
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15.  Jak w Pana/Pani opinii członkostwo w UE krajów, których obywatelami są 
Romowie, wpłynęło na poziom integracji wewnątrzgrupowej wśród ludno-
ści romskiej, a także na jej integrację ze społeczeństwami większościowymi? 
Czy znane są Panu/Pani inicjatywy międzynarodowe zrzeszające organizacje 
romskie z różnych krajów w celu ochrony mniejszości romskiej, a także pro-
mowania aktywnego uczestnictwa Romów w działaniach i inicjatywach UE? 

16.  Jak ocenia Pan/Pani działalność liderów i organizacji romskich na forum UE? 
17.  Co oznacza dla Pana/Pani pojęcie lobbingu romskiego w UE? Czy można 

mówić o takim zjawisku, a jeśli tak, to jak się ono przejawia? 
18.  Co dla Pana/Pani oznacza pojęcie romskiej tożsamości? 
19.  Co oznacza dla Pana/Pani pojęcie etnicznej mobilizacji Romów? Czy współ-

cześnie możemy zaobserwować zjawisko współpracy i mobilizowania się Ro-
mów i ich przedstawicielstw (organizacji, liderów) z różnych krajów, które 
ma na celu polepszenie ogólnej sytuacji Romów w Europie? Jeśli tak, to jaki 
wpływ na ten proces mają istnienie, działalność i inicjatywy UE? (pytania 
pomocnicze o przesłanki etnicznej mobilizacji wg Zoltana Baranyego) 

20.  Czy występuje i jak częste jest zjawisko defraudacji funduszy przeznaczo-
nych dla Romów? Kto jest tego sprawcą? 

21.  Do jakiej grupy romskiej Pan/Pani należy?

Ogółem przeprowadzono 16 wywiadów z liderami i liderkami romskimi 
– sześć w Polsce, cztery na Słowacji i pięć na Węgrzech oraz jeden z Romani 
Rose z Niemiec (oznaczenie RR) – jednym z najbardziej aktywnych liderów 
na forum europejskim, przewodniczącym Centralnej Rady Niemieckich Sin-
ti i Romów (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma – powstała 6 lutego 1982 
roku) z siedzibą w Heidelbergu i członkiem zarządu utworzonego przy Cen-
tralnej Radzie Centrum Dokumentacyjnego i Kulturalnego Niemieckich Sinti 
i Romów (Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma). 
Rose jest także pierwszym członkiem pochodzenia romskiego w Międzynarodo-
wej Radzie Oświęcimskiej, współprzewodniczącym założonej we wrześniu 2004 
roku Rady Mniejszości w Niemczech oraz organizatorem wielu strajków i de-
monstracji Sinti i Romów w Niemczech, m.in. strajku głodowego w 1980 roku 
w byłym obozie w Dachau, który miał na celu zwrócenie uwagi na pomijanie 
ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej w debacie publicznej. Romani 
Rose jest często reprezentantem interesów Romów i Sinti na forum Unii Euro-
pejskiej, bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego, a także Banku Światowego, Rady Europy i OBWE. 
Uczestniczył m.in. w Pierwszym Europejskim Szczycie Romów w 2008 roku, 
gdzie był prelegentem.

Wśród badanych były osoby obu płci, w różnym wieku, pochodzące z róż-
nych grup romskich/cygańskich. Respondenci zostali wytypowani na podsta-
wie próby arbitralnej, a głównym założeniem wyboru była ich rozpoznawal-
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ność zarówno w zbiorowościach romskich, jak i w otoczeniu zewnętrznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem władz lokalnych i centralnych wybranych krajów, 
a dodatkowo korzystanie z funduszy pomocowych przez organizacje, którymi 
zarządzają, bądź praca w instytucjach mających bezpośredni wpływ na dystry-
bucję środków z tych funduszy i wdrażanie programów systemowych na rzecz 
społeczności romskiej. 

Zebrany materiał badawczy został poddany weryfi kacji, selekcji, klasyfi kacji 
i kategoryzacji i na tej podstawie wyznaczono sześć obszarów problemowych, 
w ramach których dokonano analizy wypowiedzi liderów romskich. Spośród 
nich wydzielono dwa obszary wprowadzające: 1. Sytuacja społeczno-ekono-
miczna i prawna Romów oraz 2. Współpraca instytucjonalna – władze państw 
i organizacje pozarządowe797, a także cztery obszary właściwe dla tematyki roz-
prawy: 1. Przystąpienie do UE – sytuacja Romów, polityka wobec mniejszości po 
akcesji oraz poziom integracji wewnątrzgrupowej i ze społeczeństwem większoś-
ciowym w wybranych krajach; 2. Działania UE wpływające na proces etnicznej 
mobilizacji – ochrona prawna i instrumenty fi nansowe, wiedza i doświadczenia 
respondentów; 3. Reprezentacja Romów na forum UE i możliwości lobbingu 
romskiego; 4. Charakterystyka lidera romskiego, pojęcie tożsamości romskiej 
oraz proces etnicznej mobilizacji i wpływ UE na ten proces – interpretacja.

6.2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna i prawna Romów

Respondenci w dużej mierze potwierdzili wyniki analizy sytuacji społeczności 
romskiej w poszczególnych krajach, przedstawionej w rozdziale III. Mimo to 
można jednak zauważyć różnice pomiędzy opiniami liderów w tych państwach 
co do wyboru najważniejszych problemów, z jakimi borykają się Romowie 
w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. 

Na Węgrzech wskazywano najczęściej w tym kontekście na działalność skraj-
nie prawicowych grup i partii oraz wzrost wrogości wobec Romów: „Obecnie 
największym utrudnieniem na Węgrzech jest wzmacnianie się grup skrajnoś-
ciowych, «antycygańskich» nastrojów, które spowodowane są różnymi przyczy-
nami” (LW1), a także wzrost niechęci do ludności romskiej w społeczeństwie 
większościowym oraz ignorowanie implementowania strategii na rzecz Ro-
mów na poziomie lokalnym: „na Węgrzech i niestety w innych krajach Europy 
Wschodniej sytuacja uległa zmianie, bo pięć lat temu nie było tak nasilonych 
negatywnych postaw i antycyganizmu na Węgrzech, jak to miało miejsce na 
Słowacji, w Jugosławii i w Polsce chyba też (…). Tak szczerze to nie wiem, jaki 

797 Wydzielenie tych obszarów miało na celu skonfrontowanie opisu sytuacji Romów w wy-
branych krajach, przedstawionej na podstawie materiałów wtórnych w poprzednich rozdziałach, 
z postrzeganiem jej przez respondentów.
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jest tego powód, bo przecież nic się nie zmieniło. Chodzi mi o to, że Romowie 
byli biedni powiedzmy 20 lat temu i bezrobotni i są bezrobotni także teraz, więc 
mają te same problemy. (…) Dlatego też nie jestem w stanie powiedzieć, dla-
czego ludzie, mam na myśli społeczeństwo, stali się tak bardzo negatywni. Ale 
chodzi o to, że niestety na Węgrzech ekstremistyczne partie prawicowe stały się 
bardzo silnie i ludzie, chodzi mi tutaj o wyborców, społeczeństwo, wspierają je 
bardzo mocno (…) niestety 15% głosów oddano na skrajną partię prawicową, 
co jest naprawdę bardzo złe. (…) Węgry zawsze były swego rodzaju modelowym 
krajem w Europie. Rozpoczęły integrację Romów przed innymi krajami, po-
wiedzmy w 1993 roku, i tak dalej. Jeśli teraz zwrócilibyśmy się z pytaniem do 
Komisji Europejskiej, kto jest najlepszy w integracji Romów, otrzymalibyśmy 
odpowiedź, że Hiszpania i Węgry to kraje, które są najbardziej zaawansowane 
i osiągnęły jakieś rezultaty (…). Ale pomimo tego (…) niestety wsparcie dla par-
tii ekstremistycznych rośnie bardzo wyraźnie i nie jestem w stanie powiedzieć, 
co możemy zrobić w tej sytuacji. (…) silny antycyganizm i negatywne postawy 
wpływają na kwestionowanie i zaniedbywanie polityki integracyjnej na rzecz 
Romów. (…) Powiedzmy, że wdrażamy program w mieście lub na wsi i ludzie 
żyjący w tym miejscu starają się blokować albo odmawiać swojego zaangażowa-
nia w projekt – np. projekt mieszkaniowy dla Romów, który oznacza, że chcie-
libyśmy zlikwidować osadę romską. W tym wypadku ludzie, którzy mieszkali 
w osadzie, zostaną przesiedleni do wioski, a to oznacza, że będą żyć obok nie-
romskich sąsiadów. (…) I ludzie mówią, że «nie, ja nie chcę żyć obok romskiego 
sąsiada». (…) Ludzie mówią to bardzo wyraźnie, nie kryją się z tym, wypowiada-
ją się o tym nawet w mediach. (…) Niestety wymaga to bardzo silnego poparcia 
politycznego, a poparcie polityczne jest bardzo, bardzo słabe i nie tylko skrajne 
partie zaniedbują taki rodzaj polityki integracyjnej dla Romów, ale niestety także 
partia socjalistyczna czy partie prawicowe. (…) Przejawia się to głównie na po-
ziomie lokalnym – na poziomie krajowym nie jest to tak silne. (…) A wdrażanie 
programów na rzecz Romów odbywa się na poziomie lokalnym. (…) I ludzie na 
tym poziomie odmawiają wdrażania… nie mówię, że wszyscy, ale mierzymy się 
z ogromnym problemem związanym z nimi” (LW4). 

Zakorzenione stereotypy antyromskie potwierdza też w swojej wypowiedzi 
kolejny węgierski lider: „Kiedy rozmawia się z ludźmi, mówią, że Cyganie są źli, 
brudni, nawet moi przyjaciele, którzy są bardzo miłymi i interesującymi ludźmi. 
To nie jest jednowymiarowa sytuacja. Wy macie pewnie tę samą opinię np. o Ara-
bach” (LW3). Ten sam respondent umniejsza jednakże znaczenie wpływu dyskry-
minacji i uprzedzeń na sytuację Romów na Węgrzech, stwierdzając, że: „Cyganie 
zorganizowali się zdecydowanie bardziej w ciągu ostatnich 50 lat, ale ich pozycja 
startowa jest ujemna i choć moim zdaniem szybciej się uczą niż Węgrzy, to dotyka 
ich problem ekonomiczny (…) nie mają aktualnych kwalifi kacji, wystarczającego 
wykształcenia, no i jest oczywiście dyskryminacja, ale gdybym miał robić skalę, to 
umieściłbym dyskryminację na czwartym albo piątym miejscu” (LW3). 
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Jeśli chodzi o trudności organizacji pozarządowych, liderzy wskazywali na 
brak wystarczających środków fi nansowych, a także pojawiła się kwestia współ-
pracy organizacji z partiami politycznymi, co zdaniem jednego z respondentów 
wpływa na ich niezależność: „Dziś na Węgrzech działają liczne organizacje po-
zarządowe. Są to w większości organizacje autonomiczne, lecz wyłania się wiele 
współdziałań z partiami, które oznaczają duży problem pod względem niezależ-
ności” (LW1).

Podobnie do problemów organizacji pozarządowych, związanych z niedosta-
tecznym fi nansowaniem, odnieśli się niemal wszyscy badani w Polsce, mówiąc 
przykładowo, że „jak wiadomo, o ile transformacja ustrojowa umożliwiła istnie-
nie organizacji mniejszościowych, które nie są już kontrolowane przez państwo, 
o tyle to państwo pozbawiło tych organizacji dotacji podmiotowych, więc to jest 
największy problem całego trzeciego sektora, czyli utrzymanie się. Utrzymanie 
nie tyle samej organizacji, ile ludzi w niej pracujących. I to jest chyba najwięk-
sze w tej sytuacji źródło problemów. Ja bym sobie wyobrażała, żeby istniało 
jakieś minimum w postaci jakiejś pomocy, może nie budżetu dla organizacji, 
ale możliwości zatrudnienia przynajmniej dwóch osób w jakiejś formie, która 
pozwoliłaby utrzymać tych pracowników, tak – mam na myśli fi nanse. I resztę 
można pozyskiwać, ale musi być jakiś punkt wyjścia. (…) jest to błędne koło, 
nie ma pieniędzy na etat, w związku z tym nie można zatrudnić specjalisty, który 
te środki będzie pozyskiwał. Znaczy się, ta działalność czy praca społeczna jest 
w warunkach, w których żyjemy, coraz trudniejsza. Bardzo łatwo stracić cel, 
misję i tak dalej” (LP6). Kolejna respondentka zwróciła też uwagę na osiągnięcia 
organizacji pozarządowych, które jednak, mimo zasług, nie są w stanie zwal-
czyć uprzedzeń wobec Romów: „Dzięki działalności wielu stowarzyszeń spo-
łeczeństwo, władze lokalne i państwowe zauważają dobrą robotę, jaką romskie 
organizacje robią na rzecz poprawy wizerunku. Jednak pomimo postępu i coraz 
lepszych kontaktów ze społecznością polską te uogólniające i często niespra-
wiedliwe określenia nie dają się wykorzenić. I chociaż czasy taborów i wędrówek 
Romów dawno minęły, stereotypów nic nie jest w stanie zatrzeć. Romowie na-
dal są traktowani, jako «obcy». (…) Negatywne stereotypy towarzyszą Romom 
prawie zawsze. Nie ma ich tylko w momencie, jak są jakieś ważne wydarzenia, 
imprezy muzyczne, na których bardzo dobrze się bawi publiczność – wtedy się 
Roma kocha. Uprzedzenie i dyskryminacja towarzyszą Romowi, kiedy szuka 
pracy, gdy załatwia sprawy w urzędzie, jest wzywany do szkoły, bo jego dziecko 
narozrabiało – podobnych przykładów można mnożyć. Jednak, co nas cieszy, 
coraz więcej młodych osób z naszej społeczności podejmuje naukę i kończy 
studia. Zmienia się pogląd na życie w otaczającej nas, niestałej rzeczywistości. 
Romowie zawsze dobrze przystosowywali się do życia w sytuacji dla siebie nie-
znanej i trudnej” (LP4). 

Poziom niechęci do Romów w Polsce potwierdza także inny respondent, któ-
ry jednak widzi szansę na poprawę tej sytuacji poprzez działalność organizacji 
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i instytucji państwowych: „Romowie w dalszym ciągu spotykają się z niechęcią 
i odrzuceniem ze strony znaczącej części społeczeństwa polskiego. Należy wszak-
że odnotować działania podejmowane na rzecz przybliżenia specyfi ki tej zbioro-
wości wśród większości polskiego społeczeństwa, w tym również przedstawicieli 
instytucji państwa. Podstawowymi problemami ludności romskiej w Polsce są: 
bezrobocie wynikające z niskiego stopnia wykształcenia i posiadanych kwalifi -
kacji zawodowych oraz uprzedzeń i niechęci wobec niej skierowanych, a także 
w dalszym ciągu niski, choć ulegający stopniowo poprawie wskaźnik edukacji 
dzieci i młodzieży romskiej, jak również najczęściej spotykany wśród Romów 
niski stopień zamożności, który jest przyczyną fatalnych warunków mieszkanio-
wych oraz złego stanu zdrowia” (LP2). 

Właśnie edukacja była wskazywana najczęściej, obok bezrobocia, jako głów-
na bolączka społeczności romskiej w Polsce: „Edukacja jest tym problemem, 
z którym się boryka społeczność romska. Jest bardzo dużo roboty, dla orga-
nizacji romskich jeżeli już, bo to są głównie ich inicjatywy, czyli zatrudnienie 
asystenta romskiego, nauczycieli wspomagających. Szkoła się może starać, ale to 
zazwyczaj organizacja, która działa lokalnie, jest takim motorem napędowym, 
że «zróbmy to» albo «można to zrobić» itd. Wiadomo, że szkoły mają mnóstwo 
innych problemów, różnych uczniów, niekoniecznie też muszą wiedzieć, że takie 
inicjatywy czy takie możliwości istnieją itd. Tutaj problemów mnoży się bardzo, 
bardzo. Z drugiej strony, moim zdaniem zostaje zaniedbana praca z rodzicami, 
z osobami, które wychowują te dzieci, które tak naprawdę decydują, co jest 
dla mojego dziecka bardziej, a co mniej ważne. (…) Można zatrudnić milion 
nauczycieli i to nie zda egzaminu. Natomiast inne problemy to jest akcja łańcu-
chowa. No bo to jest edukacja, czyli rynek pracy, niskie kwalifi kacje itd., i też 
mnóstwo działań wykonywanych po to, żeby one się odbyły, szkolenie itd., itd. 
Nie do końca widać dla mnie efekty tych działań, ale to już inna sprawa. Czyli 
edukacja i problemy socjalne, które oczywiście też istnieją – nie będę powtarzać, 
bo na pewno każdy to mówi – wskazują na te same problemy, bo one rzeczywi-
ście są rażące, ale też taka mała umiejętność… mała znajomość tego kontekstu, 
w którym żyją ci ludzie. To znaczy, oni żyją w ogóle w jakiejś próżni, jakimś 
swoim świecie, taka nieumiejętność poruszania się, można powiedzieć w cudzy-
słowie «na zewnątrz». Brak znajomości tego kontekstu zewnętrznego” (LP6). 
Zarówno wagę problemu edukacji, jak i pewne zamknięcie we własnym środo-
wisku potwierdza inny badany, w którego opinii: „największym problemem do 
niedawna była edukacja i jest w dalszym ciągu, bo znam miejscowości, osiedla, 
gdzie rzeczywiście dwie, trzy klasy szkoły podstawowej to w danej grupie jest 
wysoko. Ktoś już umie przeczytać, napisać cokolwiek, pewnie do końca nie ro-
zumie, co czyta, bo wiadomo, jakie są pisma urzędowe, paragraf koło paragrafu 
i tam mało czytania jest, trzeba wiedzieć, o co chodzi. Natomiast powstają centra 
takie jak nasze, stowarzyszenia, dużo stowarzyszeń powstaje po to, żeby pomagać 
tym ludziom, którzy nie radzą sobie z tym wszystkim. Problem edukacyjny jest 
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taki, że rzeczywiście edukacja ta wczesna, przedszkolna, bardzo słabo stoi i tu 
jest problem, że jak dziecko idzie do szkoły, to słabo mówi po polsku. No bo 
język romski jest uczony, wiadomo, na przykładzie ustnym. I przede wszystkim 
w domu mówi się po romsku. Natomiast jak się idzie gdzieś do miasta, no to 
dziecko na zasadzie słuchu uczy się tego polskiego. Tu jest problem i kładziony 
jest nacisk na tę edukację bardzo wczesną” (LP3). 

Problem bezrobocia w Polsce w opiniach respondentów pojawiał się często 
w powiązaniu z wspomnianymi już edukacją i dyskryminacją: „No na pewno, 
powiem tak, dużym problemem jest bezrobocie, a bezrobocie wiąże się też, nie 
ukrywajmy, z wykształceniem. To też nie jest tak, że jak ktoś jest niewykształco-
ny to pracy nie może znaleźć. Ale wiadomo, to też wiąże się po części może nie 
tyle z dyskryminacją, ile niechęcią pracodawców ze strony nieromskiej, jeśli cho-
dzi o zatrudnienie Romów, prawda? Zawsze przez telefon praca jest, przychodzi 
Rom do pracy i jeśli ewidentnie widać, że jest Romem, czyli ciemna karnacja na 
przykład, to wiadomo, że tej pracy już nie dostanie. Nawet zdarzały się przypad-
ki osób wykształconych, które tej pracy zdobyć nie mogły (…) myślę, że można 
z tym walczyć” (LP5). 

Na ciekawą kwestię, która niemal nie pojawiała się w wypowiedziach pozo-
stałych respondentów, a która wynika z obserwacji uczestniczącej, zwrócił uwagę 
jeden z liderów, stwierdzając, że „Romowie są sami w sobie dość dużym proble-
mem. Kilka grup romskich niekoniecznie współpracujących ze sobą. Jeżeli cho-
dzi o problem w ogóle ze społecznością romską, ja to nazywam społeczność, bo 
ciągle zapominam o małżeństwach mieszanych, bo sami Romowie… Też jest 
sytuacja, że Rom to Rom, a ta druga cząstka społeczności romskiej… Są Polacy, 
którzy żyją razem z Romami, ale nie wolno zapominać o tych ludziach – skoro 
przyjęli w większości tę kulturę, postępowanie romskie itd., wchodzą w ten kli-
mat romski, nie można o nich zapominać” (LP3). 

Wypowiedzi liderów ze Słowacji, dotyczące trudności, z jakimi boryka się 
społeczność romska w ich kraju, były zbliżone bardziej do spostrzeżeń respon-
dentów z Polski niż z Węgier. Z trzech omawianych krajów, romscy badani 
z Republiki Słowacji najbardziej podkreślali ogromną barierę w integracji, jaką 
jest niski poziom edukacji ludności romskiej i faktyczne bagatelizowanie tego 
problemu przez państwo. Jeden z liderów porównał nawet sytuację Romów 
w oświacie z położeniem przedstawicieli innych mniejszości w tym obszarze, 
konkludując, że „największą trudnością są szkoły mniejszościowe i szczególnie 
zła postawa wobec szkół romskich, która się rozprzestrzenia powoli, w przeci-
wieństwie do tych [szkół – przyp. aut.] Węgrów, Ukraińców czy Rosjan, którzy 
także są zaliczeni do mniejszości żyjących na terytorium Słowacji. Nikt nie in-
teresuje się Romami i ich edukacją poza nami. Jest nawet jakaś Rada ds. Edu-
kacji Romów, ale na jej czele stoi nie-Rom, który jest zupełnie nieświadomy 
specyfi ki Romów. Żaden z nas, wyedukowanych Romów, nie miał szansy objąć 
tego stanowiska” (LS1). Na ignorowanie trudnego położenia ludności romskiej 
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na Słowacji zwracała też uwagę kolejna rozmówczyni, która podkreśliła także 
znaczenie dyskryminacji Romów w kształtowaniu obecnej sytuacji tej społecz-
ności: „Romowie w końcu stali się widoczni, choć byli dyskryminowani przez 
długi czas i nikt tego nie zauważał. Są najbiedniejszą mniejszością (…). Ich po-
ziom edukacji nie jest satysfakcjonujący, tak jak ich warunki życia (…). Ostat-
nio wzmagają się negatywne tendencje w stosunku do Romów, bo ludzie winią 
ich za nadmierne korzystanie ze wsparcia UE, które jednak jest zazwyczaj poza 
zasięgiem tych, którzy go najbardziej potrzebują. Większość tutaj na Słowacji 
nie akceptuje faktu, że ludność romska otrzymuje wsparcie społeczne od pań-
stwa i nie ma swojego wkładu w poprawę sytuacji wszystkich tych, którzy płacą 
podatki i ciężko pracują, żeby związać koniec z końcem. Naszą jedyną nadzieją 
jest edukacja. Musimy przygotować nasze dzieci do życia poza horyzontami ich 
wspólnot romskich. Musimy je nauczyć brania odpowiedzialności w swoje ręce 
i walki o pozytywną zmianę. Ponadto musimy pozbyć się uprzedzeń i skończyć 
ze stereotypami, które powodują dyskryminację i separowanie mniejszości od 
reszty społeczeństwa” (LS3). Do tych postulatów o edukacji i funkcjonowaniu 
poza kontekstem mniejszości romskiej sceptycznie podchodzi jednakże inny 
romski lider ze Słowacji, który co prawda wypowiada się pozytywnie o usta-
wodawstwie, m.in. antydyskryminacyjnym, stwierdzając: „Ochrona mniejszości 
istnieje, zagwarantowana na poziomie państwa, również konstytucja gwarantu-
je, że wszystkie narody i narodowości żyjące na Słowacji mają takie same prawa. 
Istnieją także ustawy: antydyskryminacyjna, antyrasistowska, więc ustawodaw-
stwo mamy dobre” (LS4), jednak widzi duże trudności na polu edukacji w for-
mie integracyjnej: „Jeżeli chodzi o szkoły, ich sieć jest rozwinięta w ten spo-
sób, że są także romskie szkoły, więc tam Romowie dostają większą możliwość 
uczęszczania, ale jeżeli chodzi o szkoły większościowe, tu pojawia się problem 
z dostaniem się. Więc można powiedzieć, że szkolnictwo nie jest aż tak dużą 
przeszkodą, ponieważ istnieją szkoły w szerokim asortymencie – uczeń może 
sobie wybrać, gdzie chce się uczyć. Jednak nie dostanie się np. do gimnazjum, 
nawet jeśli ma ku temu predyspozycje, bo jest Romem” (LS4). Zdaniem tego 
samego respondenta dyskryminacja wpływa też na inne dziedziny życia Romów, 
szczególnie na zatrudnienie: „bezrobocie – to pierwsza przeszkoda, ponieważ 
w opinii większości Romowie nie chcą pracować, ale to nie jest prawda, gdyż 
wielu Romów wyjeżdża do Anglii, do Belgii, za granicę i tam pracują. Gdyby 
mieli możliwość, pracowaliby także na Słowacji. Istnieje trochę ukryty rasizm – 
po prostu kiedy pracodawcy widzą, że ktoś jest Romem, mówią: «nie, nie mamy 
dla pana/pani zatrudnienia»” (LS4). Brak akceptacji i dyskryminacja dotykają 
też wykształconych i zintegrowanych Romów, gdyż: „zintegrowani Romowie na 
Słowacji mają także gorszą pozycję w społeczeństwie, ponieważ większość nie 
chce zaakceptować wykształconych Romów (…). Jest tylko mała grupa Romów 
na Słowacji, którzy są akceptowani przez większość jako reprezentanci ludności 
romskiej” (LS2). Sytuacja wskazana przez respondentkę wpływa także na dzia-
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łalność romskich organizacji pozarządowych, które w dużej mierze zakładane są 
właśnie przez przedstawicieli romskiej inteligencji – wszyscy badani wskazali na 
niedofi nansowanie tych instytucji oraz lekceważenie ich aktywności i znaczenia 
dla integracji Romów ze społeczeństwem większościowym.

6.3. Współpraca instytucjonalna – władze państw 
i organizacje pozarządowe

Stan i poziom rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
a władzami państw, zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym, ma duże 
znaczenie dla omawianej problematyki, gdyż zarówno egzekwowanie zagwaran-
towanych praw, jak i dystrybucja większości środków fi nansowych pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej leżą w gestii organów administracji publicznej, 
tak więc kooperacja trzeciego sektora z państwem może kształtować i wpływać 
na działania poszczególnych krajów we wskazanych zakresach. 

Po raz kolejny wypowiedzi liderów z Polski i Słowacji wskazują na podobne 
doświadczenia w omawianym obszarze problemowym, podczas gdy opinie re-
spondentów z Węgier nieco się różnią, co wynika ze specyfi ki systemu samorzą-
dów mniejszości, wprowadzonego w tym kraju w 1993 roku. 

Szczególnie respondenci z Polski wykazywali duże zainteresowanie zagadnie-
niem współpracy na linii władze – organizacje pozarządowe, co przejawiało się 
w ich licznych wypowiedziach, a także wtrąceniach przy pytaniach dotyczących 
innych dziedzin i kwestii. Jedna z respondentek wskazała na problem związany 
z przekonaniem urzędników o ich wiedzy na temat potrzeb i dążeń społeczności 
romskich, co wiąże się z niedostatecznym angażowaniem samych Romów w pro-
ces podejmowania decyzji na ich rzecz: „czasami po prostu władza szeroko poję-
ta nie słucha tych, których te problemy czy których ta działalność jakby dotyczy. 
Natomiast wydaje mi się, że każda organizacja ma inne problemy. Każda orga-
nizacja ma inne kontakty. I wszystko to, co mówię, jest w dużej mierze moim 
subiektywnym odczuciem. Dla mnie głównie to, że ta pewna zależność – tu 
organizacje, a troszeczkę wyżej władza i rząd powodują pewien układ tych kon-
taktów. No jest to jakaś zależność i właśnie bywa tak – są ludzie, którzy są za-
trudnieni w ministerstwach, czyli w instytucjach rządowych, którzy po prostu 
wiedzą i mają monopol na wiedzę, na władzę, i to mi bardzo przeszkadza, że nie 
ma takiej możliwości dyskusji. A jak już są jakieś spotkania, komitety doradcze, 
spotkania informacyjne, w których uczestniczyłam bez liku, to one są, one się 
odbywają, wszystkie ustalenia zostają zapisane, natomiast życie weryfi kuje wszel-
kie ustalenia. I to mi przeszkadza chyba najbardziej” (LP6). Ta sama liderka za-
pytana o to, jak w takim razie te relacje powinny wyglądać, stwierdziła: „wszyst-
ko, co powiem, będzie pewnie brzmiało idealistycznie, ale powinny być bardziej 
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partnerskie. Jak patrzę na działalność komisji sejmowej, która, wiadomo, po-
wstała w roku 1989 i jest organem bardzo ważnym, i dobrze, że istnieje, bo 
skupia wszystkie mniejszości, przychodzą osoby, które są na wysokich szczeblach 
władzy i tak dalej. Ale z tego nic nie wynika – tak, my sobie dyskutujemy i z tego 
nic nie wynika. Ja bym sobie życzyła tego, żeby to miało jakiś ciąg dalszy, żeby 
to nie było czcze gadanie, komentarze, żeby była kontynuacja tego, co ustalimy. 
Ostatnio mam wrażenie, że te spotkania się odbywają, ale my się nie słuchamy 
nawzajem. Każda mniejszość skupia się na swoich problemach. Każdy je ma. I tu 
jest walka o każdą złotówkę, o każdy pieniądz. Bo tak jak mówię, problemy 
mnożą się stąd, że te organizacje nie mają budżetów, nie ma pieniędzy. Tak, ży-
czyłabym sobie, żeby te relacje były partnerskie, żebyśmy słuchali się nawzajem, 
bo jak będziemy partnerami, to będziemy się słuchać. Jak jest zależność, to nie 
musimy się słuchać” (LP6). Monopolizowanie wiedzy o Romach i sposobach 
skutecznej im pomocy akcentuje także kolejny badany, który również wskazuje 
na niepotrzebną centralizację w jednym ministerstwie – MSWiA – środków na 
programy dla ludności romskiej i ich dystrybucję do fi rm i instytucji nierom-
skich, mówiąc, że „środki na Romów, które powinno mieć na przykład minister-
stwo pracy na aktywizację zawodową, to one są monopolizowane w jednej insty-
tucji, w ministerstwie spraw wewnętrznych, które zupełnie nie radzi sobie 
z problemami romskimi, które prowadzi rządowy program na rzecz społeczności 
romskiej. Wiemy, że program ma swoje pozytywy, to trzeba powiedzieć, ale 
można o wiele więcej znaleźć negatywów. Urzędnicy wychodzą z założenia, że to 
nie organizacje romskie mają rozwiązywać swoje problemy, a samorządy. My 
uważamy, że samorządy powinny też współpracować, ale społeczności powinny 
być bardzo poważnym partnerem, ma to być partnerstwo i współdziałanie, ale 
tak nie jest. Druga sprawa jest taka, że organizacje romskie, które są przygoto-
wane do tego typu działań, nie są poważnie traktowane przez różne instytucje. 
(…) ja miałem ostatnio taki problem z funduszem współpracy. Jest to instytucja, 
fundacja rządowa, gdzie składamy od kilku lat projekty, to są środki unijne (…) 
już prawie jesteśmy i wygrywają z nami na przykład jakieś spółki. (…) jak moż-
na realizować programy obywatelskie na rzecz społeczności romskich, kiedy się 
ich naprawdę nie zna – to trzeba wiedzieć, że żaden Rom nie pójdzie do insty-
tucji mu obcej i nie będzie się spowiadał, i nie będzie prosił o pomoc, bo nie ma 
do niej zaufania. (…) nie o to chodzi, ja bym chętnie chciał współpracować 
z taką spółką czy organizacją, która wygrywa projekty romskie, ale jednak admi-
nistratorem powinny być same organizacje romskie, jeśli mają potencjał do tego. 
(…) ja nie mówię, żeby nie szły do organizacji innych, nieromskich, czy do sa-
morządów, ale powinien tu być zdrowy podział. I oni naprawdę projekty reali-
zują, te samorządy, statystyki grają, faktury grają, wszystko jest rozliczone. Ale 
bezpośredniego przełożenia na środowisko nie ma. Dopóki społeczności rom-
skie nie wezmą same za to odpowiedzialności, dopóki nie będą w to bezpośred-
nio zaangażowane, to ja widzę, że to dalej będą bardzo marne efekty (…) nie 
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brakuje tu oczywiście komentarzy od ludzi, którzy pracują z Romami, jak 
MSWiA w Polsce, kierownictwo tego programu, który nadzoruje. Oni twierdzą, 
że programy dla Romów to jest wyrzucanie pieniędzy, a w ogóle to według nich 
nic nie da się zrobić, nie da się zaktywizować pod żadnym względem i dlatego 
lepiej dać swoim, naszym, a nie Romom. Mamy rozliczone, mamy spokój, 
wszystko elegancko, mamy czas, a jak Romom damy, to nie wiadomo, co się z tym 
stanie. Oczywiście, że istnieje również takie ryzyko, ale to musi być wkalkulowa-
ne. Jeśli organizacje nie wywiążą się z zadań, to następnych nie będą mogły rea-
lizować. I wiadomo, że część organizacji by odpadła, a część pozostała, dalej by 
prowadzili i rozwijali, i byliby to bardzo poważni partnerzy” (LP1). Kolejny re-
spondent określił także wytypowanie instytucji zajmującej się sprawami Romów 
za niewłaściwe, jednakże dodał, że trudności we współpracy leżą po obu stro-
nach, gdyż „musimy przyznać, że instytucją, która zajmuje się Romami, jest 
MSWiA. Ja osobiście uważam, że jest to niefortunne. Jak się zestawi 1964 rok, 
zatrzymanie przez właśnie to ministerstwo tych wędrówek, jeszcze MSW. MSW 
tak, ale nikt nie patrzy, że to jest „iA”. Dalej wszyscy patrzą MSW, więc nadzór 
nad wszystkim, co się dzieje w Polsce z Romami, prowadzi ta sama instytucja, co 
kiedyś w rozumieniu tych Romów starszych zrobiła ogromną krzywdę. To jest 
nieszczęśliwe. Mogło to prowadzić Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Kultury, 
bo jest bardzo duży nacisk kładziony na kulturę romską, na pokazywanie tej 
dobrej strony związanej z Romami. Ale nie ma co ukrywać, w Polsce, jako Pola-
cy – też się czuję Polakiem, mam obywatelstwo polskie itd. – ale jako Polacy 
jesteśmy chyba ogólnie mało tolerancyjni. Z tolerancją naszą…, ale od kogo 
mieliśmy się uczyć. Jako Polska nie byliśmy krajem kolonialnym. (…) Polska 
wcale nie jest takim opiekuńczym państwem, takim dobrze opiekuńczym. W Pol-
sce się dopiero uczymy tego wszystkiego, co Zachód już dawno przeszedł. Pew-
nie ten proces będzie przebiegał bardzo szybko, bo jest się od kogo uczyć. Nato-
miast Romowie – jako naród naprawdę bardzo biedny, bardzo taki zagubiony 
– nie są w stanie sobie sami poradzić. Wszystkie te instytucje, począwszy od 
MSWiA poprzez jakieś samorządowe jednostki, gdzie próbuje się współpraco-
wać z Romami. Zostało ich stworzonych dość dużo, bo i pełnomocnicy wojewo-
dów do spraw mniejszości narodowych i tak dalej. Ten proces postępuje. Czy 
zawsze i wszędzie dobrze? To ja mam wątpliwości osobiście. Podstawową prze-
szkodą jest stereotyp, który bardzo ciężko obalić. To nie jest proces «o pstryknie-
my» i już. To jest stereotyp – dotyka wszystkie narody świata i Polaków, i Ro-
mów, i wszystkich. Zawsze ktoś ma jakąś łatkę przypiętą. A poza tym nie ma co 
ukrywać – Romowie nie są łatwym narodem (…) z racji całego opakowania, 
kodeksów naszego itd. Jest duża część Romów, grupy, które bezwzględnie prze-
strzegają kodeksu naszego. Bardziej go przestrzegają niż kodeksu danego pań-
stwa. I nie ma co ukrywać, to jest proces, który nie będzie łatwo zmienić. Nato-
miast stereotyp obalić, że Romowie to kombinatorzy, i tacy, i tacy, brudasy 
różnie w różnych grupach, to też powoduje, że urzędnik, który widzi Roma, 
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który przychodzi, mówi podniesionym głosem, bo tak był zawsze nauczony… 
Taki typ narodu, taką ekspresję mają w sobie, że inaczej przykładowo nie potra-
fi ą. No to urzędnik reaguje bardzo różnie – jeden potrafi  przyjąć pewne rzeczy 
z uśmiechem, a drugi po prostu reaguje też bardzo agresywnie, wydaje mu się, 
że Rom przyszedł bardzo agresywny. Ale to powoduje, że w dalszym ciągu istnie-
je bardzo duża potrzeba współpracy między społecznością romską a społecznoś-
cią większościową. A integracja – ja nie mówię o asymilacji, nie wolno asymilo-
wać żadnego narodu, żadnej grupy, natomiast to powoduje, że ciągle trzeba 
uczyć się jednego. Ciągle kadry urzędnicze się zmieniają i co wejdzie nowa ka-
dra… a przecież nauki o mniejszościach w szkołach nie ma, nie? I to powoduje, 
że chodzi się do pracy i przychodzi ktoś z mniejszości, i widać, że on jest z mniej-
szości. Bo jest grupa Romów, po których nie widać, że są z mniejszości. Ale ci 
Romowie, ci «czarni», ja to mówię, po których widać po prostu, że są Roma-
mi… urzędnik za bardzo nie wie, jak podejść. On nie wyczuwa pewnych takich 
drobnych rzeczy, gdzie bardzo łatwo zrazić Roma itd. Stąd i konfl ikty w niektó-
rych dziedzinach się pokazują” (LP3). Jeszcze inny lider wskazał na trudności 
związane z biurokracją i wymaganiami w aplikowaniu o środki z budżetu pań-
stwa, gdyż jego zdaniem „głównym problemem jest konieczność corocznego 
składania wniosków o dofi nansowanie zadań, mimo iż są one z powodzeniem 
realizowane kilka lat z rzędu” (LP2). Większych problemów w kooperacji nie 
dostrzega z kolei kolejna respondentka, która ocenia ją bardzo pozytywnie, po-
nieważ w jej opinii „instytucje państwowe, takie jak Urząd Marszałkowski, Wo-
jewoda, MSWiA, Ministerstwo Kultury, współpracują z organizacjami romski-
mi. Dostajemy dotacje i pomoc merytoryczną. Dzięki dobrej współpracy 
możemy realizować projekty, które służą społeczności romskiej. Odpowiednią 
pomoc i współpracę otrzymujemy także od samorządów i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy. W naszym mieście możemy liczyć na dobrą współpracę z miejskimi 
ośrodkami kultury i innymi organizacjami pozarządowymi (…) Współpraca ta 
przebiega poprawnie, daje się zauważyć duży postęp, zmianę nastawienia insty-
tucji państwowych i samorządowych. Organizacje pozarządowe także wyrażają 
chęć współpracy. Oczywiście zdarzają się przypadki ukrywanej niechęci do pracy 
z Romami. Samorządy przywiązują wagę do zgodnego współżycia z mniejszością 
romską. Podczas ważnych imprez organizowanych przez stowarzyszenia romskie 
przybywają liczni reprezentanci miast, a także instytucji państwowych. W ostat-
nich latach daje się zauważyć wyraźny awans społeczny i kulturowy Romów” 
(LP4). Ta sama respondentka dostrzega jednak różnicę w relacjach organizacji 
pozarządowych z władzami na szczeblu lokalnym i centralnym: „organizacje po-
zarządowe, a w szczególności romskie, spotykają się z bardzo pozytywnymi reak-
cjami oraz inicjatywami ze strony instytucji na szczeblu ogólnokrajowym i cen-
tralnym, natomiast znacznie gorzej przedstawia się to na szczeblu lokalnym. 
Romowie są tam postrzegani jako «sprawiający kłopoty i nie mający ochoty na 
wzajemne kontakty sąsiedzi». Romska kultura ma tam nierzadko wartość jedy-
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nie folklorystyczną” (LP4). Inna liderka z Polski jest zadowolona ze współpracy 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, choć dostrzega potrzebę więk-
szego włączania Romów w przygotowanie projektów na ich rzecz: „Jeśli chodzi 
o MSWiA, to staramy się – tzn. powiem tak, że w naszym stowarzyszeniu są też 
osoby… nie mówię, że to jest jedno z najlepszych, bo jest sporo stowarzyszeń, 
które pisze wnioski. Ale u nas są ludzie młodzi, którzy taką burzę mózgów prze-
prowadzają i starają się zrobić coś, co by było dobre i może fajne, tak że myślę, 
że jak to nie chodzi też o nasze stowarzyszenie, ale jak ktoś ma dobry pomysł na 
projekt i chce go zrealizować, to myślę, że ma może jakieś szanse, prawda. A jeśli 
chodzi o tę współpracę z MSWiA, to ja nie narzekam. (…) są tutaj w Małopol-
sce różne spotkania dla społeczności romskiej… czy tam było z wojewodą teraz 
Kracikiem, było spotkanie z pełnomocnikiem, tak że ja myślę, że te spotkania są 
bardzo ważne. (…) Myślę jednak, że należy konsultować projekty z Romami, to 
jest bardzo ważne (…) zdarzają się przypadki, że projekty są robione dla społecz-
ności romskiej i nie są konsultowane z Romami. Było kilka takich przypadków. 
Ja słyszałam, tak że myślę, że coś w tym na pewno jest” (LP5).

Zdecydowanie bardziej sceptycznie podchodzą do współpracy z rządem 
wszyscy badani ze Słowacji. Jedna z respondentek wskazała na problem uprze-
dzeń urzędników w stosunku do Romów: „jest pewnego rodzaju opór, jeśli 
chodzi o pracę z romskimi organizacjami. Instytucje państwowe są często po-
dejrzliwe i niechętne do pomocy, ponieważ uważają Romów za pasożyty na sy-
stemie opieki społecznej” (LS3). Inna z kolei stwierdziła, że problemy ludności 
romskiej po prostu nie obchodzą władz, które lubią mówić o pomocy Romom, 
ale nie idą za tym niemal żadne czyny: „Jest bardzo trudno znaleźć i przekonać 
kogokolwiek do wspierania liderów, kwestii równości płci, instrumentów zwią-
zanych z zatrudnieniem, edukacją. (…) I jestem pewna, że to jest droga do tego, 
żeby poprawić warunki życia Romów. Ale wydaje się to mniej interesujące niż 
mówienie o tzw. romskim problemie (bez zaproponowania żadnego pozytywne-
go rozwiązania). (…) Słowacja mówi bardzo dużo o tym, jak ważny jest aktywny 
udział ludności romskiej w życiu publicznym, ale w praktyce większość nie chce 
nas w tym procesie jako partnerów, i większość nie chce zapewnić warunków 
współpracy, nie ma żadnej chęci słuchania bądź postrzegania nas jako partne-
rów” (LS2). Kolejny respondent zaakcentował także niekompetencję osób pra-
cujących na rzecz Romów w słowackim rządzie: „jest komisarz odpowiedzialny 
za tzw. kwestię romską, ale największym problemem pozostaje to, że nie jest Ro-
mem, a wcześniejszy, który był, otoczył się ludźmi, którzy nie byli wystarczający-
mi profesjonalistami i nie uświadamiali sobie głównych obszarów i zadań, które 
należy wykonać. Komisarz skupia się na takich nieważnych rzeczach, jak wyda-
wanie przyjęć i uroczystości na poziomie państwowym, nadawanie odznaczeń 
etc.” (LS1). Konsekwencje tego określił z kolei następny respondent, mówiąc, że 
„są różne obywatelskie stowarzyszenia, ale ich działanie nie wystarcza, ponieważ 
stale zasadniczy głos należy albo do Ministerstwa Polityki Społecznej, albo do 
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Ministerstwa Kultury i do tych instytucji, które mają pieniądze. Stowarzyszenia 
obywatelskie są też zależne od tego, że przychodzą z projektem, chcą pomagać 
Romom, ale jak nie dostaną pieniędzy, to nie mogą. Więc stale wychodzi na to, 
że zarobią na festiwale, ale Romom nie potrzeba ciągle festiwali, żeby śpiewali, 
tańczyli i zapomnieli na jeden dzień, a potem nic. Więc jest to trochę, można 
powiedzieć, naciągane. Brakuje temu koncepcji” (LS4). Wszyscy rozmówcy ze 
Słowacji sprawiali wrażenie zniechęconych i zrezygnowanych tą tematyką i ich 
wypowiedzi w tym obszarze problemowym były krótkie i zdecydowane.

Na Węgrzech, gdzie funkcjonuje unikatowy na skalę europejską system samo-
rządów mniejszości, diagnoza liderów romskich, związanych z relacjami organi-
zacji pozarządowych z władzami, skupiała się właśnie na działaniu tego modelu 
oraz instytucjach powołanych w latach dziewięćdziesiątych i wspomagających 
integrację Romów. Respondenci, będący przedstawicielami rządu, skupiali się 
głównie na zaletach systemu, twierdząc, że „organizacje mają prawie całkowi-
ty dostęp do programów integracyjnych (Program Pewny Początek, Start Plus, 
Start Extra, Zrób jeden krok na przód, Regionalny Operacyjny Program [Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich i Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego – przyp. aut.] itd.), a źródła (TAMOP, HEFOP, GOP itd.) są 
wykorzystane maksymalnie. Są one koordynowane poprzez Radę Integracji Ro-
mów i przez rząd w interesie integracji romskiej” (LW1) i „mamy radę, która się 
nazywa Rada Integracji Romów, i rada ta jest odpowiedzialna za dialog pomiędzy 
rządem i społeczeństwem obywatelskim Romów. W tej radzie jest siedem naj-
większych organizacji pozarządowych, więc mamy z nimi stały kontakt, mamy 
regularne spotkania… akurat wczoraj mieliśmy ostatnie spotkanie. (…) To duża 
rada, gromadzi wszystkich ministrów, romskie organizacji i inne instytucje. (…) 
Oczywiście są, powiedzmy, konfl ikty i debaty… nieporozumienia i tak dalej… 
tak naprawdę ten rodzaj współpracy… czy dialogu… jest… nie powiedziałbym, 
że jest bezproblemowy. Są pewne problemy. Ta rada…, a raczej taki rodzaj dialo-
gu, ma miejsce od 1999 roku. Były różne nazwy, ta rada to ostatnia nazwa (…) 
ale to nie ma znaczenia, to były te same obowiązki, te same zadania” (LW4). 
Reprezentant Narodowego Samorządu Mniejszości również dosyć pozytywnie 
ocenia współpracę z władzami, jednak akcentuje wyraźne trudności w ustaleniu 
wspólnego planu działania co do realizacji projektów i braku środków na ich 
fi nansowanie: „Można powiedzieć, że posiadamy pewnego rodzaju kulturową 
autonomię i w tym kontekście kontakt z władzami jest nawet dobry, ale niestety 
mamy inne pomysły i inne wyobrażenia dotyczące programów realizowanych na 
rzecz społeczności romskiej na Węgrzech. Dlatego często zdarza się, że współpra-
ca przy projektach jest wręcz niemożliwa, bo inaczej my postrzegamy problemy 
i potrzeby Romów, a inaczej organy władzy państwowej. Czasami jednak udaje 
nam się osiągnąć kompromis. Fundusze z Unii Europejskiej nie są dystrybuo-
wane bezpośrednio do Romów, których dręczą: bezrobocie, niski poziom edu-
kacji, bieda. Dostajemy, co prawda, pieniądze z budżetu państwa, ale nie są 
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one wystarczające i wbrew pozorom nie jest łatwo pozyskać fundusze na rzecz 
społeczności romskiej z innych źródeł. Tak więc dwa największe problemy tej 
współpracy to brak wzajemnego zrozumienia i brak pieniędzy” (LW5). Bardzo 
negatywnie natomiast ocenia tę współpracę kolejny respondent, zwłaszcza że 
dostrzega pogorszenie stosunków od roku 2002, które i tak wtedy trudno było 
nazwać wzorcowymi: „Ja byłem w opozycji. Ekstremistyczne partie prawicowe 
w wyborach w 2002 roku współpracowały z Lungo Drom. Wtedy postawiłem 
sobie pytanie, co ja mogę zrobić, co muszę zrobić w tej sytuacji? (…) A byłem 
w centrum, wszyscy wiedzą, że ja jestem liberałem, liberalnym politykiem i le-
wicowym liberałem, społecznym liberałem. Ale w kwestii kultury jestem trochę 
konserwatywny. Kiedy była ta koalicja z prawicowymi partiami, poszedłem do 
lewicowych partii i zorganizowałem lewicowe romskie organizacje i podpisali-
śmy kontrakt wyborczy z partią socjalistyczną [Węgierską Partią Socjalistyczną, 
MSZP – przyp. aut.]. I to był dobry krok w tej sytuacji, bo partia socjalistyczna 
wygrała. (…) I Medgyessy powiedział mi, że zostanę jego osobistym doradcą 
ds. Romów. (…) Byłem osobistym doradcą premiera Medgyessy’ego w latach 
2002–2004 i do roku 2007. Dwóch premierów [drugim był Ferenc Gyurcsány 
– przyp. aut.]. Ale oni nie słyszeli propozycji. Tylko 10–15% z nich. (…) Teraz 
jest gorzej, zwłaszcza po atakach na Romów” (LW2). Niepochlebnie o możli-
wościach instytucji działających na rzecz Romów na Węgrzech wypowiada się 
także ostatni z badanych liderów, jednakże jest on również sceptyczny w sto-
sunku do działalności organizacji pozarządowych w tym kraju: „żeby być na 
czele instytucji rządowej – to jest kwestia polityczna, a nie kwestia umiejętności, 
prawdopodobnie w Polsce też możecie wskazać ludzi, którzy nie potrafi ą robić 
nic, ale stoją na czele czegoś. Ta sama sytuacja jest na Węgrzech. Organizacje 
rządowe robią programy dla Romów, ale zależne są od budżetu, np. na Węgrzech 
mamy milion Romów, czyli 10% populacji, ale porównując wielkość populacji 
i budżet, nie można niczego zrealizować. (…) Rząd węgierski może przezna-
czyć pieniądze na stworzenie stanowiska pracy, np. 50 000 dolarów, lub tę samą 
kwotę rozdać ludziom. Wybierają drugi sposób, który jest prostszym i tańszym 
sposobem, ale nie lepszym. (…) Działalność organizacji pozarządowych także 
budzi wątpliwości. Na Węgrzech jest od 200 do 300 cygańskich organizacji, 
ale można policzyć na palcach, które są aktywne (…) jest tylko kilka romskich 
organizacji, które potrafi ą kończyć projekty” (LW3). Współpraca w jego opinii 
istnieje, jednak i tak nie ma ona zdaniem respondenta zbyt dużego sensu, gdyż 
środki fi nansowe, które mogłyby coś zmienić, są niewystarczające i sytuacja ta 
nie ulegnie w najbliższym czasie zmianie, gdyż „żeby pomóc Romom, trzeba 
najpierw pomóc Węgrom. Węgry mają duże długi” (LW3).
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6.4. Przystąpienie do UE – sytuacja Romów, polityka wobec 
mniejszości po akcesji oraz poziom integracji wewnątrzgrupowej 
i ze społeczeństwem większościowym w wybranych krajach

Wszyscy badani liderzy wskazywali na pozytywną zmianę sytuacji Romów w ich 
państwach po wstąpieniu tych krajów do Unii Europejskiej w 2004 roku. Anali-
za wypowiedzi poszczególnych respondentów ukazała jednak różnice w postrze-
ganiu zarówno stopnia i zasięgu tych zmian, jak i dziedzin, które te przemiany 
objęły. Każda z wypowiadających się osób kładła nacisk szczególnie na możli-
wości fi nansowe, które stały się dostępne dla ich krajów i mieszkających w nich 
Romów po pierwszym rozszerzeniu UE w XXI wieku. 

Na Węgrzech część respondentów podkreślała wpływ wstąpienia tego pań-
stwa do Unii na prawodawstwo antydyskryminacyjne, kształtowanie się stra-
tegii na rzecz Romów i zwiększenie zainteresowania omawianą problematyką 
w Europie: „Przystąpienie do UE w przypadku społeczności romskich (również) 
okaże się w długim terminie. Moim zdaniem da się zauważyć postępy, np. pla-
ny Europejskiej Strategii Romskiej można temu przypisać. Powstanie horyzon-
talnych dyrektyw przeciw dyskryminacji (2000/43/EK i 2000/78/EK) i ciągły 
nadzór również są ważnym czynnikiem. W Parlamencie Europejskim jest też 
coraz więcej raportów związanych z Romami, które moim zdaniem są powią-
zane z tym, że poprzez przystąpienie środkowoeuropejskich krajów pojawiły się 
problemy związane z Romami. W latach 2004–2009 w sumie powstały trzy 
raporty związane z Romami: Romowie w Unii Europejskiej (2005); Sytuacja 
romskich kobiet w Unii Europejskiej (2006); Europejska strategia związana 
z Romami (2008). Te i temu podobne starania długoterminowe z dużą pewnoś-
cią doprowadzą do postępu” (LW1). „Sądzę, że Węgry, tak jak inne kraje Europy 
Wschodniej, cieszą się naprawdę wieloma korzyściami wynikającymi z wstą-
pienia do Unii Europejskiej… Przede wszystkim całe wsparcie – mam na myśli 
wsparcie fi nansowe UE. Oczywiście także prawodawstwo, które jest już zhar-
monizowane z prawem europejskim. Na przykład jeśli mówi się o polityce rom-
skiej, ważne jest, aby wspomnieć o środkach antydyskryminacyjnych, które już 
zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa. (…) Sądzę, że dla Romów Unia 
Europejska to naprawdę wielka możliwość, szansa – mogą z tego skorzystać, 
mogą otrzymać wsparcie, wsparcie fi nansowe, mogą być chronieni dzięki tym 
przywilejom” (LW4). Ten sam respondent wskazuje jednocześnie na negatywny 
rezultat akcesji Węgier i innych krajów do UE, twierdząc, że „z drugiej strony, 
jest jedna bardzo szczególna kwestia, która rozczarowuje. Przed akcesją wszystkie 
te kraje zostały poproszone… to znaczy zmuszone do robienia czegoś na rzecz 
integracji Romów. Był to rodzaj warunku – warunku wstępnego do akcesji do 
UE. Patrząc teraz, pięć lat po przystąpieniu, te kraje nie są proszone, zmuszane 
do robienia czegoś na rzecz romskiej integracji. Oczywiście jest pewien nacisk 
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oraz presja, ale było to znacznie silniejsze przed przystąpieniem. Na Węgrzech, 
Słowacji, w Polsce, wszędzie. Oznacza to więc, że jeśli już przystąpiłeś do UE, to 
nie jesteś tak mocno monitorowany w tym zakresie. I to jest złe. Sądzę, że jest to 
złe dlatego, że kraje członkowskie takie jak Węgry… nie są w stanie uniezależnić 
się od wyborców. Wyborcy wybierają przecież premiera, burmistrza i innych, 
tak? Tak więc premier jest w swoistej pułapce, prawda? Ponieważ powinien po-
dążać za instrukcjami… za trendami w społeczeństwie. Tak więc jeśli społeczeń-
stwo mówi, że nie lubię Romów, mam bardzo negatywną postawę do Romów, 
negatywne doświadczenia z Romami, to premier powinien to brać pod uwagę. 
Dlatego też Komisja Europejska i Unia Europejska powinny być zdecydowanie 
silniejsze w tym zakresie i powinny pracować nad tym, jak wspierać politykę na 
rzecz Romów w krajach członkowskich i jak je nakłaniać do wdrażania tego ro-
dzaju polityk. (…) I coś się zmieniło w Komisji w czasie ostatnich dwóch lat czy 
nawet ostatniego roku, ponieważ przedtem byli bardzo przeciwni temu, mówili, 
że to jest odpowiedzialność państw członkowskich, a teraz bardziej wspierają 
ten rodzaj dzielonej odpowiedzialności” (LW4). Inny rozmówca także wyrażał 
umiarkowany optymizm: „Na Węgrzech sytuacja wygląda nieco lepiej, np. rady-
kalne ugrupowania są delegalizowane przez sądy. Ale nie można powiedzieć, że 
jest idealnie. Należy jednak przyznać, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej 
sytuacja Romów na Węgrzech nieco się poprawiła, bo politycy teraz bardziej 
liczą się z działaczami romskimi niż wcześniej oraz wiedzą, jak na wystąpienia 
ugrupowań ekstremistycznych i radykalnych reaguje UE, więc oni także reagują 
bardziej zdecydowanie i szybciej. Na przykład wczoraj zlikwidowano radykalną 
organizację ekstremistyczną, ale to nie oznacza, że wszystko jest w porządku na 
Węgrzech” (LW5). Kolejny badany wskazał na jeszcze jeden plus wstąpienia do 
Unii Europejskiej – możliwość swobodnego przemieszczania się – stwierdzając, 
że „to jest genialny pomysł, to jest cygański pomysł i to jest bardzo dobre dla Cy-
ganów” (LW3). Żaden z respondentów nie odniósł się natomiast do ewentualnej 
zmiany postaw społecznych wobec Romów, gdyż z wcześniejszych wypowiedzi 
wynikało, że nastawienie przedstawicieli społeczeństwa większościowego w sto-
sunku do ludności romskiej w ostatnich latach się pogorszyło; nie zauważyli 
także znaczenia przystąpienia Węgier do UE dla zmiany stosunków wewnątrz-
grupowych wśród ludności romskiej.

Ta ostatnia kwestia została natomiast zaakcentowana w wypowiedziach ba-
danych z Polski, takich jak stwierdzenie jednej z respondentek, że „może pewne 
sprawy się odświeżyły, no bo, tak jak powiedziałam, jak w grę wchodzą pienią-
dze, no to zawsze wchodzą jakieś interesy pewnych grup. (…) dawniej było tak, 
o czym Pani doskonale wie, że były podziały pomiędzy byłymi wędrowcami 
i tymi co nie wędrowali, od bardzo dawna, od pokoleń. Istniały też różnice 
kulturowe z tym związane, z tym trybem życia czy ze sposobem adaptacji do 
otaczającej rzeczywistości. To był podział na tych lepszych i gorszych Romów. 
Dzisiaj te podziały istnieją, ale pomiędzy organizacjami, a nie pomiędzy grupa-
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mi, bo jest bardzo dużo organizacji, w których pracują Romowie, przynależący 
do różnych grup. Więc podziały między organizacjami, pomiędzy grupkami 
lokalnymi, które reprezentują różne interesy, różny pogląd na temat tego, co 
należy zrobić, żeby mojej społeczności czy członkom mojej społeczności żyło 
się lepiej albo żeby mnie było lepiej. Być może one powielają też te podziały, 
które istniały wcześniej między tymi wędrowcami a tymi, co nie wędrowali. Na 
pewno w dużej mierze tak, natomiast dzisiaj one przybierają troszeczkę inną 
formę, mam wrażenie. Wiążą się ze sposobem działalności, z pewną aktywnoś-
cią” (LP6). Te słowa potwierdza również kolejny badany lider, mówiąc, że „Po 
wstąpieniu do UE początki były bardzo sympatyczne, no bo była taka integracja 
Romów. I chcieli, sami Romowie chcieli, i kurczę, mamy jakby możliwość po-
kazania się, że jesteśmy razem, że jesteśmy mocni. Bardzo szybko życie pokaza-
ło, że tak nie jest. (…) to są zaszłości grupowe (…) jakby zintensyfi kowały się 
kontakty ponadnarodowe. Zdanie tamtych Romów z innych krajów, zaczęło się 
to wszystko, że nie, nie, a to tak, a to tak, i tak naprawdę to w dalszym ciągu 
pokutuje u nas w Polsce to, że Romowie nie są jednolitą grupą. Bo Romowie 
sami w sobie są podzieleni na poszczególne grupy. Polska Roma, Bergitka Roma, 
Kełderasze, Lowarzy, a jeszcze ponadto Polska Roma dzieli się na poszczególne 
małe grupeczki, gdzie interesy tych grupeczek są jakby nie do końca zbieżne, 
prawda? Romowie w Polsce, oczywiście, i w całej Europie – tolerujemy się na-
wzajem i wszystko, wszystko, ale są odrębne i kulturowo, i językowo. I są takie, 
umówmy się, my wiemy, kto jest z jakiej grupy. I ciągle te grupy podkreślają – 
ja jestem z grupy Romów, ja jestem inny, ja jestem Rom, ale inny. No i grupa 
Bergitka Roma, rzeczywiście inna niż wszystkie pozostałe grupy. Postrzegają tę 
grupę jako troszeczkę grupę gorszą. To są dawne, dawne czasy, gdzie narosło 
– stereotyp, po prostu stereotyp” (LP3). Na pozytywne aspekty członkostwa 
Polski w UE co do integracji wewnętrznej w środowisku romskim wskazywała 
kolejna badana: „Myślę, że może i to i co innego, właśnie że jest ten komponent 
romski, że te organizacje, czy tam w ogóle to MSWiA, i że ci Romowie się spo-
tykają i widzą, że jest jakaś szansa i jak będą razem działać, to mogą zrobić wię-
cej, tak mi się przynajmniej wydaje” (LP5). Także integracja ze społeczeństwem 
większościowym zdaniem niektórych respondentów uległa pozytywnej przemia-
nie: „kiedyś nie do pomyślenia było, żeby w tej organizacji pracowali Romowie 
i nie-Romowie. Młodzi ludzie czytają dokumenty Komisji Europejskiej i wi-
dzą, że Romowie to są tacy sami Europejczycy. (…) UE zaczęła głośno mówić 
o mniejszościach, zwłaszcza o Romach” (LP1); bądź też zmieniła się zarówno 
pozytywnie, jak i negatywnie: „kiedy powstały organizacje, reprezentanci tych 
organizacji, którzy korzystają ze środków itd., coraz bardziej, że tak powiem, 
wynoszą siebie, funkcjonują na coraz wyższym szczeblu organizacyjnym (…). 
Mają kontakty z przedstawicielami różnych urzędów. Stają się partnerami do 
dyskusji. (…) Każdy chce być politykiem, każdy chce być liderem, mówię tutaj 
o osobach, które działają. (…) I to jest wielka zmiana, wcześniej tego nie było. 
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A z drugiej strony, tak jak mówię, są różne pieniądze, różne dotacje, są programy 
dla Romów i jest duże poczucie niesprawiedliwości wśród Polaków, po prostu. 
Źle mówię. Nie Polaków, bo Romowie też są Polakami. Wśród nie-Romów, 
którzy też mają swoje potrzeby, dla których nie ma wydzielonych odrębnych 
programów. A mają takie same problemy” (LP6). Ta sama respondentka zwró-
ciła także uwagę na inną kwestię – zwiększenie dostępnych źródeł i inicjatyw na 
temat Romów, kierowanych do społeczeństwa większościowego: „Ja mam całą 
półkę różnych publikacji. Tak, można powiedzieć, że to się pokazuje tysiącami 
egzemplarzy, nie wiem, co z tego wynika. Tak, te festiwale są organizowane, 
różnego rodzaju warsztaty. Na pewno jest jakaś dobra robota zrobiona w postaci 
tego, że są seminaria dla nauczycieli, spotkania dla urzędników, dla osób, które 
pracują z Romami. Tak jak powiedziałam wcześniej, i chcę to po raz kolejny 
zaznaczyć, nie wiem, jakie są efekty tych działań (…) ale te działania są podej-
mowane, a wcześniej ich nie było. I uważam, że jest to cenne, ale powinno to 
być prowadzone w sposób profesjonalny, w sposób przemyślany (…) nie mogę 
powiedzieć na temat jakości tych działań, jak one są przygotowane, bo mam 
wątpliwości, jak widzę te publikacje wszystkie” (LP6). Wszyscy badani nato-
miast dostrzegli znaczenie przystąpienia Polski do UE dla intensyfi kacji działań 
władz na rzecz Romów, co wyraziło się w takich stwierdzeniach, jak: „Przystąpie-
nie do Unii Europejskiej w dużym stopniu wpłynęło na politykę wobec naszej 
mniejszości. Organa państwowe liczą się z naszymi przedstawicielami, zauważają 
nasze problemy i lepiej wsłuchują się w nasze problemy. Jest duże zaintereso-
wanie naszą historią i tradycją. Projekty na rzecz Romów są sprawniej reali-
zowane, możemy liczyć na pomoc urzędników pracujących w odpowiednich 
urzędach” (LP4) czy „członkostwo w Unii nie zmieniło radykalnie polityki RP 
wobec Romów. Przyspieszyło jednak wejście w życie ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz stworzyło przyjazny klimat dla dalszego wcielania 
w życie Programu na rzecz społeczności romskiej. Władze centralne oraz orga-
nizacje pozarządowe zaczęły przykładać większą wagę do zwalczania zjawiska 
nietolerancji skierowanej wobec Romów, przejawiającej się w różnych sferach 
życia społecznego. Wzorem Słowacji w szkołach uczęszczanych przez uczniów 
romskich zostali zatrudnieni asystenci edukacji romskiej, pełniący rolę swego 
rodzaju pośredników pomiędzy swą społecznością (uczniami i ich rodzicami) 
a szkołą reprezentowaną przez grono pedagogiczne. W roku 2005 powstała Ko-
misja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w skład której 
wchodzi dwóch przedstawicieli społeczności romskiej. Od roku 2008 Komisji 
Wspólnej podlega Zespół do Spraw Romskich, który tworzą przedstawiciele 
wszystkich szczepów romskich w Polsce (Polska Roma, Bergitka Roma, Lowara, 
Kełderasze i Sinti). Zespół ten jest forum, na którym omawiane są najważniejsze 
sprawy dotyczące mniejszości romskiej w Polsce” (LP2). Dwóch respondentów 
zwróciło także uwagę na dodatkową zaletę członkostwa w UE dla obywateli Pol-
ski – możliwości korzystania z zasady swobodnego przepływu osób: „Romowie 
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to bardzo zaradny naród. Bardzo zaradny. I tak naprawdę społeczność, która 
jest w stanie znaleźć się w Europie, jak się Europa otworzyła. Zaczęły się prze-
de wszystkim wędrówki Romów z powrotem. Wcześniej trzeba było się o wizy 
starać, to, tamto, ale po otwarciu granic Romowie zaczęli wędrować. (…) w dal-
szym ciągu uważam, że otwarcie granic spowodowało to, że nie tylko w Polsce 
Romowie pozostawali, i tu próbowali coś ze sobą zrobić (…) zaczęli szukać szan-
sy gdzie indziej, za granicą” (LP3); „Romowie wiele skorzystali z członkostwa 
w UE, podobnie jak i reszta ludności kraju. Mogą oni swobodnie podróżować 
po obszarze Wspólnoty” (LP2).

Także liderzy romscy ze Słowacji akcentowali istotność możliwości swobod-
nego przemieszczania się ludności romskiej po przystąpieniu tego kraju do UE, 
twierdząc, że: „Wielu Romów skorzystało ze swobody ruchu i włączyli się w ry-
nek pracy w Europie. Około 10–15 tysięcy Romów wyjechało z kraju od mo-
mentu akcesji i znalazło pracę za granicą. Udowodniło to, że poglądy o Romach 
jako o leniwym narodzie, który nigdy nie ma zamiaru pracować, są nieprawdzi-
we” (LS1). Jednak okazali się oni także najbardziej ostrożni w optymizmie co 
do zmiany w polityce rządu i zwiększeniu szans na poprawę sytuacji społeczno-
-ekonomicznej Romów: „Ubóstwo się zwiększyło. Uważam, że w okresie po-
przedniego ustroju Romowie byli w lepszej sytuacji, ponieważ mieli pracę, a kto 
nie pracował, był aresztowany. A teraz nie muszą pracować, a pracodawcy ich nie 
chcą jako pracowników, ponieważ zabrano Romom wszystkie prace – np. tak 
proste, jak usługi techniczne, łopaty i tym podobne. Już do tego muszą chyba 
zdać maturę. (…) powiem pewną uwagę – «perełkę»: wcześniej, w czasach totali-
tarnych, było mniej romskich osad, teraz jest ich więcej. Ale nie wiem, czy to po-
mogło. Wcześniej było 600, a teraz jest 1200 osad na Słowacji. Niektóre osady 
zmieniły się, ukierunkowując się na kulturę, miasteczkowy charakter, czystość, 
ale na wschodzie, gdzie jest większa liczba Romów utrzymujących się ze środ-
ków socjalnych, stan jest katastrofalny. To jest coś niesłychanego w dwudziestym 
pierwszym wieku. Chyba na Amazonce są lepsze warunki. Tak jak mówię, Unia 
Europejska wydaje polecenie, ale każdy kraj rozwiązuje te kwestie po swojemu. 
Nie potrafi ę powiedzieć obiektywnie, czy nasz rząd chce coś poprawić, czy nie 
(…) nie potrafi ę tego powiedzieć, ponieważ mam wątpliwości” (LS4).

Jeśli chodzi o prawodawstwo, kilku respondentów przyznało, że właśnie pre-
sja związana z wymaganiami akcesyjnymi wpłynęła na dostosowanie praw Re-
publiki do standardów europejskich, co miało swoje znaczenie także dla Romów, 
co przejawiło się w twierdzeniu jednej z liderek, która oświadczyła, że „wstąpie-
nie Słowacji oznaczało rozpoczęcie dyskusji na temat mniejszości, jak również 
multikulturalizmu. UE wspiera aktywne uczestnictwo mniejszości etnicznych 
w społecznym życiu krajów. Rząd Słowacji został zmuszony do zaakceptowa-
nia specyfi cznych praw, które defi niują właściwe traktowanie i wyjaśniają, jak 
powinny być przestrzegane prawa człowieka. Te prawa powinny być naszym 
przewodnikiem do lepszej przyszłości. Gwarantują równy status i możliwości, 
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jednakże rzeczywistość jest wciąż nieco inna” (LS3). Słowa te potwierdził także 
inny respondent, dodając jeszcze opinię o stosunkach między Romami a więk-
szością oraz integracji wewnątrzgrupowej ludności romskiej po przystąpieniu 
Słowacji do UE: „zaczął się silny ruch na rzecz zatwierdzenia języka romskiego 
jako języka ofi cjalnego, który może być nauczany w szkołach razem z innymi 
językami narodowymi. Rząd musiał przyjąć konkretne przepisy, które zabra-
niają łamania praw Romów. Nowe normy zostały przyjęte i pewna złagodzona 
postawa pojawiła się w społeczeństwie większościowym, która ani nie pomaga, 
ani nie szkodzi Romom. (…) Romowie nie są zorganizowani na tyle dobrze, 
aby móc osiągnąć swój cel. Jest wiele różnych grup, którym nie udaje się wciąż 
współpracować” (LS1).

6.5. Działania UE wpływające na proces etnicznej mobilizacji
– ochrona prawna i instrumenty fi nansowe, wiedza
i doświadczenia respondentów

Rozwijając swoje wypowiedzi z poprzedniego omawianego obszaru problemo-
wego, respondenci opisywali swoje doświadczenia związane z unijnymi instru-
mentami prawnymi i fi nansowymi, jak również formułowali różnego rodzaju 
postulaty i zalecenia, których zastosowanie w ich opinii mogłoby wzmocnić 
wpływ i siłę działań UE w kwestii romskiej.

Jeden z węgierskich liderów sugerował konieczność koordynacji na forum 
Unii polityki na rzecz Romów, szczególnie zaś przestrzegania ich praw: „Unia 
Europejska w tym aspekcie powinna się starać o koordynację oraz o równość 
pomiędzy państwami członkowskimi, a także o to, aby prawa mniejszościowe 
były realizowane na takim samym poziomie w poszczególnych państwach człon-
kowskich” (LW1). Inny respondent odniósł się również do ochrony praw Ro-
mów na Starym Kontynencie, oceniając ją bardzo negatywnie: „Nie oszukujmy 
się [ochrona – przyp. aut.] działa bardzo źle. Romowie w całej Europie czują 
się zagrożeni, wciąż istnieją i tworzone są getta, izolujące ich od społeczeństw 
większościowych, nie ma żadnych możliwości pracy. Romowie nie mogą żyć 
jak normalni obywatele Unii Europejskiej. Równe możliwości i szanse to mit” 
(LW5). Choć wszyscy badani podkreślali ogromne znaczenie środków fi nan-
sowych, jakie przekazuje m.in. Węgrom UE, to kilku z nich wskazało także na 
kilka wad zarówno systemu dystrybucji środków, jak i dostosowania programów 
wspólnotowych i funduszy strukturalnych do możliwości i ograniczeń społecz-
ności romskiej na Węgrzech: „Pieniądze, które pochodzą z UE, nie zawierają 
wyznaczonych środków, które mogą być użyte bezpośrednio na rzecz ludności 
romskiej – pieniądze dla Romów przychodzą razem z innym wsparciem i nie 
idą bezpośrednio do Romów. Dlatego też nie korzystaliśmy z funduszy dla Ro-
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mów, bo nie było żadnego projektu specjalnie dla Romów” (LW5); „Progra-
my europejskie nie są zgodne z potrzebami tych biednych, będących w gorszej 
sytuacji, nieuprzywilejowanych osób. Jest to bardzo cyniczne, to jest wyścig 
szczurów. Lokalne samorządy i instytucje gospodarcze mają władzę i wygrywają 
w tym wyścigu. Moja propozycja była taka – jeśli chcecie mieć równą pozycję 
Romów w tym wyścigu, musicie zastosować pozytywną dyskryminację w sto-
sunku do 33 mikroregionów w najgorszej sytuacji i wspierać je bezpośrednio, 
bo w przeciwnym razie nie mają szans w tym wyścigu” (LW2); „mamy różne 
doświadczenia, negatywne i pozytywne. Ale ważniejsza kwestia jest taka… jeśli 
ma się, powiedzmy, negatywne doświadczenia, powinniśmy wyciągnąć wnioski, 
powinniśmy zmienić politykę, jeśli jest to oczywiście potrzebne. (…) Staramy 
się unikać otwartych konkursów o środki UE, żeby nie mieć tego rodzaju ry-
walizacji, która oznacza, że regiony, samorządy czy organizacje pozarządowe są 
bardziej przygotowane na to i otrzymają wszystkie pieniądze. A osoby, które nie 
są tak dobrze przygotowane, nie mają takich zdolności, nie otrzymają pieniędzy” 
(LW4). Jeden z badanych uznał natomiast, że rolą Unii Europejskiej nie jest 
wcale oferowanie środków fi nansowych dla Romów, ale wpływ na rządy państw 
członkowskich, żeby wdrażały programy dla Romów: „powinno być tak – je-
śli Węgry chcą więcej pieniędzy, muszą desegregować szkoły. (…) Bardzo waż-
ne jest zmienianie poglądów i postaw, i polityków; myślę, że jest to ważniejsze 
niż pieniądze. Uważam, że desegregacja szkół to dobry pomysł – i to się teraz 
zaczyna. (…) Myślę, że to jest jeden z wyników członkostwa w UE” (LW3). 
Ten sam respondent wypowiedział się jednak negatywnie zarówno o ochronie 
praw Romów w UE, której jego zdaniem nie ma, jak i o realizowanych z fun-
duszy strukturalnych projektach, stwierdzając, że „w tym roku [2009 – przyp. 
aut.] skończyliśmy projekt EQUAL, dotyczący treningów dla młodych Romów 
w dziennikarstwie i obsłudze telewizyjnej – operator kamery etc., ale szczerze – 
rezultaty były… skończyliśmy go, to nie było problemem, problemem jest to, że 
niewielu uczestników znalazło pracę. Z 35 osób 10 znalazło pracę. (…) Projekt 
trwał trzy lata i był to duży projekt – milion euro. Dla dziesięciu osób” (LW3). 
Równie kontrowersyjna dla badanych okazała się kwestia strategii dla Romów, 
wdrażanej przez UE – pojawiły się takie opinie, jak: „UE nie ma strategii, nie 
mają nic dla Romów” (LW3) czy „toczy się o tym debata. Nie wiem…. Nie 
sądzę, że tak naprawdę najbardziej istotną kwestią jest ustalenie romskiej poli-
tyki bądź nie. (…) Jeśli mówimy o alokacji pieniędzy, mówimy o pieniądzach 
z EFS, Europejskiego Funduszu Społecznego i EFRR (ERDF), Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Także byłbym znacznie bardziej szczęśliwy, 
gdybyśmy mieli duży wpływ na regulacje EFS i EFRR niż samo konstruowanie 
polityki ds. Romów, co tak naprawdę nic nie oznacza” (LW4). Zdaniem ostat-
niego z respondentów regulacje te również ulegają poprawie, a jako przykład 
podawał rozpoczęty przez Węgry projekt na rzecz Romów, którego założenia są 
wspierane przez Komisję Europejską, a które polegają na tym, że: „alokujemy 



226

fundusze UE tylko wtedy, gdy władze lokalne zgodzą się na desegregację. Żeby 
podać przykład – jeśli będą chciały remontować np. dom gminny i chciałyby 
dostać pieniądze na ten cel, muszą dostarczyć nam (…) plan działania, jak za-
mierzają desegregować osady na ich terenie, getta (…) jakich środków do tego 
użyją, w jakim terminie to zrobią, jakie będą mieć obowiązki itd. Lokalne wła-
dze bardzo silnie protestują przeciw temu. To jest już wdrażane. (…) Właściwie 
to Węgry są jedynym krajem w Europie, który robi coś takiego. (…) I Belin-
da Pyke [ówczesna dyrektorka ds. równego statusu mężczyzn i kobiet, działań 
przeciwko dyskryminacji i społeczeństwa obywatelskiego w Dyrekcji Generalnej 
ds.  Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Równych Szans Komisji Europejskiej 
– przyp. aut.] wspomniała o tym, bardzo to wspierała i mówiła, że Komisja, 
Komisja Europejska powinna być zaangażowana w takie podejście do tej kwestii, 
skoro jest odpowiedzialna za rozdzielanie funduszy. (…) Potrzebujemy wsparcia 
Komisji Europejskiej, to jest dobry sposób wzmacniania równych szans i dese-
gregacji. (…) Pewnie władze lokalne poproszą o wycofanie tego. (…) Ale w Ko-
misji oni powiedzą: «Słuchajcie, to nie jest takie proste. Powinniście przestrzegać 
wytycznych, powinniście przestrzegać tego rodzaju warunków. Musicie spełnić 
te kryteria i jeśli je spełnicie, dostaniecie pieniądze». I to jest bardzo ważne. (…) 
Węgry zmieniły więc politykę i jak powiedziałem, prawdziwa polityka oznacza, 
że trzeba się zmierzyć z konfl iktami. Ludzie są po prostu leniwi. Chcą kontynu-
ować politykę, do której są przyzwyczajeni, ale muszą zrozumieć, że powinniśmy 
naprawdę coś zmienić, żeby mieć realne osiągnięcia. (…) Sądzę, że to jest nowy 
sposób i może to oznaczać, że w większości węgierskich miast desegregacja, to 
znaczy mam na myśli wyburzenie slumsów, rozpocznie się bardzo szybko. Po-
nieważ to oznacza, że będzie to rodzaj obowiązkowej pracy dla władz lokalnych. 
Jeśli tego nie zrobicie, w porządku. Ale to oznacza, że nie dostaniecie pieniędzy 
na odnowienie np. centrum kultury. (….) Były protesty, dzwonili do premiera 
i pytali, czemu mamy to robić, ale on powiedział, że to jest ważne. Ale oczywi-
ście potrzeba czasu na zrozumienie” (LW4).

Respondenci z Polski również oceniali pozytywnie możliwości, jakie przy-
niosło wstąpienie RP do UE pod względem ochrony praw mniejszości i dostępu 
do funduszy strukturalnych UE, choć opinie co do skuteczności i efektywności 
ich wykorzystania znacznie się różniły. Stwierdzenia bardzo pozytywne: „Unia 
wzywa państwa członkowskie, a także Polskę do wykorzystania funduszy euro-
pejskich w celu społecznej i gospodarczej integracji Romów. Unia dba, by pod-
stawowe prawa Romów były szanowane. Unia uruchomiła program na rzecz 
społeczności romskiej. Dzięki temu sytuacja Romów uległa poprawie. Dzięki 
funduszom z Unii Europejskiej uległ poprawie cały cykl życia, począwszy od 
edukacji najmłodszych do kształcenia średniego, a także wyższego młodzieży. 
Dzięki tym funduszom realizowane są liczne projekty na rzecz Romów przez 
organizacje romskie. Walka z bezrobociem, ubóstwem daje efekty. Zmiana men-
talności Romów nastąpiła dzięki wsparciu unijnemu. Mimo że sytuacja wielu 



227

Romów w Europie, a także w kraju wciąż pozostaje trudna, to nie można nie 
zauważyć znaczącego postępu. Nie zawsze ochrona mniejszości jest skuteczna, 
choć coraz głośniej mówi się o łamaniu praw człowieka, dyskryminacji i prześla-
dowaniach. Pomimo usilnych starań Unii i karaniu winnych coraz częściej słyszy 
się o napadaniu na Romów w Rumuni, na Węgrzech, w Italii, gdzie zbierano 
odciski palców małych Romów. Często słyszy się o nieludzkim traktowaniu Ro-
mów na Słowacji. Nic nie usprawiedliwia przemocy, tworzenia getta, dyskrymi-
nowania. Wiele się mówi o łamaniu praw Romów w Parlamencie Europejskim” 
(LP4) czy: „Romowie są wreszcie przedmiotem działań Agencji Praw Podstawo-
wych UE, która regularnie monitoruje sytuację Romów pod kątem przestrzega-
nia praw człowieka w stosunku do nich. (…) Prowadzone obecnie na terenie 
Wspólnoty inicjatywy Dekada Integracji Romów 2005–2015 oraz Europejska 
Sieć Integracji Romów przy użyciu środków z EFS są bez wątpienia inicjatywa-
mi długofalowymi, gdyż obejmują liczne, bo liczące kilkadziesiąt, a najczęściej 
nawet kilkaset tysięcy społeczności Romów, co związane jest dodatkowo ze 
znaczną liczbą problemów wymagających rozwiązania. Ponadto są one wcielane 
w życie w krajach bardzo zróżnicowanych etnicznie, gdzie częstym zjawiskiem 
jest nacjonalizm i ksenofobia, nierzadko spowodowane kruchością istnienia da-
nej państwowości w przeszłości” (LP2). Stwierdzenia dosyć pochlebne, choć ak-
centujące wady rozdzielania funduszy i kontrolowania ich efektywności: „poja-
wiły się możliwości w postaci pieniędzy, które z jednej strony zapewniają 
funkcjonowanie pewnym organizacjom, z drugiej jest więcej działań robionych 
po prostu, nie że mam projekt i ten projekt muszę wykonać – pani się zna na 
tym, na funduszach unijnych, więc nie muszę mówić, jak to funkcjonuje, i pew-
ne działania trzeba wykonać. Liczy się ilość, nie do końca jakość. Można coś po 
drodze zgubić, niestety. Natomiast w dużej mierze część tej społeczności się jed-
nak zaktywizowała, jednak stwierdziła, że warto działać, warto coś zrobić dla 
społeczności. Drugim wielkim plusem to współpraca pomiędzy tym sektorem 
pozarządowym a administracją publiczną, nie rządową, instytucjami, urzędami 
pracy. Ale gdzieś tam dochodzi do spotkania tych instytucji i to jest zapewne 
plusem. Natomiast jest też bardzo wiele czynników, które pewnie negatywnie 
wpływają, bo zawsze tam, gdzie są pieniądze, to są konfl ikty, jest różnica zdań, 
itd. Ale to jest normalny proces, który się dzieje w każdym społeczeństwie i Ro-
mowie go przechodzą po prostu troszkę później, troszkę inaczej, troszkę wolniej. 
Na pewno wzrosła uwaga na problemy tej społeczności. Ale czy zwrócenie uwagi 
znaczy rozwiązywanie tych problemów? Trudno powiedzieć, prawda? No bo 
bardzo dużo się robi, bardzo mało się bada, weryfi kuje, ewaluuje i to jest bardzo 
mocne i niepokojące. Bo nie wiemy tak naprawdę, czy pewne działania przyno-
szą oczekiwane efekty, czy one rzeczywiście coś dają, czy one zdają egzamin. (…) 
Tak jak mówię, zwrócenie uwagi na problemy tej społeczności… poczynienie 
pewnych działań, pewnych kroków. Ja uważam, że jeżeli poprawiło to byt jednej 
czy dwóm rodzinom, czy dziesięciu rodzinom, czy stu rodzinom, to już jest duży 
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sukces. Dzieci w szkole jest troszkę więcej – to już jest pewien sukces. Jeżeli część 
osad na Słowacji została zlikwidowana, to już jest sukces. Jeżeli mówi się o tym, 
że są ludzie, którzy nie mają wody i tę wodę się im dociąga, to jest pewien po-
stęp. I to jest szalenie ważne. Z drugiej strony ilość wydanych pieniędzy, efekty, 
które są i to, co się dzieje, to jest po prostu szczyt nędzy i rozpaczy” (LP6). Spo-
strzeżenia bardzo sceptyczne: „Ja myślę, że to jest problem ogólnoeuropejski, i na-
prawdę administratorzy środków, które idą na Romów, oni muszą sobie uświa-
domić, że Romowie muszą być od samego początku zaangażowani w te projekty 
aż do samego końca. Tak żeby Romowie poczuli się poważnymi partnerami. 
Widzimy, że te głosy nasze słabo docierają do KE, dlatego że my wspólnie z nie-
mieckimi Romami apelowaliśmy do KE, żeby przy rozdawaniu kolejnych środ-
ków… żeby Romowie od samego początku do końca mogli uczestniczyć. Żeby 
nie było takiej sytuacji, że przyjdą i Romom na Słowacji będą budować nowe 
bloki, a Romowie będą się przyglądać, bezrobocie będzie takie samo, a Słowacy 
będą robić. I będzie sytuacja, że inni Słowacy będą mówić: «a dlaczego im re-
montujecie, dlaczego nie nam». Jeśli zobaczą, że Romowie będą przy tym zaan-
gażowani, to będzie zupełnie inny obraz. (…) Oni muszą się poczuć właściciela-
mi tego. No niestety, jak dotąd tak nie jest. (…) Te programy się skończą, 
wszyscy pokażą raporty, że wszystko zrobili, ale że Romowie to wszystko znisz-
czyli, to jest podejście takie z poprzedniego systemu wzięte. Bo pamiętamy, pew-
nie pani tego nie pamięta, że kiedy dano Romom w Luniku VII czy IX w Ko-
szycach, zabrali ich z tych osad i dali ich do bloków. Na miłość boską, to było 
w latach sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych i wie pani, jeśli się tego człowie-
ka weźmie z tych lepianek i da się go do bloków, gdzie są parkiety, okna, drzwi, 
to on się zachowuje prawie jak zwierzę, to on nie wie, jak się z tym obchodzić, 
trzeba powoli go oswajać; a oni zniszczyli, palili ogniska, no bo po co im to 
potrzebne, nikt ich nie nauczył. Widzimy, w jakiej głębokiej zapaści ta społecz-
ność żyła. Unia Europejska chce pomagać Romom, wydaje setki milionów czy 
nawet miliardy na społeczność romską, ale efekty, dotąd widzimy, bardzo mar-
ne, widzimy, że Romowie uciekają ze swoich państw. A chodzi o to, żeby oni nie 
uciekali, żeby w swoich państwach mogli znaleźć pracę, funkcjonować, rozwijać 
się, żeby mogli dać swoją kulturę duchową. (…) ja się naprawdę boję, co będzie, 
jak się skończą wszystkie granty unijne. Czeka nas głęboka zapaść, bo to będzie 
wyjście; część środowiska nawet nie chce mówić, co się może stać z dziesięcio-, 
dwunasto- czy piętnastomilionowym narodem. Pieniądze zostaną wydane, 
wszystko może być zrobione, ale niestety bez efektu. (…) Jeśli chodzi o progra-
my unijne, Romowie mają prawo korzystać nie tylko z programów, gdzie jest 
napisane „Romowie”, mają prawo korzystać z wszystkich programów dla orga-
nizacji pozarządowych, ale zazwyczaj jest tak, (…) że kiedy zwracamy się do 
Ministerstwa Kultury czy innych organizacji, to nas wracają: «macie program 
rządowy». Co jest w ogóle bezprawne, tak nie wolno, ale tak stosują. I jeśli my 
byśmy chcieli program z V czy VI (numery priorytetów w Programie Operacyj-
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nym Kapitał Ludzki – PO KL, fi nansowanym z EFS – przyp. aut.], to nie, bo 
w środowisku asesorów i urzędników państwowych mówią: «mają komponent 
romski» [nazwa obiegowa na poddziałanie 1.3.1. Projekty na rzecz społeczności 
romskiej w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL]. Oni 
tego nie wykluczą, bo nie mają podstaw prawnych, ale wiemy, że mają kompo-
nent, nie oceniamy albo oceniamy i nie idzie, pani rozumie” (LP1). Właśnie 
kwestia komponentu romskiego dominowała w wypowiedziach respondentów 
w sprawie aktualnych możliwości fi nansowych oferowanych przez UE w Polsce 
i część badanych odnosiła się sceptycznie do samej idei wydzielenia komponen-
tu i działań realizowanych w jego ramach, co wyrażane było m.in. w ten sposób: 
„zauważyłam tendencję, że większe projekty są prowadzone przykładowo przez 
instytucje państwowe. Natomiast mniejsze projekciki i (…) tak są namawiane 
organizacje pozarządowe: «piszcie małe projekty», co jakby nie przekłada się, bo 
ktoś mi powie, że «a tyle samo projektów dostały stowarzyszenia, co jednostki 
budżetowe», to później się to w sumach nie pokrywa. No tak, jak pięć organiza-
cji romskich dostanie po 200–400 tysięcy, a pięć organizacji rządowych, tak to 
trzeba nazwać – rządowych, samorządowych, dostają po 900 tysięcy, milion, 
dwa miliony. To nie współgra to, prawda. (…) Nigdy się według mnie nie 
sprawdzą takie malutkie i natychmiast efekt albo rezultat trzeba osiągnąć, praw-
da? To się nie przekłada, a szumne zapowiedzi o projektach długofalowych, o dzia-
łaniach długofalowych – jak się coś zaczyna w danym roku, no to powinno 
trwać, kontynuacja czegoś powinna być brana bardzo, bardzo solidnie pod uwa-
gę. Zresztą ten PO KL cały i wydzielenie komponentu romskiego – to komuś 
wpadło do głowy, żeby wspomóc tymi pieniędzmi unijnymi, pomóc ogólnopol-
skiemu programowi na rzecz społeczności romskiej. No i podobne działania są 
prawie te same. I w PO KL, i tutaj. Tak więc wrzucając edukację do PK OL, 
część edukacji, że można tam środki pozyskać, no to nie widzę tam jakiegoś 
wielkiego zapału, żeby były brane stamtąd pieniądze na edukację. Ponieważ te 
projekty są krótkie, kończą się i nie ma jak ich później kontynuować. A ogłasza-
ne nabory, ciągłe zmiany w PO KL, wytyczne zmieniają się, generatory, to rodzi, 
jak dla mnie to rodzi problemy niezazębiania się projektów. Bo jakby się zazębia-
ły, byłaby ciągłość, no to tak. Natomiast nie widzę jakichś dobrych rozwiązań. 
Polska tak naprawdę nie nauczyła się w pierwszym okresie fi nansowania unijne-
go nic. EQUAL, który był, i wcześniejsze programy pomocowe, które były – to 
tam powinny zostać stworzone procedury i przeniesione teraz, na ten okres fi -
nansowania, a tak wcale nie jest. I wszyscy zapomnieli o tamtych procedurach 
i tworzą jakby nowe. No my, Polacy, słyniemy właśnie z tego – jak Unia nam 
przesyła procedury, to my do tych procedur robimy swoje trzykrotnie większe. 
Gdzieś ta cała armia urzędnicza musi się podziać” (LP6). Mimo tych zastrzeżeń, 
wszyscy badani z Polski korzystali bądź korzystają z dotacji przyznawanych za-
równo z funduszy strukturalnych, jak i programów wspólnotowych, tak opisu-
jąc swoje doświadczenia z realizacji projektów dofi nansowanych z UE:
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 – „Realizowaliśmy i realizujemy projekty unijne, począwszy od Equal od 2004. 
Projekt dotyczył aktywizacji zawodowej. Aktywizacja zawodowa, która jest 
jakby nowością, po pokazaniu się tych wszystkich projektów unijnych, gdzie 
rzeczywiście Romowie mają szansę jakby wejść w rynek pracy. Co nie jest 
łatwe, bo nie ma tradycji, nie ma tego wszystkiego. (…) Romowie, sami 
z siebie, od zawsze pracowali, ale nie w takim systemie, nie z taką świado-
mością. Stąd też różne komplikacje. (…) Romowie nie mają świadomości, 
że trzeba o siódmej wstać, być w pracy i przepracować osiem godzin rzetelnie 
i dopiero można iść z pracy. Oni by najchętniej popracowali dwie godziny, 
poszli sobie i znowu gdzieś tam popracowali. Tak to jest, prawda. Natomiast 
dużo młodych ludzi angażuje się. (…) Najgorzej jest ze starszymi ludźmi. 
Tutaj pomoc… nie ma co ukrywać, tutaj za wiele ofert nie ma. Bo i starsi 
ludzie pamiętają sześćdziesiąty czwarty rok, te tabory zatrzymane itd., no… 
muszą przetrwać. Stąd też większość starszych jest – ja to nazywam «cią-
gle podwieszeni są pod MOPS», wszyscy. I korzystanie, jakby korzystanie 
z usług MOPS-u to jest jakby nawyk. W niektórych środowiskach nawet 
to przechodzi też na dzieci. Dziecko zapytane, kim chcesz być w przyszło-
ści, odpowiada «rencistą». Tak to jest. Po EQUAL (…) realizowaliśmy dwa 
projekty unijne, jeden wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, a drugi z teraz 
– to już jest uniwersytet ekonomiczny z Krakowa. Jeden dotyczył stricte ak-
tywizacji zawodowej – ten łódzki projekt, a drugi – stworzyliśmy podstawy 
pod asystenta przedsiębiorczości romskiej, gdzie wyszkoliliśmy za środki UE 
dziesięciu młodych ludzi jako asystentów przedsiębiorczości romskiej. Oni 
pracowali podczas projektu w grupach romskich bezpośrednio, gdzie podej-
mowali próby, aby pomóc Romom w pozyskiwaniu środków fi nansowych 
na działalność gospodarczą i w ogóle, jeżeli ktoś się zdecydował, to przeszedł 
tą drogę bardziej spokojnie, nie sam. I pomagali w pisaniu wniosków, po-
zyskiwaniu środków, wskazywali, skąd środki można pobrać itd. Projekt ten 
z Krakowem już się zakończył z UE. Natomiast łódzki jeszcze trwa. (…) 
Efekty? No są. Po prostu są. Udało nam się poprzez staże zawodowe, które 
realizowaliśmy w projekcie łódzkim, udało nam się troszeczkę jakby pokazać 
też pracodawcom, że są młodzi ludzie, którzy chcą podjąć zatrudnienie. I po 
stażach pewnie zostaną zatrudnieni. W czasie projektu też dość duża gru-
pa Romów podjęła pracę poprzez różne szkolenia itd. My zresztą, realizując 
EQUAL-a, z początku bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że ktokolwiek 
dotknie się romskiego projektu, to powinien wiedzieć o Romach coś. I jedną 
podstawową rzecz, jaką żeśmy zrobili w projekcie, to wszystkich pracowni-
ków projektu, czy to byli trenerzy, czy też jacyś inni ludzie, czy to byli… 
jak były robione kursy na prawo jazdy, czy budowlane, to tych ludzi, którzy 
robili te kursy, myśmy dla nich zrobili szkolenie z kultury i tradycji romskiej. 
Żeby nie było niespodzianek, żeby wiedzieli z kim, z jaką materią mają do 
czynienia. Myślę, że to szkolenie było jednym z bardziej efektywnych, bo 
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ta współpraca później dużo, dużo bardziej się układała. Udało nam się jako 
pierwszym w Małopolsce i w ogóle w Polsce zrobić kurs na prawo jazdy dla 
osób, które do końca nie potrafi ą czytać i pisać. Więc złożyliśmy projekt 
do Wojewody, Marszałka Województwa o pozwolenie na zdawanie ustnie, 
na co dostaliśmy zgodę, i Romowie szli zrobić prawo jazdy, zdając ustnie. 
Zadawane im były pytania zamiast na komputerze, bo nie wszyscy umieli na 
komputerze, no to zdawali po prostu ustnie. Idealną sprawą byłoby, gdyby 
był tłumacz z języka romskiego, ale co prawda nie zastosowaliśmy tego, bo 
tłumacz nie do końca był przysięgły” (LP3).

 – „W Europie to szereg jest takich programów. Wiadomo, był EQUAL, ale 
on się skończył w Europie. On miał inny czas trwania, jakby w innych częś-
ciach Europy. U nas był najpóźniej. Zakończył się. Wszedł na to miejsce 
Progress. Może ujmijmy to tak – globalnie po prostu Europejski Fundusz 
Społeczny w postaci różnorodnych programów. Wcześniej programy akce-
syjne i to głównie program Phare, ale też inne programy, z których korzy-
stały kraje, głównie takie jak Rumunia czy Węgry. Tam wiem, że była duża 
aktywność, jeśli chodzi o korzystanie z tych funduszy, w Polsce bardzo mała, 
znikoma. (…) Obecnie w Polsce mamy Kapitał Ludzki, wcześniej mieliśmy 
eksperyment, bo on nie miał poprawiać przecież ten program, mam na myśli 
EQUAL, sytuacji na rynku pracy, ale był pewnym eksperymentem. Jakby 
tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, aby przeciwdziałać nierównościom, 
marginalizacji na rynku pracy. Pieniądze ogromne zostały wydane też, a co 
do efektów, no możemy mieć zastrzeżenia, naprawdę, bo to zostały ogromne 
środki wydane, a bardzo małe efekty osiągnięte. Ale trzeba też wziąć pod 
uwagę ten właśnie kontekst, że to były pierwsze programy z UE, pierwszy 
okres programowania. Wszyscy się uczyli, zarówno ci, którzy z nich korzysta-
ją, jak i ci, co nimi zarządzają, czyli wdrażają. (…) korzystaliśmy na przykład 
z programu Komisji Europejskiej «Europa dla obywateli», pisaliśmy projekt 
do działania czwartego «Aktywna pamięć». I to był właśnie taki projekt edu-
kacyjny. Filarem tego projektu była taka właśnie wiedza czy popularyzowanie 
wiedzy z zakresu historii, konkretnie popularyzowanie wiedzy na temat Ho-
lokaustu romskiego czy zagłady Romów podczas II wojny światowej. Z pro-
gramu Kultura nie skorzystaliśmy, a mogliśmy również, są takie możliwości. 
Ale to już właśnie było później, bo kiedy my korzystaliśmy z programu «Eu-
ropa dla obywateli», to było 40% wkładu własnego, a w Kulturze było 60% 
wkładu własnego – dla organizacji pozarządowej to są bardzo duże fundusze. 
Korzystaliśmy wcześniej z programu EQUAL jako jedyna organizacja rom-
ska. Byliśmy liderem tego programu, a nie partnerem tej organizacji. Ale też 
są środki, które programy, których budżet jest zasilany ze środków europej-
skich, takich jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. To nie są fundusze stric-
te tylko unijne, bo też dużą częścią jest budżet Państwa. (…) tych możliwości 
teraz jest cała masa, naprawdę, cała masa” (LP6).
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 – „Nasza organizacja korzystała z EFS – POKL poddziałanie 1.3.1. program 
na rzecz społeczności romskiej” (LP4).

 – „Korzystaliśmy dotychczas z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 
a obecnie jesteśmy benefi cjentem Komponentu Romskiego POKL, który 
jest fi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowa-
dzony w jego ramach projekt Innowacyjni Romowie jest na rynku pracy 
pionierską w polskich warunkach inicjatywą obejmującą wielopłaszczyzno-
wą pomoc dla ludności romskiej przez działających w różnych rejonach Pol-
ski romskich asystentów zawodowo socjalnych” (LP2). 

 – „Z programu «Młodzież w działaniu», znaczy był projekt jeden, który do-
tyczył tworzenia międzynarodowej sieci organizacji romskich, i było spot-
kanie tutaj, żeby nie skłamać, no może w lutym, nie wiem, nie pamiętam, 
w każdym razie zima to była i część Romów z Bułgarii, z Niemiec, Włoch, 
z Czech, Słowacji przyjechała do Polski i tutaj było takie spotkanie ogólne 
i wyszła inicjatywa, żeby zrobić organizację romską z wszystkimi krajami, no 
i tam parę osób ze stowarzyszenia, dokładnie trzy, potem więcej miało wy-
jazd do Hiszpanii, Niemiec, teraz jedna pojechała na Słowację. No i ta sieć 
organizacji romskich TERNIPE jest, już się utworzyła i teraz będą chcieli 
działać” (LP5).
Badane liderki i liderzy z Polski odpowiadali na pytania o defraudację fundu-

szy unijnych stosunkowo chętnie w porównaniu z respondentami z pozostałych 
krajów, choć zazwyczaj były to stwierdzenia: „słyszałam, ale nic pewnego nie 
wiem”, „coś w tym musi być”, „gdzie są pieniądze, tam się takie rzeczy zdarza-
ją”. Jeden z respondentów zwrócił w tym kontekście uwagę na ciekawą kwestię: 
„Zjawisko sprzeniewierzania środków przeznaczonych dla Romów z pewnością 
ma miejsce zarówno ze strony samych Romów, jak i podmiotów spoza tej spo-
łeczności. Bardzo często jednak stowarzyszeniom romskich brak doświadczenia 
w realizacji niektórych zadań, co sprawia, że popełniają one błędy i uchybienia, 
które traktowane są często przez podmioty fi nansujące jako nadużycia, co nie 
zawsze jest prawdą. Podmioty spoza świata romskiego, które często są jednost-
kami administracji publicznej, często czują swobodę dla swych niekiedy niejas-
nych działań, wykorzystując przy tym swój uprzywilejowany status” (LP2). Inna 
badana poruszyła z kolei problem rozwijania się „biznesu na Romach”: „dzisiaj 
na Romach można zrobić całkiem niezły biznes.  I to jest kolejne zagrożenie. 
Specjaliści do spraw romskich – jak to słyszę, to mnie szlag trafi a. Po prostu. 
Masz fi rmę, masz dobrze prosperujące przedsiębiorstwo – dlaczego nie postarać 
się o środki unijne, skoro mam dobrze wykwalifi kowane osoby, które piszą pro-
jekty. Możemy działać na rzecz bezdomnych, na rzecz narkomanów czy na rzecz 
Romów. Fajny biznes. Organizacje romskie nie są tutaj konkurencyjne w obliczu 
braku niejednokrotnie personelu, możliwości zatrudnienia w początkowej fazie, 
bo później jak jest projekt, to już leci. No to konkurencja jest trudna. No bo 
osoba, która napisze dobrze projekt, to kosztuje” (LP6). Potwierdza te spostrze-



233

żenia swoją wypowiedzią inna badana: „może z tego to wynika, że piszą czasem 
projekty jakieś instytucje, które niekoniecznie wiedzą coś na temat Romów; być 
może wiedzą, że jest jakaś dotacja i warto byłoby napisać. (…) Ja teraz mówię 
o tych instytucjach, które np. nie wiedzą nic na temat Romów, ale chcą pisać, 
bo wiedzą, że jest komponent romski, to można fajne pieniądze zdobyć. Praw-
da? Ale to nie chodzi też, że wiesz, że są te pieniądze i sobie będą takie projekty 
pisać i załapią się na dotacje, prawda, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby 
ten projekt trafi ał do benefi cjentów, że tak powiem, z taką celowością” (LP5).

W przeciwieństwie do badanych z Polski, wszyscy respondenci ze Słowacji 
wskazywali na bardzo ograniczony dostęp do funduszy unijnych i niewystarcza-
jące wykorzystywanie oferowanych przez UE środków przez ich kraj. Przejawia-
ło się to w takich opiniach, jak np.: „Nie ma tu dostępu Romów do funduszy 
europejskich, ponieważ dostaje je wicepremier do spraw mniejszości i wszystkie 
fundusze idą tam, a my musimy zwracać się do niego. Czyli odbywa się to nieja-
ko z drugiej ręki. W ubiegłym roku zwiększyła się ilość niektórych środków i nie 
wiemy o nich, gdzie są. Wiec to również nie działa” (LS4); „Słowacja nie korzy-
sta z funduszy UE wystarczająco efektywnie, chociaż mógłby to być sposób na 
polepszenie statusu mniejszości. Funkcjonuje też pewien rodzaj ignorancji ze 
strony lokalnych bądź regionalnych władz, które nie są wystarczająco aktywne 
w swoim wkładzie na rzecz rozwoju” (LS3); „jest wiele grantów skierowanych do 
Romów, o które możemy aplikować, ale problemem jest to, że większość z nich 
jest administrowana przez różne ministerstwa i instytucje państwowe, które de-
cydują, kto może otrzymać granty, a kto nie. (…) Sądzę, że nie wykorzystaliśmy 
większości dostępnych funduszy strukturalnych UE do takiego stopnia, że mo-
głoby się to przyczynić do poprawy sytuacji społecznej. (…) Żeby nie skłamać, 
70% pomocy fi nansowej jest dla nas «niewidzialne». Nie udało się osiągnąć zbyt 
dużego postępu” (LS1). Ostatni z wymienionych respondentów zaakcentował 
także kolejne dwa problemy, które wpływają na nieefektywne i nieskuteczne 
realizowanie projektów dofi nansowanych z funduszy UE – brak kompetencji 
zarządzania projektami osób pracujących w organizacjach pozarządowych oraz 
brak doświadczenia osób rozdzielających środki fi nansowe we wdrażaniu projek-
tów dotowanych, bo jak stwierdził: „jak mogą oceniać i decydować, skoro nigdy 
nie próbowali tego sami?” (LS1).

Ponadto badani mieli dość ograniczoną wiedzę o realizowanych na Słowacji 
projektach na rzecz Romów, poza programami rządowymi. Jeden z responden-
tów wspomniał o swoich doświadczeniach z realizacji projektu dofi nansowanego 
z Phare, który „miał głównie edukacyjny i informacyjny charakter”, inna liderka 
z kolei przytoczyła przykład projektu edukacyjnego realizowanego we wschod-
niej i środkowej Słowacji, który wprowadził stanowisko romskiego asystenta 
nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych. Trzej liderzy potwier-
dzili także nagminne zjawisko defraudacji funduszy, które w założeniu miały 
być przeznaczone na projekty na rzecz społeczności romskiej, twierdząc, że: „Te 
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środki są nadużywane, i istnieją różne programy, ale ciekawe jest to, że wszyst-
kie osoby zaangażowane w program, który prowadzą organizacje pozarządowe, 
nie są Romami. Dlaczego zatem rozdzielają fundusze, nie rozumiejąc, jakie są 
problemy? Moim zdaniem powinno się w tych kwestiach stworzyć romskie ko-
misje, które miałyby swój niezależny głos: ten potrzebuje tyle, tu należy pomóc. 
Jednak znowu decyduje większość – ci, którzy tam zasiadają, mają miesięczną 
pensję, i im to odpowiada, ponieważ gdyby to rozwiązali za rok, to już nie mają 
zatrudnienia. Więc starają się, aby było czym wypełnić to zatrudnienie” (LS4). 
Zaznaczali jednak także, że nie można generalizować, gdyż „mamy 100–150 
organizacji romskich, które realizują projekty i aplikują regularnie o granty. Mo-
nitoring i audyt chronią je przed używaniem pieniędzy w niewłaściwy sposób. 
Jednakże problemem jest to, że nawet nieromskie organizacje mogą aplikować 
o romskie granty. Ponieważ mają większe wpływy i lepszy lobbing, dostają je 
przed nami” (LS1). Ostatni badany stwierdził także, że UE nie przyznaje Sło-
wacji tyle środków dla Romów, ile jest potrzebne, bo „większość pieniędzy idzie 
do takich krajów, jak Bułgaria i Rumunia etc., Słowacja nie dostaje dużo” (LS1). 
Wszyscy respondenci natomiast przyznali, że po przystąpieniu do UE ochrona 
praw Romów uległa poprawie, choć niekoniecznie z właściwych powodów, gdyż 
jak twierdzi jedna z liderek: „tylko dlatego, że władze państwa boją się krytyki, 
która może się pojawić ze strony UE, gdyby nie prowadziły żadnych akcji na 
rzecz Romów i nie dbały o ochronę ich praw. Widać brak szczerej troski i zaan-
gażowania” (LS3).

6.6. Reprezentacja Romów na forum UE i możliwości lobbingu 
romskiego

W tym obszarze problemowym liderki i liderzy z trzech omawianych krajów byli 
wyjątkowo zgodni – możliwości reprezentacji interesów romskich na poziomie 
europejskim są nieefektywne, znikome bądź, zdaniem niektórych, nieistniejące.

Na Węgrzech dominowały opinie o braku znaczenia aktywności liderów 
w konstruowaniu polityk i programów na rzecz Romów: „działalności występu-
jącej na forach UE nie uważam za zbyt znaczącą” (LW1) czy też „Romowie nie 
mają ofi cjalnie reprezentacji w UE” (LW3). Respondenci natomiast w większo-
ści twierdzili, że istnieje zjawisko lobbingu romskiego, często jednak utożsamiali 
go z powołaniem przy Radzie Europy Europejskiego Forum Romów i Wędrow-
ców (ERTF): „Obok Rady Europy powstała organizacja, którą możemy nazwać/
nazywamy lobby romskim; zjawisko istnieje, jego głównymi charakterystykami 
można nazwać walki o romskie prawa cywilne, zarządzanie kryzysowe, pomoc 
organizacjom w ochronie interesów romskich” (LW1). Zjawisko wspomnianego 
lobbingu utożsamiano też z działaniami wspieranymi przez Open Society Insti-
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tute George’a Sorosa: „Open Society Institute mocno wspiera taki rodzaj lobbin-
gu na forum europejskim. Szczerze mówiąc, są pewne rezultaty, ale też są pewne 
wątpliwe pomysły, ponieważ gdy romskie organizacje pozarządowe lobbują za 
specjalną jednostką romską np. w Komisji, to sądzę, że to jest nieporozumienie. 
Romska jednostka, mówiąc szczerze, powiedzmy da pracę dziesięciu osobom – 
czy to jest rzeczywiście osiągnięcie? Zróbmy lepsze przepisy, alokujmy pieniądze 
w inny sposób – to jest dla mnie osiągnięcie. Tak więc taki rodzaj lobbingu rom-
skiego jest raczej zły” (LW4). Właśnie ten ostatni respondent wskazuje, jak taki 
lobbing miałby wyglądać, żeby miał szansę być efektywny, choć jak dotąd nie 
jest stosowany: „Nie mamy żadnego wpływu na przepisy, na decyzje. A jest to 
bardzo interesujące i trudne, bo przecież każdy kraj, każde państwo członkow-
skie ma specjalny organ, który zajmuje się kontaktem z Komisją. Oczywiście 
reprezentują one kraje (….) Problem jest taki, że ci ludzie, którzy prowadzą taki 
rodzaj negocjacji z Komisją, ci ludzie powinni reprezentować interesy Romów, 
ale tego nie robią” (LW4). 

Respondenci zostali także zapytani o przedstawicieli Romów w Parlamencie 
Europejskim, gdzie do niedawna były dwie europosłanki pochodzenia romskie-
go właśnie z Węgier (Lívia Járóka i Viktória Mohácsi), obecnie zaś jest jedna 
(Lívia Járóka). Ich opinie jednak nie pozostawiały wątpliwości co do możliwości 
skorzystania przez nie z tych funkcji w celu zabiegania o interesy romskie: „Lívia 
Járóka jest Romką, ale pracuje na rzecz swojej partii, a nie ludności romskiej. 
To jest niekulturalne, żeby mówić źle o kobiecie, ale ona robi wszystko tylko dla 
swojego dobra. Viktória Mohácsi jest lepsza niż Járóka, chce coś robić dla Ro-
mów” (LW5); „w Parlamencie są posłanki romskie z Węgier, ale decyzje nie na-
leżą do Parlamentu. Decyzje są podejmowane w Komisji. To jest bardzo ważna 
rzecz. Powinien być nacisk na Komisję. Istotne jest więc, jak wywrzeć ten nacisk, 
i jest w tym kierunku pewien lobbing, ale niezbyt silny” (LW4).

W zbliżony sposób postrzegają reprezentację na forum UE liderzy z Polski, 
odnosząc się także do europosłanek, wykazując jednak większe zrozumienie dla 
ich działań: „mamy europosłanki, które działają w partiach mainstreamowych. 
Jak się działa w partiach mainstreamowych, to się nie działa na rzecz Romów, 
tylko wykonuje się, żyje się, to znaczy wykonuje się działalność związaną z ideo-
logią tej partii. I jest to logiczne i normalne. To, że się ma pochodzenie romskie, 
ma mniejsze znaczenie i schodzi to na dalszy plan, bo jak chcę się utrzymać w tej 
partii, to muszę wykonywać swoje obowiązki. A moim obowiązkiem jest być w tej 
partii, być częścią tej partii i postępować jakby zgodnie z ideologią, a raczej my-
śleć i mówić zgodnie z ideologią tej partii, bo po to do niej wstąpiłam” (LP6). 
Znaczne różnice zdań występowały natomiast wśród respondentów z Polski 
w odniesieniu do kwestii lobbingu romskiego – niektórzy badani twierdzili, że 
funkcjonuje on dosyć prężnie: „znam kilku działaczy i liderów z Polski, którzy 
działają na forum UE. Z tego, co mi wiadomo, dobrze reprezentują i często za-
biegają o szanowanie Roma, człowieka bez państwa. Dzięki ich działalności na 
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forum europejskim Europa i świat znają nasze problemy. Dzięki nim Romowie 
otrzymują wsparcie fi nansowe. Są także światowe organizacje, jak IRU, które 
niezaprzeczalnie działają na korzyść narodu romskiego” (LP4); „Stahiro prężnie 
działa, nie wiem jak tam Chojnacki, Kwiatkowski, zapomniałam imienia, o Ro-
man, i poza tym nie wiem” (LP5); „Zaczyna już być, to prawda. (…) To jest 
George Soros, który jest Żydem, ale lobbuje na rzecz społeczności romskiej, to 
jest przede wszystkim pan Romani Rose, który podchodzi do tego w sposób roz-
sądny, mądry, no i ma strategię i program” (LP1). Inni zaś zjawisko to uznali za 
marginalne bądź bardzo słabo występujące i te opinie przeważały: „Ja nie wiem. 
Znam kilku przedstawicieli tej społeczności, mężczyzn akurat, którzy twierdzą, że 
lobbują. Stanisław Stankiewicz, Rudko Kawczyński, Andrzej Mirga. Andrzej 
Mirga rzeczywiście osiągnął pewien sukces, jeśli chodzi o obejmowane stanowi-
sko, działa w strukturach OBWE i tutaj można powiedzieć tak: jakąś tam pracę 
związaną ze swoim zakresem obowiązków wykonuje. Natomiast prace pana Stan-
kiewicza czy Rudka Kawczyńskiego – wiem, że oni są. Po prostu tych członków 
tej społeczności obecnych na forum UE jest niewielu, więc o nich się wie, jak się 
działa w tym obszarze, ale nie widzę ich na najważniejszych spotkaniach, konfe-
rencjach. W przypadku… tak, czy to jest najważniejsze, bo z tego nic nie wynika 
zazwyczaj. Natomiast był ten szczyt – gdzie oni byli? Była deportacja z Francji – 
gdzie oni byli? Ja nie mówię, że oni mają walczyć w tym, ale oni nawet nie zabrali 
głosu. To jaki lobbing? Nie ma takiego przedstawiciela, który by się wypowiadał 
w imieniu tej społeczności. Nie ma. (…) Słyszałam, że są jacyś reprezentanci, ja-
kieś koła, stowarzyszenie, jakieś forum czy też na forum Rady Europy, czy też na 
forum właśnie. Ale ja tu akurat bardzo mało wiem, bo to są takie informacje 
bardzo zdawkowe. To znaczy nie widzę pewnej cykliczności, nie widzę takiego 
ciągu przyczyn i skutków działalności tych kół czy stowarzyszeń – nie wiem, jak 
to nazwać. No bo nazwy są zazwyczaj takie międzynarodowe itd., ale ja tutaj nie 
widzę, nie, nie widzę tego. IRU na przykład – właśnie starałam się dowiedzieć, co 
oni robią. Nie dowiedziałam się niestety. Na jednej ze stron organizacji romskich 
jest taka nawet zakładka poświecona im, natomiast tam są rzeczy z 2002 roku, są 
to rzeczy nieaktualne, nie mieli aktywności na forum międzynarodowym. Nie 
wiem, co robią. Wiem, że były przecież kongresy Romów – tak, ale to się gdzieś, 
w którymś momencie urwało i nie widać tego, nie ma. Mam z tym problem, bo 
też chciałabym wiedzieć. Nie wiem, czy oni nie mogą się przebić, czy oni działają, 
czy nie działają. Czy może jest też tak, że gdzieś tam nikną w tym gąszczu. No, ale 
kiedy były te szczyty, szczyt Romów w Brukseli itd., to tam tych organizacji nie 
było” (LP6); „coś tam się dzieje, ale to jest bardzo słabe. Ja to postrzegam jako 
bardzo słabe, bo i tak potrafi ą się Romowie nie zgadzać razem ze sobą. A już tam 
powinni być ludzie, którzy działają na rzecz Romów w jednym kierunku. Wiado-
mo, Stahiro Stankiewicz z Białegostoku, Adam Andrasz swojego czasu, teraz już 
troszeczkę z racji wieku odpuścił sobie, Andrzej Mirga, jeśli chodzi o OBWE, ma 
tam jakiś wpływ. Jest jeszcze kilka ludzi, którzy rzeczywiście udzielają się, ale zbyt 
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dużo działań nie wykonują, bardziej skupiają się na doraźnych rzeczach, które 
dzieją się w Europie, np. ostatnio we Francji czy też na terenach byłej Jugosławii. 
Tam są jakby inne problemy, na Słowacji tego typu. Jest kilku takich wybitnych 
ludzi, którzy starają się coś robić. Ja to postrzegam, że skutek jest dość marny. 
Dość marny, ponieważ lobbing na rzecz Romów powinien być ze względu na to, 
że grupa Romów to są naprawdę biedni ludzie, to, że obwieszeni są złotem, ale to 
jest cały ich majątek. Romowie nie mają tradycji kupowania ziemi, nabywania. 
(…) Jesteśmy, bo jesteśmy, ale staramy się walczyć, staramy się coś robić, tłuma-
czyć władzom, czy to europejskim, czy miejscowym, że należy działania w dal-
szym ciągu podejmować, należy; pewnie, że lobujemy, jako tam prezesi lobujemy 
na rzecz, żeby jednak ta pomoc dla Romów była… była bardziej kompleksowa. 
(…) Muszę powiedzieć tak, że znam osobiście dwie organizacje, które z początku 
dogadywały się bardzo dobrze. Dwie organizacje, które wyszły ponadnarodowo. 
Ta jedna to była IRU i druga organizacja, którą jakby zarządzał pan Rudko Kaw-
czyński – wyleciała mi z głowy nazwa. Ale to były dwie organizacje w jednej jakby 
byli skupieni, inni w drugiej organizacji. I oni ponadnarodowo. Co prawda nasza 
organizacja, ale to bardzo mała nasza organizacja, nasze stowarzyszenie bardzo 
dawno temu, nasi ojcowie wyprowadzali na świat i pokazywali, że istnieje taka 
organizacja, jesteśmy najstarszą organizacją. I oni pierwsi jakby pokazywali, że 
w Europie jeszcze wtedy, gdy Europa jeszcze nie była otwarta, istniała już taka 
organizacja. Że ta organizacja chciałaby coś robić itd. Niemniej jednak te dwie 
organizacje, na początku współpracujące ze sobą, później bardzo szybko doszły 
do wniosku, że lepiej pracować indywidualnie. To nasze piekiełko wewnętrzne 
(LP3); „Nie dostrzegam zjawiska lobbingu romskiego. Mógłby on być prowadzo-
ny jedynie przez Romów z krajów takich jak Słowacja, Węgry, Czechy, Rumunia 
bądź Bułgaria, natomiast kraje te, a w szczególności większość tamtejszych społe-
czeństw, nie są zbyt chętne, by Romowie byli ich reprezentantami na forum UE. 
Romowie mogą liczyć jedynie na samych siebie oraz ekspertów zajmujących się 
obroną praw człowieka, a w szczególności praw mniejszości” (LP2). Większość 
badanych była także sceptyczna co do możliwości reprezentowania interesów 
romskich na forum Unii, ponieważ „Liderzy romscy na forum wspólnotowym 
nie mogą zrobić zbyt wiele, gdyż Unia jest organizacją skupiającą suwerenne pań-
stwa, a Romowie niestety rzadko pełnią funkcje publiczne w poszczególnych kra-
jach. Ich rola polega przede wszystkim na monitorowaniu i sygnalizowaniu spraw 
wymagających działania organizacjom międzynarodowym, władzom poszczegól-
nych państw oraz organizacjom pozarządowym” (LP2). Pojawiały się też opinie, 
że takie ustanowienie europejskiego przedstawicielstwa Romów jest niezwykle 
trudne, a może nawet niemożliwe, choć wciąż należy próbować: „to tak, jak by 
się chciało stworzyć jednego przedstawiciela na całą Europę. Może troszeczkę 
przesadzam, ale jest to społeczność tak bardzo zróżnicowana… mówimy o pew-
nej wspólnocie, (…) ja myślę, że to też świadczy jednak o pewnej słabości tej 
społeczności. (…) Trzeba mieć jakąś siłę za sobą. Myślę, że tego brak – brak mo-
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tywacji też w pewnym sensie. Ale nie do tego, żeby działać, bo jest to do zrobie-
nia, ale to bardzo trudny proces.  Jest to niejednokrotnie syzyfowa praca i nie 
dziwię się tym, którzy się poddają. Po prostu nie dziwię się tym, którzy się pod-
dali – może tak. Oczywiście uważam, że jeżeli ktoś ma silne poczucie misji i chce 
coś zrobić, to powinien to robić bez względu na przeciwności losu. Ale nie każdy 
ma w sobie tę siłę, żeby to zrobić. (…) To jest bardzo trudne zadanie, bardzo 
trudne. Natomiast uważam, że bez takiego lobbingu – nie, bez takiej reprezenta-
cji, bez tych wszystkich działań na forum europejskim, na tych forach krajowych 
również – nie ma prawa – to nie będzie dobrze nigdy. Musi być jakiś organ, który 
będzie się wypowiadał, będzie komentował, będzie zabierał głos, będzie reagował. 
Musi być jakiś profesjonalny szczebel, który będzie za to odpowiadał, który bę-
dzie nadawał ten kierunek, będzie partnerem do rozmów na tym wysokim 
szczeblu. Bardzo ważne to jest, uważam. Natomiast w tej chwili nie chciałabym 
nikogo skrzywdzić tym stwierdzeniem, że nie ma, ale dla mnie nie ma” (LP6); 
„Jak dotąd nie ma. Jest komisja, jest jakiś tam ambasador przy UE, artysta, który 
jest honorowym ambasadorem romskim przy UE. Ale my nie potrzebujemy ar-
tysty, my potrzebujemy znakomitego stratega, polityka, który będzie to czuł” 
(LP1). Większość badanych nie miała natomiast wątpliwości co do chęci instytu-
cji UE do partnerskiej współpracy z Romami, a to przejawiało się np. w takiej 
opinii jednego z liderów: „Jeżeli chodzi o KE, (…) Europę Środkową, to jesteśmy 
dopiero niedawno w UE. Organizacje, które mają ciekawe pomysły, są bardzo 
poważnie traktowane. Tam jednak społeczeństwo jest obywatelskie. Ci urzędnicy 
w Komisji Europejskiej są bardziej rozsądni, może bez żadnych uprzedzeń, i wie-
my, że patrzą w zupełnie inny sposób. Ale tam też ludzie są, którzy wiedzą, że 
problem jest bardzo poważny i należy go rozwiązywać. I tam, gdzie kilka projek-
tów mieliśmy okazję złożyć, nie wszystkie przeszły, ale jeśli nawet zostały ocenio-
ne na «nie», to w sposób bardzo merytoryczny i my już wiemy, jak następnym 
razem zrobić to lepiej” (LP1). 

Na Słowacji z kolei wszyscy respondenci twierdzili, że zjawisko romskiego 
lobbingu nie istnieje, jednak często wiązali ten fakt z brakiem reprezentantów 
romskich ze Słowacji w Parlamencie Europejskim: „My nie mamy żadnego rom-
skiego lobbingu. Ponieważ nie mamy nikogo z Romów w Parlamencie, a np. 
Węgrzy mają swoich posłów i tamci mogą tworzyć lobbing. Ale my nie mamy 
tam nikogo, więc się nie da” (LS4); „to jest tylko pobożne życzenie, a takie 
możliwości jak dotąd nie istnieją (LS2); „lobbing mógłby być realizowany przez 
komisarza [pełnomocnika rządu – przyp. aut.], który powinien o nas walczyć. 
Jak dotąd byli to tylko ludzie, którym zbyt na tym nie zależało” (LS1). Także 
działalność liderów romskich na forum UE nie była oceniania zbyt pozytywnie: 
„Znam niektórych liderów i myślę, że ponieważ ci liderzy nie mają do dyspozy-
cji pionu wykonawczego, to ich rola jest praktycznie ograniczona, ponieważ nie 
podejmują decyzji – możemy krytykować, ale nie możemy nic zmienić. Więc to 
nie działa” (LS4).
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6.7. Charakterystyka lidera romskiego, pojęcie tożsamości 
romskiej oraz proces etnicznej mobilizacji i wpływ UE 
na ten proces – interpretacja 

Z trzech kluczowych pojęć w tym obszarze problemowym z pewnością najmniej 
trudności badanym przysparzało zdefi niowanie terminu lidera romskiego. 

Na Węgrzech respondenci określali najczęściej obowiązki i cechy, jakimi li-
der romski powinien się charakteryzować. Dominowało przekonanie o koniecz-
ności bezinteresowności lidera i posiadania przez niego bliskich związków ze 
społecznością romską:
 – „Musi być w pełni zobowiązany, niezależny do reprezentacji społeczeństwa 

romskiego, bez stawiania własnego interesu w pierwszym rzędzie. Musi roz-
poznać różnego rodzaju problemy, co jest możliwe tylko wtedy, jeśli będzie 
współdziałał z grupami organizującymi się oddolnie. Umiejętność koordy-
nacji – to bym chyba nazwał jako najważniejszą cechę charakteru, ponieważ 
wszystko jest powiązane ze wszystkim, od problemów socjalnych poprzez 
wartości kulturalne” (LW1).

 – „Romski lider powinien podejmować wyzwania i powinno mu na czymś 
zależeć, i powinien walczyć nieustannie dla sprawy, bez własnego interesu, 
nawet jeśli ta sprawa nie jest skazana na sukces” (LW5).

 – „Sądzę, że ktokolwiek, kto ma poparcie romskiej społeczności, jest romskim 
liderem, ma jej legitymizację, to jest romskim liderem. Sądzę, że powinni-
śmy wybierać, w demokracji musimy wybierać [liderów – przyp. aut.]. Na 
przykład ta organizacja zrobiła mnie liderem na podstawie wyborów. To 
jest mała organizacja – 15 członków. (…) «Jestem inteligentnym i dobrym 
człowiekiem» – to nie wystarczy. Więc drugim punktem jest to, żeby legi-
tymizacja opierała się na rezultatach pracy liderów, bycia liderem. Sądzę, że 
romscy liderzy w Europie nie są romskimi liderami, bo są to tylko osoby, 
które mają kontakty z romskim kongresem – ja nie wiem nic o tym, co oni 
robią w swojej codziennej pracy. Widzę jedną gazetę, widzę jedno centrum 
wspólnotowe. To jest w porządku. To jest istotne dla świata zawodowego 
i różni się dla liderów, którzy pracują w romskich instytucjach. To jest rom-
ska inteligencja, romska elita. W Romaversitas, Roma Press Centre, Roma 
Education Fund pracują osoby, które należą do romskiej elity, ale nie są li-
derami. Romscy liderzy to nie politycy, to ludzie, których darzy szacunkiem 
romska społeczność. Bardzo istotna kwestia – kwestia władzy, węgierska wła-
dza czy władza gadźów mówi, kim są liderzy romscy, i stawia ich ponad tych, 
których wybrała romska społeczność, ponieważ nie ma ich zbyt wielu. Ja 
jestem na dobrej pozycji, Romowie i nie-Romowie oraz partie demokratycz-
ne mówiły o mnie, że jestem romskim liderem. A ja zwykle odpowiadam, 
że nie jestem romskim liderem. Jestem węgierskim politykiem, który jest 
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Romem. I nie chcę, żeby polityka była tylko węgierska, jestem przeciwko 
gettoizacji w polityce. A to jest getto w polityce gadźów – «Jesteście romskimi 
liderami, co oznacza, że nie macie prawa mówić o sprawach węgierskich – 
państwie, kulturze, tylko sprawy społeczne są okej». Romscy liderzy to tylko 
społeczni politycy. Najwyżej. Możemy tylko mówić o sprawach romskich. 
A ja jestem węgierskim politykiem, chciałbym być zaangażowany, organi-
zować i mówić o dobrym państwie, dobrym życiu dla Węgier i robię to… 
jestem z pochodzenia Romem i uwielbiam to pochodzenie i tę sytuację. Ale 
sądzę, że najgorszą drogą jest ta mentalność romskiego getta. To jest bardzo 
wygodne dla narodów [większościowych – przyp. aut.]. To jest wasze poletko 
– poletko romskiej mniejszości narodowej i nie mówcie o polityce gadźów, 
innych sprawach” (LW2).

 – „Lider powinien mieć poparcie społeczności i znać jej problemy. Jednak 
najczęściej jest tak, że jest to bardzo proste – lokalny lider to najbogatszy 
człowiek; i są ci biedni i lider daje pieniądze tym biednym na procent. Taka 
jest sytuacja. I wszyscy robią to, co lider powie, ale lider nie bierze udziału 
w polityce (…) on działa w mafi i, a nie w polityce” (LW3).

 – „Powinien mieć kompetencje, co uczyniłoby go adekwatnym na taką pozy-
cję. Dla mnie lider romski oznacza, że osoba jest Romem i prowadzi romską 
organizację pozarządową. (…) Romski lider to osoba, która stara się walczyć 
o interesy, chronić prawa ludzi, którzy mają jakieś problemy. (…) Kultura 
nic dla mnie nie znaczy w życiu politycznym, w życiu organizacji pozarzą-
dowych” (LW4).
W Polsce również zwracano uwagę na istotność poparcia społeczności, po-

jawiały się także opinie postulujące konieczność posiadania przez lidera rom-
skiego umiejętności poruszania się w otoczeniu zewnętrznym, czyli w kontak-
tach z władzami i instytucjami, oraz charakteryzowanie się dużą odpornością 
psychiczną ze względu na liczne problemy, z jakimi musi się mierzyć w swojej 
codziennej pracy. Część rozmówców stwierdziła też, że zjawisko konfl iktu czy 
sporu między tradycyjnymi a nowoczesnymi liderami nie ma możliwości zaist-
nieć, jeśli nowocześni liderzy przestrzegają tradycji i kultury.
 – „Jest to na pewno osoba, która potrafi  funkcjonować w dwóch światach. To 

jest moje zdanie; bardzo trudno być obecnie liderem romskim, ponieważ spo-
łeczność jest zróżnicowana, dogodzenie wszystkim… nie wiem, czy to jest 
możliwe. Ale umiejętność funkcjonowania w dwóch światach, w tym romskim 
i nieromskim, i bardzo duża odporność. Odporność taka psychiczna, ponie-
waż z moich obserwacji wynika, że tam gdzie jest jakiś aktywista, tak, prezes 
stowarzyszenia, ktoś kto działa lokalnie, jakiś wójt, to są ogromne, ogromne 
oczekiwania takiej społeczności. Mówiłam już, że oni często nie znają konteks-
tu, w którym żyją, więc oni w ogóle myślą, że jak ktoś jest liderem i spotyka się 
z ministrem, to na pewno ma bardzo dużo pieniędzy, a my skoro ciebie tutaj 
powołaliśmy na prezesa, nie mamy na węgiel, to co z ciebie za prezes. Bardzo 
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duży jest tutaj taki problem natury wiedzowej. Ci ludzie nie zdają sobie do 
końca sprawy. Ten lider – rośnie w nim frustracja, no bo robi dużo, a tutaj 
oczekiwania są coraz większe. To jest bardzo trudne zadanie być dzisiaj lide-
rem. A oprócz tego świetnie funkcjonować w tym drugim świecie, tak, czyli 
uczestniczyć w spotkaniach, konferencjach, spotykać się z ludźmi, lobbować, 
prawda, czyli być w pewnym sensie dobrym menadżerem i osobą, która bory-
ka się z tym, że wizerunek Romów jest taki a nie inny, czyli negatywny. To jest 
naprawdę trudne zadanie w dzisiejszym świecie, w naszej rzeczywistości oczy-
wiście (…) powinien jak najbardziej angażować członków swojej społeczności. 
(…) Wszystko to są procesy, które nakładają się na siebie w wielu aspektach, 
w wielu dziedzinach życia. (…) Ludzi naprawdę nie interesuje jakaś taka dłu-
gofalowa strategia, ich interesuje, czy będą mieli co jeść, czy ich dzieci będą 
miały tornistry – tak jak mówię, żyją w innym kontekście, innego rodzaju 
problemy ich dotyczą. Dlatego mówię, że bardzo trudno jest być liderem. Bo 
z jednej strony chce się zrobić coś, albo ma się tę wiedzę, że coś zadziała, ale 
z drugiej strony te działania mogą spowodować, że po prostu ma się wrogów 
wśród swojej społeczności. Bo się nie działa w pewnym sensie na jej rzecz. 
A działa się, ale ci ludzie tego nie zrozumieją” (LP6).

 – „Lider społeczności romskiej musi wywodzić się ze społeczności romskiej, 
gdyż jedynie wtedy będzie cieszył się zaufaniem członków tej społeczności. 
Lider Romów powinien ponadto umieć nawiązywać kontakty z różnymi 
grupami romskimi mieszkającymi w Polsce. Winien on spełniać rolę swe-
go rodzaju pośrednika między Romami a instytucjami państwa, czyli musi 
posiadać umiejętność poruszania się w świecie prawa, ekonomii i polityki 
różnego szczebla” (LP2).

 – „Romowie zawsze mieli lidera. Był i jest Siero Rom, mam na myśli Polska 
Roma. Myślę, że chodzi tu o lidera, który reprezentuje Romów na zewnątrz. 
Mamy wielu liderów, którzy reprezentują Romów przy Parlamencie Euro-
pejskim, mamy prezydenta Romów, mamy liderów stowarzyszeń, którzy 
wysuwają się na pierwszy plan. Dla nas, Romów, jest potrzebny człowiek 
mądry, uczciwy i który kocha naród romski, wtedy na pewno będzie miał na 
uwadze prawdziwe dobro tej «biednej» społeczności, a przede wszystkim nie 
będzie dzielił i tak małej liczby Romów w Polsce. Jeżeli taki lider będzie do-
brze wykształcony, to chwała mu. Oczywiste, że każde stowarzyszenie działa 
na terenie swojego zamieszkania i każde ma inny priorytet, ale powinniśmy 
współpracować, bo to jest nasze wspólne dobro, nie powinniśmy zapominać, 
że «gadzie» zazdrościli nam naszej solidarności i gotowości do bezinteresow-
nej pomocy. Lider społeczności romskiej powinien zwracać baczną uwagę na 
przestrzeganie tradycji. Naród bez państwa musi zachować zasady, które były 
niepisanym kodeksem, wyznaczały dobre zachowania, dzięki którym naród 
cygański przetrwał przez wieki. Lider romski powinien nas, Romów, godnie 
reprezentować. Powinniśmy mieć do niego zaufanie i szacunek” (LP4).
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 – „Lider romski to są dwie osoby. Jedna osoba albo ma bardzo duże przełożenie 
na daną społeczność romską… to też zależy w jakim mieście, bo są skupi-
ska Romów – Mielec, Nowy Sącz, Maćkowice – gdzie wszystko jest w jed-
nym miejscu… i ma poparcie tej społeczności, ma przełożenie bezpośrednie, 
prawda? Drugi typ lidera to jest lider, który działa, robi coś i niekoniecznie 
chce, żeby go za to chwalono. Jeden jest społecznikiem, drugi powinien być 
społecznikiem, ale jest część liderów romskich takich, którzy patrzą poprzez 
pryzmat własnych korzyści. I to są liderzy, którzy tak naprawdę (…) patrzą 
tylko na korzyść, którzy tak naprawdę bardzo mało są w stanie zrobić dla Ro-
mów. Oni patrzą tylko jednostkowo. Natomiast pokazało się część liderów 
romskich, którzy skupiają wokół siebie jedynie własny klan, własną rodzinę, 
ród własny. I działają na rzecz tego rodu. Więc to nawet nie można nazwać 
liderem romskim – działać na rzecz własnego rodu, własnej rodziny – no 
jesteś tam jakimś opiekunem rodziny, ale nie liderem romskim. Lider romski 
powinien być, powinien postrzegać Romów, bez względu na to, kto do jakie-
go rodu przynależy. To jest dla mnie lider romski, który działa. Lider romski 
powinien być świadomy tego, że edukacja jest podstawą (…) że pomaga i ta 
pomoc musi być ukierunkowana na konkretne działania. Lider romski musi 
mieć świadomość, że jeśli popełni błąd, to tym ludziom na dole stanie się 
krzywda. Musi mieć tę świadomość. Różni ci liderzy romscy są w Polsce. To 
podobnie jak w polityce” (LP3). 

 – „Powinna to być osoba, która przestrzega wszelkich zasad. Własną kulturę 
i tradycję powinien znać. Przekazywać, co jest istotne – i mówiłem, powinien 
przede wszystkim mieć dużą wiedzę i doświadczenie” (LP1). 

 – „Musi to być osoba, która zna swoją społeczność, prawda, która zna jej prob-
lemy, która coś potrafi , ale ma też grono osób, które w tym stowarzyszeniu… 
które wspólnie mogłyby działać na dobro społeczności romskiej. (…) ja tu 
nie robię różnicy, że jest kobieta – to kobiety romskie to jest już coś innego. 
Dla mnie, moim zdaniem, to znaczy wydaje mi się, że nieważne, czy to ko-
bieta, wiadomo, że w społeczności romskiej mężczyzna jest głową rodziny 
itd. Ale jeśli kobieta ma coś do powiedzenia, prawda, jeśli jest w stanie coś 
dobrego zrobić, to czemu nie” (LP4). 
Na Słowacji z kolei akcentowana była przez większość respondentów potrze-

ba posiadania przez lidera wykształcenia i doświadczenia, a także pokazywania 
dumy z własnej tożsamości i mobilizowanie lokalnych społeczności romskich.
 – „Po pierwsze, powinien szczerze starać się o podniesienie kwestii życia Ro-

mów, ale szczerze, nie tylko w pewnych komentarzach albo podczas swoich 
wystąpień, a po drugie, powinien próbować jednoczyć wszystkich Romów, 
aby trzymali się razem i aby wspólnota Romów była jednolita” (LS4).

 – „Romscy liderzy powinni być wykształceni, komunikatywni, profesjonalni 
w swojej dziedzinie zainteresowań, poinformowani o prawie, powinni mieć 
jasną wizję tego, co chcą osiągnąć. Nie powinni być chciwi i myśleć o swoim 
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zysku. Powinni być konsekwentni i wytrwali w dążeniach, pomimo różnych 
możliwych przeszkód, które mogą się pojawić na ich drodze. Powinni być 
w stanie przyciągnąć młodych ludzi i wspierać edukację. (…) Powinni być 
świadomi swego romskiego pochodzenia i być z niego dumni. (…) Kluczowe 
jest, aby romscy liderzy odgrywali aktywną rolę w polityce. Ich zaletą jest to, 
że często są akceptowani i szanowani przez swoje społeczności” (LS3).

 – „To zależy od rodzaju lidera. (…) Modelowy lider powinien dbać o własną 
organizację i być pewnym, że ludzie, którzy go otaczają, popierają jego cel, 
żeby mógł osiągnąć dobre rezultaty. Lider modelowy powinien być w stanie 
motywować ludzi, aby się rozwijali i zdobywali umiejętności, które będą klu-
czowe w ich własnym rozwoju, jak również w rozwoju społeczności, z któ-
rymi pracują. Te osoby powinny być w stanie przekazywać wiedzę własnym 
społecznościom i być zdolne do lobbowania we władzach w celu uzyskiwania 
dobrych rzeczy. Powinny wnosić swój wkład w społeczny konsensus poprzez 
swoją edukację i umiejętności” (LS1).

 – „osoba akceptująca własną romską tożsamość, wykształcona, posiadająca 
umiejętność komunikacji, argumentacji i prezentacji, mówiąca w językach 
obcych i języku romskim; osoba, która rozumie problemy społeczne i prob-
lemy Romów; osoba, która potrafi  rozmawiać z większością i mniejszościami 
i proponować rozwiązania. (…) Nie ma znaczenia, czy to mężczyzna, czy 
kobieta” (LS2).
Nieco większe różnice pojawiały się w rozumieniu przez poszczególnych 

liderów pojęcia tożsamości romskiej. Na Węgrzech zaakcentował się wyraźny 
podział między przedstawicielami grup tradycyjnie wędrownych, którzy akcen-
towali istotność języka i kultury, podczas gdy Romowie zasymilowani deprecjo-
nowali wspólne podstawy tożsamości romskiej i jej istnienie. 
 – „Tworzenie tożsamości etnicznej zależy nie tylko od samookreślenia jednost-

ki lub grupy, lecz jest ona kształtowana poprzez zewnętrzne środowisko spo-
łeczne, kulturalne i polityczne. Tożsamość cygańska jest podwójną tożsamoś-
cią, która z jednej strony jest narodowa, a z drugiej zaś składa się z pewnej 
przynależności etnicznej. Tak więc podczas reprezentacji swojej kulturalnej 
i wizualnej tożsamości podkreślają zarówno elementy narodowej węgierskiej, 
jak i cygańskiej tożsamości” (LW1).

 – „To dobre pytanie. Kiedy pyta mnie pani o to, to najpierw myślę, że je-
stem Węgrem, w drugiej kolejności dopiero, że jestem Cyganem. Wie Pani 
dlaczego? Ponieważ nie możemy powiedzieć, co znaczy bycie Cyganem. Na 
przykład ja nie mówię w języku cygańskim, ja mówię w języku węgierskim” 
(LW3).

 – „Sądzę, że niektórzy Romowie mogą się komunikować mimo różnić języko-
wych i różnej kultury, ponieważ jesteśmy Romami w każdym kraju i ludzie 
sądzą, że jesteśmy tacy sami” (LW5).

 – „Duma z bycia Romem, języka, kultury, tradycji” (LW2).
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W Polsce z kolei zarówno respondenci z grup nomadycznych, jak i z tych od 
dawna osiadłych opierali romską tożsamość głównie na historii, tradycji i kultu-
rze, a także na doświadczaniu podobnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz 
postaw ze strony społeczeństwa większościowego.
 – „Rozumiem tak, jak dla Polaków wartości chrześcijańskie, to jest to samo. 

To jest tożsamość kulturowa przede wszystkim. Własna kultura, własna tra-
dycja, w jakiej wychowujemy własne dzieci (…) tożsamość kulturowa to jest 
część naszego życia codziennego, to bardzo istotne jest, na każdym kroku ona 
mi towarzyszy. (…) Przestrzeganie Romanipen to jest duma” (LP1).

 – „Romowie odwołują się do pewnych elementów z punktu widzenia tej toż-
samości ważnych. Poczucie wspólnoty, język i strój, który stopniowo się 
zmienia. Polska Roma przywiązuje szczególną wagę do ubioru kobiety. Za-
kazane są spodnie, krótkie spódniczki itp. Przestrzeganie tradycji jest bardzo 
ważnym wyznacznikiem Romanipen. Obowiązują nas pewne zasady, które 
powinniśmy przestrzegać, jeżeli chcemy zachować tożsamość romską. Do 
szczególnych elementów świadomości romskiej należy mit wędrówki i pa-
mięć zagłady. Bardzo ważna jest świadomość przynależności do wspólnoty 
Romów. Kultywowanie ważnych dat, fl aga i hymn, które są te same u wszyst-
kich Romów na całym świecie” (LP4).

 – „Romska tożsamość oznacza identyfi kowanie się ze społecznością romską, 
jej sprawami oraz poszczególnymi członkami, jak i całą zbiorowością. Ozna-
cza poczucie bycia Romem/Romką i otwarte przyznawanie się do tego faktu 
zarówno wobec innych Romów, jak i osób spoza tej społeczności. Kryte-
rium znajomości języka jest tu istotnym elementem, choć nie decydującym” 
(LP2).

 – „Na pewno to jest to, czego wstydzić się nie można, prawda. To jest to, co 
mnie jakoś identyfi kuje. No i ważne jest dla mnie, jeśli chodzi o tę tożsamość 
– to, kim jestem, co robię i, wiesz, jakieś… nie mówię, że ja wszystkich zasad 
romskich przestrzegam, prawda, ale no ważne są dla mnie, niektóre rzeczy 
w domu nadal przetrwały (…) o przynależności do grupy decyduje… my-
ślę, że jakaś więź rodzinna, język, co ich trzyma jakoś razem, jakieś zasady” 
(LP5).

 – „Tożsamość romską rozumiem tak jak rozumiem tożsamość etniczną w każ-
dym innym wydaniu. Czyli poczucie pewnej wspólnoty z grupą, która iden-
tyfi kuje się z pewnymi wartościami, z pewnym sposobem myślenia, zwy-
czajami, z pewną taką wspólnotą historyczną. Z drugiej strony wiąże się 
z samoidentyfi kacją, czy ja przynależę do tej grupy, czy do tej. Tożsamość 
to jest komponent bardzo złożony. Z jednej strony mogę mówić o swojej 
tożsamości i jak ja siebie postrzegam, z drugiej mogę mówić, jak postrzegają 
mnie inni. W takim ogólnym, naprawdę ogólnym tego słowa znaczeniu po-
wiem, że tożsamość romska to pewna wspólnota, która kieruje się sposobem 
myślenia opartym na pewnym systemie aksjonormatywnym, pewnych zwy-



245

czajach; wszystko, wszystko co się, że tak powiem, łączy, wiążę ze wspólną 
historią itd., wspólnym pochodzeniem w tym wypadku. (…) Romowie mają 
bardzo silne poczucie przynależności do tej grupy. Nie tylko wtedy, kiedy 
mówią o sobie, że są Romami, ale jest to pewien sposób myślenia, kierowania 
się pewnymi wartościami. Oczywiście, tak jak powiedziałam, ta społeczność 
nie jest jednorodna, jest podzielona na szereg grup. Ale poczucie pewnej 
wspólnoty, poczucie bycia mniejszością, bycia w gorszej, trudnej sytuacji, 
poczucie jakiegoś tam wspólnego pochodzenia, chociaż nie wszyscy zdają 
sobie sprawę. Poczucia pewnych wspólnych losów, które razem dzielili bez 
względu na to, na której części kuli ziemskiej byli. I kiedy oni mówią o tym, 
kim są, to gdzieś te podziały znikają. One rzeczywiście się ujawniają w życiu 
i w praktyce, że tak powiem. Natomiast takie silne poczucie przynależności 
do tej grupy i też ta przynależność wiążą się z poczuciem bezpieczeństwa. 
(…) Romowie, poza jednostkami, mają bardzo małą świadomość polityczną. 
Wiedzą, że gdzieś tam powstała fl aga, hymn itd., ale na tym wiedza poli-
tyczna Romów jako narodu się kończy. Romowie, póki co, nie roszczą sobie 
pretensji do ziemi, państwowości. Co prawda wiemy, że pochodzimy z Indii, 
zostało to udowodnione. Natomiast świadomość… dopóki nie dorobimy 
się elit tych prawdziwych, wykształconych (…) ta świadomość będzie taka 
spłycona. Rosną elity, nie ma co powiedzieć. Bardzo dużo osób ze społecz-
ności romskiej kończy studia. To jest już bardzo dużo. Powoli ta prawdziwa 
inteligencja rośnie” (LP6).

 – „Tożsamość romska… I tu mamy mały problem, ponieważ z tą tożsamoś-
cią romską musimy się… jakby… skupić… na narodach. (…) Można mó-
wić o Romach jako o narodzie, jeżeli mówimy, że w Europie jest około 10 
milionów Romów. No to są mniejsze państwa liczebnościowo. Więc… to 
jest naród, tak. To jest bezsprzeczne. Z małą świadomością narodowości, 
ale naród. (…) Tożsamość narodu jest. Ona polega na tym, że Romowie 
doskonale wiedzą, zdają sobie sprawę, że są w grupkach różnych – to tak 
postrzegają siebie jako cały naród, jako romski. Dlaczego postrzegają? Bo te 
wszystkie grupy są tak samo traktowane przez inne społeczności, tak samo 
postrzegane i poza tym przenikanie się w tej chwili wszystkich grup nawza-
jem poprzez koligacje rodzinne powoduje, że jedna grupa do drugiej wnosi 
coś i powoduje to, że świadomość romska wzrasta, przyjmując tamte jakby 
grupki do siebie, wzrasta ta świadomość romska o przynależności ogólnej. 
Bo wszyscy Romowie zdają sobie sprawę, Romowie to Romowie. Natomiast 
nie wszyscy sobie zdają sprawę, że oprócz Romów jest społeczność polska. 
I jakby kulturowe odrzucanie tej drugiej strony polskiej, która weszła już 
do tej kultury romskiej, jest w dalszym ciągu jakimś takim procesem, który 
tam jest postrzegany, że jednak to jest ktoś inny. Natomiast tożsamość… 
tak naprawdę gdyby nie kodeks romski nasz wewnętrzny, gdyby nie język – 
to są dwa elementy, które skupiają Romów, które trzymają w garści. Jeżeli 
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któryś z tych elementów zostanie gdzieś wyrzucony, to jest bardzo szybki 
proces do asymilacji i nie będzie tożsamości romskiej. Co prawda edukacja 
też powoduje to, że pojedyncze osoby gubią się. Bo tym bardziej wyeduko-
wany człowiek i nie do końca rozumiejący tę edukację, którą przechodzi, 
zaczyna się wstydzić tych elementów kulturowych. I gubią się ludzie. Oni 
w którymś pokoleniu wrócą tam z powrotem do Romów, ale to też jest 
gdzieś w tożsamości, że przeszkadza niektórym młodym ludziom podczas 
edukacji, że jest Romem. Ja to (…) odbieram, że gdzieś młody człowiek 
zaczyna się wstydzić, przeszkadzać mu zaczynają nasze wewnętrzne przepisy 
kodeksowe z tym, co przekazuje edukacja, prawda? I tutaj ja namawiam 
ciągle wszystkich tych, co się uczą – pamiętaj, jesteś Romem i nie masz się 
czego wstydzić. To jest twoja najwyższa wartość, pamiętaj o tym. Każdy 
naród jako najwyższą wartość uznaje swoją państwowość, swoją tożsamość. 
Jak się utożsamiasz, nikt nigdy nie powinien ci zarzucić, że tylko dlatego że 
jesteś Romem, to jesteś inny. Nie. Edukuj się, ale pamiętaj – jesteś Romem. 
Nie wstydź się, jak się ubierasz, nie wstydź się, że twój tata nie umie czytać. 
Nie wstydź się tego, że ktoś z twojej rodziny coś ukradł, coś złego zrobił. To 
są normalne rzeczy. Świadectwo tego, że ktoś nabroi, ukradnie, ktoś idzie 
żebrać – to jest świadomość, że jesteśmy normalnym narodem. Ja to tak 
postrzegam. Bo w każdym narodzie tacy ludzie są. Zakłady karne nie są 
zapełnione Romami, ale całkiem innymi ludźmi. A niestety, tak to się odby-
wa. Mnie jest ciężko czasami powiedzieć, co powoduje, że utożsamiamy się, 
że jesteśmy Romami. To są jakby dwie różne sprawy. Tożsamość wypływa 
także z przynależności grupowej. No bo znam ludzi, którzy są pochodzenia 
polskiego, którzy są w pełni i bardziej są Romami, aniżeli niektórzy starzy 
Romowie. Czyli jest coś w tej naszej romszczyźnie, że też garną się ludzie do 
nas. Ale nie zawsze, sami Romowie nie zawsze są w stanie pokazać tę dobrą 
stronę romszczyzny. Dla mnie to się łączy z tożsamością. Tożsamość, przy-
należność do grupy i okazywanie tego w sposób godny, nie w sposób jakiś 
tam, który powoduje stereotypy, ale właśnie w sposób godny – powoduje, 
no, postrzegani jesteśmy tak, jak jesteśmy postrzegani. Bardzo ciężko jest, 
mnie bynajmniej bardzo ciężko określić, czy Unia spowodowała bardziej, 
że jesteśmy utożsamiani, sami się utożsamiamy z Romami, czy nie. Pewnie 
tak, bo… bo te grupy romskie z poszczególnych krajów gdzieś się zaczęły 
kontaktować” (LP3). 
Liderzy ze Słowacji także podkreślali znaczenie kultury i tradycji oraz dumy 

z przynależności do społeczności romskiej. Pojawiły się jednak opinie, że czasem 
wykształceni Romowie wstydzą się tej przynależności właśnie dlatego, że nie 
mają silnego poczucia tożsamości grupowej.
 – „Język i tradycje to kluczowa część tego, co defi niuje naszą społeczność. Mu-

szą być zachowane. W przeciwnym razie nie bylibyśmy tymi, którymi jeste-
śmy. Nasz język i tradycje są naszym kamieniem węgielnym” (LS1).
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 – „Tożsamość to zbiorowa defi nicja, która może być używana do opisu podsta-
wowych cech członków grupy. U Romów to język i kultura” (LS3).

 – „Rozumiem pojęcie «romska tożsamość» jako pewną samoświadomość Ro-
mów. Chciałbym to scharakteryzować tak, że jest to zachowanie romskiej 
tożsamości u Romów, ale oczywiście jest to przystosowane do danego okresu. 
Nie możemy bowiem przystosowywać się tak, jak w osiemnastym wieku, 
kiedy na przykład Romowie wędrowali z miejsca na miejsce. Teraz są całko-
wicie inne warunki, teraz da się podróżować w trochę inny, efektywniejszy 
sposób, ale człowiek powinien mieć ku temu możliwości, tak jak w przypad-
ku wędrowania – Romowie wędrowali po to, żeby się wyżywić, ponieważ 
szli na targ i sprzedawali, i podczas tego koczowania zarabiali na utrzymanie. 
A teraz myślę, że też to robią, ponieważ Romowie udają się jako muzycy do 
wszystkich krajów i w ten sposób zarabiają, i ta romska tożsamość powinna 
zostać zachowana, i każdy, nawet jeśli jest wykształcony, powinien się do niej 
przyznać. Jest taka tradycja, że np. u nas są Romowie, którzy kończą uczel-
nie wyższe, są inżynierami albo pedagogami i mówią, że nie są Romami. To 
właśnie jest złe. I brakuje im właśnie tej tożsamości, która pozwoliłaby im się 
przyznać… żeby było ich więcej i żeby odczuwali dumę. Nie mówię, są takie 
przypadki, kiedy Romowie, którzy u nas na Słowacji coś znaczą – mówią, że 
są Romami. Więc to jest właściwe podejście, aby obronili swoją tożsamość” 
(LS4).
Jeżeli chodzi o najważniejsze dla tej rozprawy pojęcie etnicznej mobilizacji, 

to trzeba przyznać, że prawie jedna trzecia respondentów nie rozumiała począt-
kowo tego terminu, kojarząc go raczej z przemieszczaniem się i gotowością do 
wyjazdu. Zdecydowanie klarowniejsze było dla nich pojęcie «ruchu romskiego» 
bądź «organizowania się Romów».

Na Węgrzech niemal każdy lider interpretował ten termin inaczej. Jeden 
z respondentów opierał proces mobilizacji romskiej w Europie na działaniach 
w ramach Dekady Włączenia Romów 2005–2015, twierdząc, że organizacje 
w niej uczestniczące: „reprezentują interesy Romów na poziomie europejskim” 
(LW1). Inny badany z kolei dostrzegał istnienie tego procesu, który jednak jest 
obarczony wieloma problemami i jest w fazie początkowej, gdyż w jego opinii: 
„nie ma pieniędzy ani możliwości, żeby coś takiego było możliwe. Nawet jeśli 
są jakieś inicjatywy, normalnie w krajach, politycy blokują te inicjatywy. Dzieje 
się tak głównie dlatego, że Romowie nie potrafi ą myśleć razem. Nawet w jed-
nym kraju jest wiele różnić i różnych pomysłów i to daje szansę innym, aby się 
wtrącać. (…) Powinno się myśleć razem i działać razem, i dokonać zmian w rzą-
dzie i w UE. Potrzebujemy bardziej otwartych spotkań i musimy robić różne 
projekty transnarodowe, ponad granicami. (…) Podstawowym problemem jest 
to, że Romowie nie mówią jednym głosem. Ani w jednym kraju, ani na forum 
Unii Europejskiej. Wśród Romów jest wiele frakcji, ugrupowań, podziałów. 
A to tylko pomaga tym, którzy chcą tę społeczność skłócić, skorzystać na niej 
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bądź zwyczajnie namieszać i ją kontrolować. Romowie powinni mówić jednym 
głosem i działać razem, realizować projekty ponad granicami. Ale czy jedność 
jest w ogóle gdziekolwiek możliwa?” (LW5). Na podobne trudności wskazywał 
kolejny rozmówca, który dodawał także do tego słabość organizacji, ingerencję 
władz, złą sytuację społeczno-ekonomiczną ludności romskiej oraz kwestię obo-
jętności społeczeństwa większościowego, którego zaangażowanie jego zdaniem 
jest istotne dla rozwoju omawianego procesu: „dezintegracja Romów jest czymś 
tragicznym, a do tego są to bardzo biedni ludzie. Nie wiemy, jak zorganizować 
bardzo wiele osób. Myślę, że gdybym wiedział, jak zorganizować 10 000 Romów 
i zrobić demonstrację obok Parlamentu, byłoby lepiej. Organizowałem kilka 
demonstracji, miały pewien wpływ, ale niewystarczający. Nie mamy siły naci-
sku. Ja jestem dobrze zorganizowany, wielu ekspertów mówiło mi, że miałem 
bardzo dobry kontakt z mediami i wiedziałem, co robić i mówić. Ale mówię 
o tym w czasie przeszłym. Dzisiaj bardzo ważne są nie tylko uprzedzenia, ale 
też postawa «nie chce wiedzieć», «to nie mój problem» – obojętność. To tak 
jak np. kiedy zabijają Romów we wsiach, moje przemówienie już nie wystar-
czy. (…) Organizacje obywatelskie na Węgrzech nie są silne (…) mają bardzo 
małe zaplecze. Mamy dobry kontakt z ruchem praw obywatelskich, lokalnymi 
i regionalnymi organizacjami ruchu praw obywatelskich. Mamy też kontakty 
z innymi organizacjami romskimi na Węgrzech, społecznymi, politycznymi, 
kulturalnymi – wieloma. To nie jest problem, problemem jest to, że nie ma mię-
dzy nami łączności, koordynacji. Kiedy pracowałem w węgierskim parlamencie, 
byłem liderem romskiej partii – i Parlament [Romski Parlament – przyp. aut.] 
chciał kontrolować Romów jak organizacja «parasolowa». Ale kiedy rząd uświa-
domił sobie, że romska polityka będzie silniejsza i być może zacznie wywierać 
nacisk na rząd – rząd zaczął płacić romskim organizacjom i rozpoczął politykę 
divide et impera i znowu wszyscy zaczęli spierać się ze sobą nawzajem i prze-
stali być zorganizowani” (LW2). Ten sam rozmówca wspominał także o inicja-
tywach międzynarodowych organizacji i liderów romskich z różnych krajów, 
które jednak w jego mniemaniu były mało efektywne: „Mamy wiele kontaktów 
z rumuńskimi organizacjami – Romani Kris i Nicolae Gheorghe, z Romami 
i Sinti z Niemiec z Rudko Kawczynskim – i zorganizowaliśmy Europejski Par-
lament Romów w 1992 roku w Budapeszcie, i chociaż nie było funduszy na 
tę organizację, to uczestniczyło w niej 11 krajów z Europy. Zorganizowaliśmy 
wiele, wiele konferencji i spotkań, ale sądzę, że było to bardzo bezproduktywne. 
Tylko rozmawianie i jedzenie, i picie bez działania. Nie chcę tego robić. Dlatego 
właśnie założyłem swoją organizację. Ale jeśli sądzę, że jakaś konferencja jest 
ważna, to idę” (LW2). Inny respondent zwrócił uwagę na ważny jego zdaniem 
element, który mógłby wpłynąć na ponadnarodową mobilizację Romów, a ta 
w jego opinii na razie jest znikoma: „Nie widzę, żeby Romowie chcieli ze sobą 
współpracować. (…) Myślę, że telewizja romska może to zmienić. W tym Unia 
Europejska może pomóc. Etniczna mobilizacja jest możliwa, ale mamy dużo 
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mas, a nie ma narzędzia, żeby sobie z nimi radzić. (…) Problemem jest to, że nie 
ma wspólnego języka. (…) Musimy czekać. Proces ten zaczął się 20, 30 czy 50 
lat temu dopiero”(LW3). Następny badany utożsamił z kolei proces etnicznej 
mobilizacji z procesem organizowania się romskiego ruchu praw obywatelskich, 
co w jego opinii jest niezbędne w obliczu wzmacniania się tendencji radykal-
nych i ekstremistycznych w Europie. Stwierdził jednak, że potrzebny jest ruch 
podobny do tego w USA w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, który „miał 
wiele osiągnięć i stał się ogólnokrajowy” (LW4), a którego w Europie Środkowo-
-Wschodniej jeszcze nie ma. Ten sam respondent uznał także, że wpływ Unii 
Europejskiej na intensyfi kację procesu etnicznej mobilizacji będzie możliwy tyl-
ko wtedy, gdy będą fi nansowane organizacje pozarządowe, ale nie na zasadzie 
refundacji wydatków, ale przedpłaty, bo instytucje III sektora nie są w stanie 
fi nansować swojej działalności i czekać na zwrot poniesionych kosztów. Doszedł 
także do wniosku, że przełożenie UE na proces mobilizacji Romów jest możli-
we, ale konieczne są „znaczące i strukturalne zmiany” (LW4).

W Polsce, w przeciwieństwie do Węgier, kilku badanych wskazywało na 
związek pomiędzy natężeniem procesu etnicznej mobilizacji Romów a rozsze-
rzeniem UE w 2004 roku, za główny powód podając dostępne po wstąpieniu 
do tej organizacji środki fi nansowe, a także pojawiające się programy dla Ro-
mów, dofi nansowane z budżetu państwa: „moim zdaniem on nastąpił, jest to 
związane z wejściem do UE, ja bym z tym przede wszystkim powiązała tę et-
niczną mobilizację, czy jak ja to sobie mówię «pospolite ruszenie» członków tej 
społeczności do działania, do pewnej aktywności. Ono się w dużej mierze wiąże 
także z programem rządowym, bo w 2001, w 2003 roku tych organizacji, które 
korzystały z programu pilotażowego… to było takie preludium, wstęp. Oni się 
wtedy przyzwyczaili, oni się tego uczyli, obserwowali, co się będzie działo dalej. 
Ale wtedy tylko były – właśnie jedna czy dwie organizacje, bo tutaj jest różnie 
w dokumentach ministerstwa. (…) 2004 rok to kolejne takie rozpoznanie, a póź-
niej z roku na rok tych organizacji było coraz więcej. I dlaczego ja mówię, że ja 
nie wiązałabym tego tak koniecznie z przepisami unijnymi, a programami. (…) 
Etniczna mobilizacja na pewno tak i ja to obserwuję nie od 1989 roku, ponieważ 
wtedy tych organizacji powstało naprawdę niewiele. Ich aktywność była znikoma 
w porównaniu z tym, co się stało w 2004 roku” (LP6). Inny respondent wska-
zywał również na wpływ Unii Europejskiej, szczególnie prawodawstwa i standar-
dów prawnych, jednakże w jego opinii proces ten dopiero się rozpoczyna: „to nie 
jest krótkotrwały proces. To musi trochę potrwać. On się już rozpoczął, ponieważ 
to, co wcześniej podkreślałem, edukacja robi swoje, ludzie wyedukowani, obo-
jętnie z której grupy romskiej, obojętnie z której kasty Romów, oni bardzo do 
siebie się zbliżyli. I ten proces, który w tej chwili się odbywa – to ci ludzie kiedyś 
doprowadzą go do pełnej integracji. No i nie ma innej drogi. Jeżeli nie ci młodzi 
ludzie, to nikt. (…) po wstąpieniu Polski do UE Romowie zaczęli widzieć i dy-
rektywy, które zaczęły przychodzić do Polski w związku z dyskryminacją itd. Te 
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wszystkie dyrektywy zaczęły docierać do świadomości Romów, że jest coś takiego 
w UE jak normalność, jak postrzeganie drugiego człowieka jako normalnego. 
I zaczynają Romowie dochodzić do takiej świadomości, że tyle lat żyliśmy w innej 
rzeczywistości, to najwyższy czas, żebyśmy pożyli w innej, prawda? Że będą nas 
traktować normalnie. Gdyby się Unia nie otworzyła dla Polski, Romowie w dal-
szym ciągu byliby w tej świadomości innymi. I ciągle byliby przekonani, że to 
jest normalne, a to nie było normalne. Więc ja nie wiem, jak integracja w innych 
krajach Romów (…) dla mnie najgorsze jest skupianie Romów w jednym miej-
scu, przeważnie na obrzeżach miast (…) I to jest bardzo groźne. Jeśli zaczniemy 
żyć wśród innych ludzi, rozczłonkowani, a nie skupieni, to możemy się bardzo 
szybko nauczyć czy to od społeczności polskiej, czy to od jakiejkolwiek więk-
szościowej społeczności, że można razem wspólnie coś bardziej uzyskać” (LP3). 
Następni badani prezentowali skrajne opinie – od przekonania o pozytywnym 
rozwoju procesu etnicznej mobilizacji pod wpływem UE („wraz z pojawieniem 
przedstawicielstwa Romów nastąpił proces mobilizacji etnicznej. Romscy liderzy, 
tworząc nowe organizacje w Europie i na świecie, ustanowili także narodowe 
symbole: hymn i fl agę, a także prowadzą działania o wprowadzenie języka rom-
skiego. Mobilizacja etniczna przejawia się w tym, że organizacje romskie i ich 
liderzy coraz częściej wysuwają żądania uznania Romów za mniejszość narodową 
– w tym celu prowadzą działania rozbudzenia świadomości narodowej wśród 
Romów. Działalność Unii Europejskiej dała pozytywny początek mobilizacji Ro-
mów do działania i polepszenia sytuacji Romów nie tylko w Europie” (LP4), 
przez sceptycyzm w stosunku do omawianego procesu („Ciężko jest Romom 
zjednoczyć się na poziomie Unii, gdyż ich sytuacja w poszczególnych państwach 
jest bardzo zróżnicowana, co automatycznie przekłada się na różnice pomiędzy 
Romami mieszkającymi w poszczególnych krajach. Dodatkowo każde państwo 
preferuje «swoich» Romów, czyli tych posiadających obywatelstwo danego kraju, 
a Wspólnota rozdziela środki na poszczególne kraje jako osobne podmioty, nie 
zaś grupy krajów. Brakuje inicjatyw na rzecz Romów podejmowanych przez dwa 
lub więcej państw” – LP2), po bardzo pesymistyczne prognozy co do kształtu 
przyszłego ruchu romskiego („Społeczność romska w UE, zwłaszcza gdzie tych 
Romów jest spory odsetek, że ta społeczność się radykalizuje. To jest bardzo nie-
bezpieczne, to jest niedobre. I jeżeli oni nie widzą możliwości swojej aktywizacji 
ze strony państwa, współdziałania, to ludzie szukają innych rozwiązań. Wiemy, 
co się działo w Rumuni czy Bułgarii, Romowie się mobilizują, kiedy widzą, że są 
bardzo zagrożeni” (LP1). Ten sam respondent wskazuje jednak na inicjatywy po-
nadnarodowe, w których uczestniczy: „są organizacje skupione wokół Centralnej 
Rady Sinti i Romów w Niemczech. Romowie słowaccy, czescy, węgierscy, polscy, 
holenderscy – wokół pana Romaniego Rose. To są organizacje, które działają 
w swoich krajach podobnie jak my, mają swoje statuty, są zarejestrowane. Jest to 
o tyle, że realizujemy wspólnie wiele projektów” (LP1). Wyraża też przekonanie, 
że instrumentem mobilizacji większej liczby Romów mogłaby być telewizja rom-
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ska: „To, co Romom jest dzisiaj potrzebne, to jest potrzebne medium. Medium 
w postaci telewizji. Romowie muszą poczuć się, że oni są pełnowartościowymi 
obywatelami, że muszą być dumni z własnego narodu, z własnej kultury, z włas-
nej tradycji. Romowie muszą widzieć Romów lekarzy, polityków, nie wiem… 
wszystkich. Że oni też mają szanse. My się musimy wzajemnie poznać. Musimy 
mieć informacje o sobie. Musimy budować. My jesteśmy w tak głębokiej zapaści, 
że to trzeba wiele lat pracy na to, żeby to zmienić” (LP1). Jego zdaniem rolę tę 
spełniłyby także narzędzia, którymi dysponuje UE, o ile jednak najpierw opracu-
je spójną strategię razem z Romami: „Jeżeli nie będzie wypracowanych strategii 
z organizacjami, środowiskiem romskim, to nie pozostanie nic, pozostaniemy 
sami sobie, będziemy cały czas krzyczeć, apelować, nic więcej. (…) My nie mamy 
na to instrumentów – takie instrumenty ma UE, KE, ona może w skuteczny spo-
sób to wykorzystać. Oczywiście pod warunkiem, że będzie strategia, ale ta musi 
zostać wypracowana z mądrymi organizacjami romskimi” (LP1).

Na Słowacji liderzy wypowiadali się o procesie etnicznej mobilizacji enigma-
tycznie i ostrożnie, wskazując na brak środków na organizowanie się Romów, 
skupiali się natomiast na inicjatywach i działaniach ponadnarodowych, w któ-
rych sami uczestniczą: „Mamy – mogę powiedzieć o dziedzinie kultury – bardzo 
dobre kontakty na Węgrzech, a także tu w Polsce. Mamy także kontakty na 
Ukrainie, gdzie też wymieniamy doświadczenia ze strony muzycznej i kultural-
nej, więc jesteśmy mobilni, jeżeli chodzi o te stosunki (…) organizacje romskie 
na forum europejskim nie są zbyt aktywne, ponieważ chociaż istnieją, nie mają 
szerokiej podstawy i praktycznie nie funkcjonują (…) choć powie się, że to jest 
romski lider takiej partii, nie może nic przeforsować, może tylko krytykować… 
albo pokaże się fragment jego wypowiedzi w jakiejś telewizji albo w jakichś in-
nych mediach – i to wszystko. Więc nie jest to działalność aktywna” (LS4); 
„musimy działać bardzo silnie razem, bez różnicy, czy jesteśmy Rumungro, Sinti 
czy Vlach Roma; Unia Europejska, dzięki swoim narzędziom i wysiłkom, może 
nam w tym pomóc” (LS2); „jest to nieco problematyczne, dlatego że nikt nie da 
pieniędzy na to. Chcielibyśmy robić więcej, jednak nie ma szansy na pozyskanie 
środków, które wsparłyby te działania” (LS1).

Aby spojrzeć na proces etnicznej mobilizacji Romów w Europie z nieco in-
nej perspektywy, warto przytoczyć wypowiedź wspominanego w opiniach re-
spondentów Romani Rose, jednego z najbardziej w tym momencie aktywnych 
liderów romskich na forum UE. Rose odniósł się zarówno do zmiany sytuacji 
w krajach, które wstąpiły do UE w 2004 roku, etnicznej mobilizacji, jak i tożsa-
mości romskiej, stwierdzając, że: „wstąpienie do UE, o tym jestem przekonany, 
ma pozytywną perspektywę, ponieważ Europa posiada system wartości i w tym 
systemie wartości, prawa człowieka są na pierwszym miejscu, i nie może być tak, 
że ten system przez obecnie już dużą UE jest podawany w wątpliwość. Romo-
wie są w pierwszej kolejności obywatelami krajów, w których żyją, informacje 
są teraz łatwiej dostępne. My w Europie Zachodniej nie chcemy przypatrywać 
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się, jak w Europie Wschodniej prawa Romów są deptane. Wyrażamy swoją so-
lidarność, ale chcemy nie tylko wyrażać solidarność, lecz także przenieść nasz 
system wartości. Republika Niemiecka ma swój system wartości i nie może od-
wracać wzroku, gdy na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji albo w Polsce prawa 
człowieka wobec mniejszości są deptane. A na dodatek mówimy o mniejszości, 
która w czasie panowania nazizmu była mordowana. 500 000 Romów i Sin-
ti w Europie w krajach zajętych przez nazistów padło ofi arą ludobójstwa. Nie 
możemy tam godzić się na rasizm, odizolowanie i dyskryminację. Musimy coś 
przeciwko temu zrobić. My w Niemczech jesteśmy solidarni z braćmi i siostra-
mi żyjącymi w Europie Wschodniej, ale to nie wystarczy. Musimy robić więcej, 
musimy działać razem. 

Romowie i Sinti mają swoją tożsamość. To kawałek własnej kultury. A to 
oznacza, że w krajach, w których żyjemy, nie tylko braliśmy, lecz również dawa-
liśmy, oferowaliśmy nasze umiejętności w poezji, w muzyce oraz sztuce pięknej. 
Wielu ludzi było zmuszonych do zaprzeczenia swojej etnicznej przynależności 
i jest to częścią składową rasizmu i dyskryminacji. Jest to coś, co uwidacznia, że 
naszym obowiązkowym celem w skali państwa i Europy są prawa człowieka, ale 
jeszcze nie na wszystkich obszarach je stosujemy.

Środki unijne mogą pomóc Romom, jeśli dotrą do odpowiednich organiza-
cji, a więc nie te organizacje, które nie są krytykowane przez rządy, są organiza-
cjami dobrymi, lecz te, które krytycznie podchodzą do polityki. A demokracja 
charakteryzuje się tym, że zawsze funkcjonuje w niej krytyczne podejście. Jeśli 
jakiś rząd chce organizacji, które na wszystko odpowiadają «dziękuję bardzo», to 
nigdy nie będzie demokratyczny”(RR).

Romani Rose był także jednym z sygnatariuszy – obok innego respondenta, 
Romana Kwiatkowskiego i liderów romskich z wielu krajów Europy – Memo-
randum do Unii Europejskiej, w którym apelowano o powołanie przedstawiciel-
stwa Romów i Sinti przy UE. Warto przytoczyć tu tekst dokumentu w całości.

MEMORANDUM

społeczności Romów i Sinti w sprawie powołania stałego przedstawicielstwa w orga-
nach Unii Europejskiej

My, Romowie i Sinti, 12-milionowa społeczność Europy, zgromadzeni podczas uro-
czystości związanych z 65-rocznicą zagłady Romów i Sinti w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz-Birkenau, wyrażamy zgodnie wolę i potrzebę naszej obecności 
w strukturach Unii Europejskiej.
Wzywamy naszych przedstawicieli do podjęcia niezbędnych starań, aby cel ów osiąg-
nąć. Reprezentujemy Romów i Sinti z krajów Europy, mamy więc prawo i moral-
ny obowiązek podjęcia dzieła budowania nowej Europy, także z naszym udziałem 
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w strukturach uchwałodawczych i wykonawczych Unii Europejskiej. Niech temu 
wielkiemu dziełu towarzyszą nasze myśli i pomoc wzajemna oraz zgoda na podej-
mowane działania.
Sinti i Romowie są od stuleci obecni w krajach Europy, są nieodłączną częścią skła-
dową europejskiej tożsamości. To szczególne zobowiązanie, które wywodzi się z hi-
storycznego doświadczenia Holokaustu, od dawna stanowi fundamentalny składnik 
naszej politycznej kultury i naszej europejskiej samoświadomości.
Jest to jeszcze bardziej przerażające, gdy uświadomimy sobie panującą w wielu 
europejskich krajach sytuację w zakresie praw człowieka w odniesieniu do naszej 
mniejszości – 70 lat po rozpętaniu II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy. 
W ostatnich latach przeżywamy nie tylko umocnienie się skrajnie prawicowych par-
tii i ugrupowań, ale również dramatyczny wzrost rasistowskiej przemocy skierowa-
nej przeciwko członkom naszej mniejszości.

Podpisano w Oświęcimiu w dniu 2 sierpnia 2009 roku”798.

Memorandum zostało przekazane przewodniczącemu Komisji Europejskiej José 
Manuelowi Barroso oraz Parlamentowi Europejskiemu. Choć, jak dotąd, takie 
przedstawicielstwo nie powstało, sama inicjatywa świadczy nie tylko o istnieją-
cym i rozwijającym się procesie etnicznej mobilizacji liderów romskich, ale także 
o pokładaniu przez nich dużych nadziei w europejskiej organizacji i dostrzega-
niu możliwości, jakimi dysponuje Unia Europejska, a które mogą być wykorzy-
stane w wywieraniu jeszcze bardziej zdecydowanego wpływu na intensyfi kację 
omawianego procesu.

6.8. Wnioski

Przeanalizowany materiał badawczy pokazał wyraźnie, że choć problemy, z jaki-
mi borykają się przedstawiciele społeczności romskich w omawianych krajach, 
są podobne, to zarówno koncepcja ich rozwiązywania, jak i umiejętność korzy-
stania z już dostępnych instrumentów Unii Europejskiej, których użycie może 
przyczynić się do wzmocnienia rozwoju procesu etnicznej mobilizacji Romów, 
są na bardzo różnym poziomie. 

Liderzy z Polski sprawiają wrażenie najbardziej zorientowanych w dostęp-
nych instrumentach fi nansowych UE i mają najwięcej z badanych doświadczeń 
we wdrażaniu projektów dofi nansowanych z funduszy strukturalnych i reali-
zacji zadań w ramach programów wspólnotowych. Na Słowacji i na Węgrzech 
w dużym stopniu ciężar realizacji projektów spoczywa na wyłonionych w ra-
mach administracji centralnej i lokalnej ciałach i instytucjach, w tym departa-

798 Tekst będący w posiadaniu autorki.
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mentach rządu ds. integracji Romów, co wynika przede wszystkim ze znacznej 
wielkości populacji romskiej w tych państwach, ale również z tego, że wielu jej 
przedstawicieli zamieszkuje tereny słabo rozwinięte gospodarczo, które z tego 
powodu obejmowane są wsparciem państwa i Unii Europejskiej, i w ramach 
tych działań – integracyjno-rozwojowych – pomoc fi nansowa kierowana jest 
także do Romów. Z kolei respondenci z Węgier i Słowacji przejawiali znacz-
nie większe zaangażowanie w działalność polityczną niż liderzy z Polski, co 
uwidocznione było zwłaszcza poprzez opisywanie przez badanych swoich 
osiągnięć bądź porażek w aktywności politycznej na poziomie krajowym, jak 
również, szczególnie na Węgrzech, poprzez lekceważące i niepochlebne wypo-
wiadanie się o innych liderach romskich, będących przedstawicielami innych 
opcji politycznych. 

Można również spróbować na podstawie wypowiedzi respondentów nakre-
ślić profi l lidera z poszczególnych krajów – najbardziej widoczni liderzy romscy 
na Węgrzech mieli zazwyczaj za sobą przeszłość polityczną i działalność w par-
tiach, respondenci na Słowacji najczęściej pochodzili ze świata nauki, starając 
się łączyć w swojej działalności wątki polityczne z edukacyjnymi (np. zakładanie 
partii i w tym samym czasie placówek edukacyjnych), w Polsce zaś badani za-
zwyczaj skupiali się tylko na zakładaniu i zarządzaniu organizacjami pozarzą-
dowymi, a więc na tzw. III sektorze. Bezsprzeczne jest natomiast, że wstąpienie 
omawianych państw do Unii Europejskiej wpłynęło na istotne zwiększenie licz-
by powstających i działających organizacji romskich, które nie tylko uzyskały 
możliwość działania na rzecz swoich społeczności, ale także stały się dla nich 
dostępne środki fi nansowe na aktywność w różnych obszarach problemowych. 
Obecnie niemożliwe jest rozstrzygnięcie, jaka jest jakość prowadzonych przez 
nie działań oraz ile z tych organizacji powstało jedynie w celu pozyskania środ-
ków, a nie z poczucia misji i chęci pomocy Romom – weryfi kacja i ocena tego 
będzie być może uprawomocniona dopiero wtedy, gdy realizacja poszczególnych 
strategii krajowych na rzecz Romów, wdrażanych zarówno z budżetów państw, 
jak i ze środków Unii Europejskiej, zostanie zakończona. 

Niemniej jednak z pewnością kontakty poszczególnych liderów i organiza-
cji romskich z omawianych krajów, a także w innych krajach członkowskich 
UE uległy nasileniu, wzmocnieniu i profesjonalizacji, podobnie jak sami lide-
rzy i zarządzane przez nich organizacje. Świadczą o tym choćby wspomniane 
przez respondentów projekty międzynarodowe czy sieci współpracy organizacji 
romskich. Przypuszczać należy, że proces ten będzie ulegał spotęgowaniu i roz-
wojowi w ciągu kolejnych dekad. Większość badanych zaznaczała jednak, że 
proces ten jest w fazie początkowej, dopiero się rozwija i potrzeba czasu, aby 
ocenić rzetelnie zarówno wpływ UE na niego, jak przełożenie tego zjawiska na 
większość Romów w Europie. Niestety bardzo trudno jest prognozować, kiedy 
i w jakim stopniu możliwe będzie zaktywizowanie społeczne i polityczne rzesz 
ludności romskiej w omawianych krajach, gdyż zważywszy na skalę problemów 
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społeczno-ekonomicznych, nie można uniknąć wyciągania wniosków bardzo 
pesymistycznych. 

Mimo tego, bazując na wypowiedziach badanych i obserwacji uczestniczącej, 
można pokusić się o stworzenie listy postulatów, które powinny być wdrożone, 
aby nie tylko bardziej zintensyfi kować proces etnicznej mobilizacji liderów rom-
skich w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale także poprawić sytuację 
ludności romskiej na Starym Kontynencie, co w konsekwencji mogłoby dopro-
wadzić do jej większego zaangażowania w życie zarówno społeczeństw większoś-
ciowych, jak i własnej społeczności – polityczne, kulturalne, gospodarcze. Te 
postulaty mogłyby być skonstruowane następująco:
1. Stworzenie przedstawicielstwa Romów przy Unii Europejskiej – organu, któ-

rego skład byłby wybierany przez Romów z poszczególnych krajów i w któ-
rym zasiadałby przedstawiciel każdego państwa członkowskiego realizujące-
go programy na rzecz społeczności romskiej.

2. Włączanie Romów w konstruowanie i wdrażanie każdego etapu strategii 
z nimi związanej – zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym – po-
cząwszy od opracowywania ustaw i poprawek do nich, dotyczących praw 
mniejszości, po konstruowanie programów operacyjnych, w ramach których 
mają być realizowane projekty dla mniejszości romskiej, oraz zaangażowanie 
przedstawicieli tych społeczności w ocenianie projektów konkursowych i sy-
stemowych799 wraz z ich ewaluacją.

3. Wydzielenie środków na dotacje celowe, przeznaczone na funkcjonowanie 
romskich organizacji pozarządowych – dotacji, które przyznawane byłyby 
regularnie na podstawie osiągnięć i rezultatów realizowanych projektów.

4. Organizowanie oddzielnych konkursów dla administracji publicznej i orga-
nizacji romskich działających na rzecz omawianej grupy etnicznej w poszcze-
gólnych krajach.

5. Zatrudnianie w organach administracji państwowej, które zajmują się dys-
trybucją środków fi nansowych dla Romów, osób posiadających przynajmniej 
kilkuletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu projektów 
dofi nansowanych.

6. Promowanie projektów realizowanych przez organizacje romskie w przypad-
ku projektów konkursowych.

7. Wprowadzenie wymogu partnerstwa z organizacją romską dla wnio-
skodawców, którzy nie realizują statutowo działań na rzecz Romów bądź 
mniejszości.

799 Projekty konkursowe są ogłaszane dla określonych w regulaminie rodzajów podmiotów, 
których oferty startują w konkursie, w wyniku którego zostają wyłonione najbardziej wartościo-
we i postępowe w opinii oceniających projekty. Z kolei projekty systemowe są realizowane przez 
organy administracji państwowej i instytucje przez nie wyznaczone na mocy określonych w kra-
jowych i regionalnych strategiach, programach operacyjnych, planach działania etc. priorytetów 
aktywności, które mogą zostać wypełnione jedynie wtedy, gdy będą wdrażane systemowo, a nie 
przez różnorodne podmioty.
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8. Informowanie społeczeństw większościowych o korzyściach dla obywateli 
państw członkowskich UE, wynikających z inicjatyw i programów realizo-
wanych na rzecz Romów, aby nie budzić wrogości i niechęci wobec społecz-
ności romskiej.

9. Wspieranie międzynarodowych sieci organizacji romskich i częstsze wpro-
wadzanie programów, w których wymagane są projekty z komponentem 
ponadnarodowym, wpływające na większą mobilizację i zacieśnianie kon-
taktów pomiędzy romskimi liderami i organizacjami z różnych krajów.

10. Umożliwienie i wspieranie standaryzacji języka romani jako narzędzia lep-
szej komunikacji i wspomagającego mobilizację Romów.

11. Wspieranie i fi nansowanie środków masowego przekazu, tworzonych przez 
przedstawicieli społeczności romskiej.

Część z tych rekomendacji pokrywa się już ze wspomnianymi wcześniej Wspól-
nymi Podstawowymi Zasadami Inkluzji Romów, części zaś prawdopodobnie nie 
uda się w najbliższym czasie, jeśli kiedykolwiek, wcielić w życie (zwłaszcza po-
stulatu 10). Jednakże sugestie te wskazują jednoznacznie, że Romowie dostrze-
gają coraz bardziej potrzebę posiadania reprezentacji, która stanowiłaby wspólny 
głos romski w Europie. Będzie to niezwykle trudne i może udać się jedynie przy 
wsparciu Unii Europejskiej oraz przy zachowaniu zasady elekcyjności członków 
tego postulowanego przedstawicielstwa. Natomiast mobilizacja większej liczby 
Romów w tym momencie wydaje się niemożliwa – sukcesem będzie, jeśli uda 
się im kierować się wskazówką zawartą w słowach jednego z liderów romskich 
z Polski, który stwierdził, że „kluczem do sukcesu jest tu odpowiednie połącze-
nie romskiej tożsamości i życia w społeczeństwie XXI wieku. Jest to nadzieja na 
przetrwanie romskości w kolejnych pokoleniach”(LP2).
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Wnioski końcowe

Analiza przyczyn i przebiegu etnicznej mobilizacji Romów w Polsce, na Słowacji 
i na Węgrzech po 2004 roku pozwala potwierdzić postawioną w tej rozprawie 
hipotezę o wpływie Unii Europejskiej na intensyfi kację omawianego procesu. 
Bez wątpienia akcesja wyróżnionych państw do struktur UE umożliwiła liderom 
romskim z tych krajów pozyskiwanie środków na działalność w najważniejszych 
współcześnie dla Romów dziedzinach ich aktywności, takich jak: rynek pracy, 
edukacja, opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, kultywowanie tradycji, zachowa-
nie kultury i języka, czy też dla upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych, 
co pociągnęło z kolei za sobą znaczny wzrost liczby romskich organizacji poza-
rządowych. Romowie będący obywatelami państw członkowskich UE zyskali 
także rosnącą wiedzę i świadomość nie tylko swoich praw, ale także istnienia 
możliwości i dróg zabiegania o interesy swojej społeczności. Wciąż jednak et-
niczna mobilizacja w odniesieniu do omawianej mniejszości oznacza mobiliza-
cję liderów romskich, nie zaś szerszej grupy przedstawicieli tej ludności. Mimo 
twierdzeń wielu badaczy, że społeczność romska w Europie, a szczególnie w kra-
jach byłego bloku wschodniego, odnotowała największy przyrost etnicznej mo-
bilizacji w porównaniu z innymi grupami etnicznymi od lat dziewięćdziesiątych, 
to nadal jest to ruch stosunkowo słaby i początkujący, ograniczony wciąż do 
wąskiego grona elity romskiej. Przyczyn tego stanu należy doszukiwać się przede 
wszystkim w czterech czynnikach:
 – dużym stopniu izolacji tej społeczności i jej ogromnej marginalizacji społecz-

nej, ekonomicznej i politycznej; 
 – w dużej mierze negatywnym nastawieniu społeczeństw większościowych kra-

jów, które zamieszkują; 
 – postawie samych Romów – od bezsilności, bezradności, zniechęcenia 

i zrezygnowania po roszczeniowość i niekiedy wrogość przedstawicieli tej 
społeczności;

 – dużym poziomie zróżnicowania wewnętrznego i niskim stopniu organizacji 
grupowej.
Przesłanki i założenia etnicznej mobilizacji, wymienione przez Zoltana Ba-

ranyego, w przypadku Romów występują w znacznie ograniczonej formie, a za 
najsłabiej rozwiniętą z nich należy uznać dostęp do środków komunikacji ze 
społeczeństwami większościowymi. Kwestia ta pojawiała się, co zaskakujące, sto-
sunkowo rzadko w wypowiedziach badanych w tej rozprawie liderów. Właśnie 
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brak należytej reprezentacji w mediach wpływa w dużym stopniu na limitowane 
możliwości nacisku i lobbingu liderów romskich oraz nagłaśniania kwestii prob-
lemowych w sposób rzetelny i obiektywny. Konieczne jest więc wspieranie przez 
kraje członkowskie i UE tworzenia mediów romskich i zwiększenia obecności 
tematyki związanej z tą społecznością w narodowych środkach masowego prze-
kazu. Co więcej, niezmiernie potrzebne wydaje się zintensyfi kowanie kampanii 
społecznych na temat Romów i wdrażanie strategii public relations (PR) zarów-
no na poziomie krajowym, jak i europejskim. Argumentem przemawiającym za 
tym może być przedstawiona w książce prof. Marka Waldenberga pt. Rozbicie 
Jugosławii analiza wpływu agencji PR Ruder Finn Global Public Aff airs800 na 
opinię publiczną w USA i krajach Europy Zachodniej w czasie wojen w byłej 
Jugosławii. Zatrudnili ją najpierw Chorwaci, następnie zaś Bośnia i Hercegowina 
i kosowscy Albańczycy, aby kreowała korzystny wizerunek swoich klientów, co 
czyniła z dużym sukcesem. Wspomnianego przykładu nie należy traktować ani 
jako korespondującego z omawianą problematyką, gdyż Romowie nie uczest-
niczą w konfl ikcie zbrojnym, ani jako pozytywnego wzoru, udowadnia on jed-
nak, że odpowiednio przedstawiona treść ma ogromną siłę oddziaływania. Jest 
to szczególnie istotne dla Romów, gdyż obecnie stanowią jedną z najbardziej 
nielubianych i dyskryminowanych grup w Europie, niemal codziennie narażo-
ną na działanie tzw. czarnego PR. Strategie public relations, kampanie społeczne 
i wiadomości w mediach, kreujące pozytywny wizerunek społeczności romskiej, 
mogłyby nie tylko wpłynąć na nastawienie społeczne wobec Romów, lecz także 
wzmocnić przekaz postulowany przez liderów i organizacje romskie. Jak dotąd 
jednak kwestie te są zarówno przez państwa członkowskie, jak i UE marginalizo-
wane, choć oczywiście sporadycznie pojawiają się wspomniane inicjatywy. Oma-
wiane działania powinny być podejmowane zdecydowanie częściej i stać się jed-
nym z priorytetów UE w konstruowanej od kilku lat strategii na rzecz Romów.

Wciąż także niewystarczający wydaje się poziom wiedzy przedstawicieli spo-
łeczności romskiej co do wykorzystywania funduszy oferowanych przez UE. 
Przygotowanie liderów do korzystania z instrumentów fi nansowych tej organi-
zacji znacznie się jednak poprawiło i można spodziewać się dalej idącej profesjo-
nalizacji środowisk romskich w tej kwestii. Również rekomendacje i postulaty 
instytucji unijnych dotyczące włączania reprezentantów Romów na każdym eta-
pie planowania i wdrażania strategii oraz programów dedykowanych dla nich 
napawają pewnego rodzaju optymizmem co do intensyfi kacji procesu etnicznej 
mobilizacji na forum UE w przyszłości. Wreszcie ogłoszenie w 2011 roku wy-
tycznych Komisji Europejskiej na temat spójnych narodowych strategii inte-
gracji Romów świadczy o coraz większym zaangażowaniu UE w kwestie zwią-
zane z tą ludnością oraz o podejmowaniu prób zmierzenia się z jej problemami 

800 M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 
2003, s. 204.
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i włączenia jej przedstawicieli zarówno w proces decyzyjny, jak i życie społeczne 
i polityczne. 

Nie można jednak nie zauważyć, że konieczne jest ze strony państw członkow-
skich oraz instytucji UE wprowadzenie bardziej efektywnej kontroli dystrybuowa-
nia środków fi nansowych, które powinny trafi ać w znaczącej mierze do organizacji 
romskich realizujących projekty jako liderzy bądź partnerzy. Pozwoliłoby to zaha-
mować rozwój wspominanego przez respondentów w rozdziale VI „biznesu na 
Romach”. Jest to niezbędne, zwłaszcza w kontekście wciąż dużej hermetyczności 
społeczności romskich i braku zaufania ich przedstawicieli do instytucji i organi-
zacji zewnętrznych. Nie należy jednak jednocześnie wyłączać z procesu projek-
towania i wdrażania programów na rzecz Romów partnerów nieromskich, gdyż 
tylko współpraca może doprowadzić do większej integracji i partycypacji repre-
zentantów romskich w życiu publicznym. Realizowane przy wsparciu UE projekty 
są doskonałą okazją do wzajemnego poznania i zrozumienia oraz przełamywa-
nia głęboko zakorzenionych i, co należy podkreślić, obustronnych stereotypów 
i uprzedzeń. Szczególnie istotne jest tu funkcjonowanie nieromskich organizacji 
pozarządowych, działających najczęściej w obszarze praw człowieka i mniejszości, 
jako że stanowią ogromne wsparcie dla rodzącego się ruchu romskiego, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i ponadnarodowym, zaopatrując jego przedstawicieli 
w tak potrzebny know-how oraz kanały komunikacji ze społeczeństwami więk-
szościowymi. Można przypuszczać, że udział tych organizacji i w wielu przypad-
kach pewne uzależnienie Romów od ich pomocy będą się stopniowo zmniejszać, 
w miarę jak przywódcy i pracownicy romskich organizacji III sektora będą naby-
wać nowe kompetencje i podnosić swoje wykształcenie i kwalifi kacje. 

Właśnie tworzenie ponadnarodowych sieci współpracy organizacji pozarzą-
dowych, złożonych z Romów i nie-Romów, także należy uznać za pewien wkład 
UE, która umożliwia stworzenie swoistego forum wymiany opinii i doświad-
czeń i z pewnością wpływa na intensyfi kację tych kontaktów.

Na pewno też w dużym stopniu dzięki członkostwu w Unii Europejskiej 
romscy działacze z omawianych krajów zaczęli być postrzegani, przynajmniej 
ofi cjalnie, jako prawomocni partnerzy w dyskusji i działaniach na rzecz społecz-
ności, które reprezentują. Choć wciąż częste są przypadki braku konsultacji ze 
środowiskiem romskim lub lekceważenia jego wkładu, to obserwując tenden-
cje na forum europejskim, zauważane i wskazywane także przez respondentów, 
można sądzić, że partycypacja Romów i możliwość prezentowania przez nich 
swoich interesów oraz ich realizowanie będą się zwiększać. Gdy zawiodą inne 
instrumenty, UE prawdopodobnie zdecyduje się na obostrzenia i wymagania 
wstępne wobec krajów członkowskich, które taki udział Romów będą zakładać 
jako obligatoryjny – od niego uzależnione będzie przyznanie bądź też odmowa 
środków na wdrażanie projektów, nie tylko związanych ze społecznością romską. 
Ten argument, choć początkowo może uchodzić za niesprzyjający bezkonfl ikto-
wej integracji, z pewnością będzie skuteczny.
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Analizując proces etnicznej mobilizacji Romów w wybranych krajach po ich 
przystąpieniu do UE, nie można uniknąć stwierdzenia, że w dużej mierze to 
właśnie możliwość pozyskania środków fi nansowych wpłynęła na intensyfi ka-
cję etnicznej mobilizacji liderów romskich w formie partycypacji pozarządowej, 
a nie, jak chcieliby często sami reprezentanci tej społeczności, rozbudzenie toż-
samości etnicznej czy poczucia wspólnoty. Jednak Romowie organizują się nie 
tylko z pragmatycznych i cynicznych, w opinii niektórych, pobudek. Po raz 
pierwszy mają bowiem okazję mówić na forum europejskim o sobie, domagać 
się posłuchu i szacunku, wykorzystywać dostępne instrumenty i upominać się 
o tworzenie kolejnych, bardziej skutecznych. Choć jest to jedynie zaczątek moż-
liwego w przyszłości ruchu romskiego, który będzie w stanie zadbać o prawa 
i lepszy byt przedstawicieli tej najbardziej zmarginalizowanej w Europie mniej-
szości, to można postawić tezę, że w najbliższych dekadach Romowie zdołają 
przekształcić się w efektywną grupę nacisku i interesu, co postulowali w latach 
dziewięćdziesiątych dwaj romscy naukowcy i liderzy – Andrzej Mirga i Nico-
lae Gheorghe. Unia Europejska z pewnością odegra w tym procesie niemałą 
rolę, mimo akcentowanych w rozprawie ograniczeń tej organizacji, zwłaszcza 
w kontekście wpływu na politykę wewnętrzną państw członkowskich, dotyczącą 
mniejszości – ich praw i konstruowanych na ich rzecz problemów. Nie można 
oczekiwać, że ograniczenia te znikną bądź ich znaczenie ulegnie zmniejszeniu. 
Należy jednak sądzić, że wpływ UE na omawiane zjawisko będzie istotne z pro-
stego powodu – państwa członkowskie nie są już w stanie poradzić sobie same 
z zaniedbywanymi przez lata trudnościami, z którymi boryka się społeczność 
romska, a w obliczu obowiązywania jednej z podstawowych zasad wspólnoto-
wych – swobodnego przepływu osób – nierozwiązane problemy będą przeno-
sić się błyskawicznie do kolejnych państw. Tendencje te widać coraz wyraźniej 
już teraz, a będą się jedynie nasilać. Decydenci unijni będą musieli reagować. 
Dzięki temu proces etnicznej mobilizacji Romów będzie rozwijał się stopniowo, 
powoli, długofalowo, ale stabilnie i sukcesywnie. Zdaniem Autorki być może 
coraz częściej pojawiające się głosy liderów romskich mówiące o tym, że „Nic 
o Romach bez Romów”, zostaną uznane nie za nierealne życzenia, ale jedyne 
rozwiązanie, które będzie miało z pewnością wielu przeciwników, ale będzie nie-
uniknione. Nie należy się jednak spodziewać w krótko- czy nawet średnioter-
minowej perspektywie ani poprawy położenia ludności romskiej w Europie, ani 
zwiększenia partycypacji politycznej i społecznej szerszych mas tej społeczności. 
Jest to bowiem w dużym stopniu uzależnione zarówno od większego zaangażo-
wania państw członkowskich UE i tej organizacji w integrację oraz włączenie 
Romów do życia społecznego i politycznego, jak i prężnego rozwoju omawiane-
go procesu etnicznej mobilizacji, w ramach którego pojawiłoby się więcej lide-
rów zdolnych poprowadzić i ukierunkować swoje społeczności. Oba te procesy 
są wciąż i będą jeszcze przez wiele lat w fazie początkowej.
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www.nytimes.com – ofi cjalna strona „Th e New York Times”.
www.obh.hu – ofi cjalna strona Parliamentary Commissioners’ Offi  ce Of Hungary.
www.oco.hu – ofi cjalna strona Narodowego Samorządu Mniejszości Cygańskiej na 

Węgrzech.
www.oecd.org – ofi cjalna strona Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD).
www.oki.hu – ofi cjalna strona Instytutu Narodowego ds.  Edukacji Publicznej na 

Węgrzech.
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www.olszowka.most.org.pl – ofi cjalna strona organizacji Wielokulturowość w Karpatach.
www.omp.org.pl – ofi cjalna strona Ośrodka Myśli Politycznej.
www.opendemocracy.net – ofi cjalna strona organizacji „openDemocracy”.
www.osce.org – ofi cjalna strona Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OBWE – OSCE).
www.osi.hu – ofi cjalna strona Open Society Foundations.
www.partnershungary.hu – ofi cjalna strona Partners Hungary.
www.peak.sfu.ca – strona „Th e Peak” – Simon Fraser University’s Independent Newspaper. 
www.people.unt.edu – ofi cjalna strona People United.
www.per-usa.org – ofi cjalna strona Project on Ethnic Relations.
www.pili.org – ofi cjalna strona Public Interest Law.
www.pogranicze.sejny.pl – ofi cjalna strona Wydawnictwa „Pogranicze”.
www.pomagamy.pl – ofi cjalna strona „Pomagamy”, Polska Akcja Humanitarna.
www.policy.hu – ofi cjalna strona Open Society Institute International Policy Fellowship.
www.psz.pl – strona Portal Spraw Zagranicznych.
www.racjonalista.pl – strona Ośrodka Racjonalistyczno-Sceptycznego im. de Voltaire’a.
www.rev.hu – ofi cjalna strona Th e Institute for the History of the 1956 Hungarian 

Revolution.
www.rightlivelihood.org – ofi cjalna strona fundacji Right Livelihood Award – Szwecja.
www.roma.undp.sk – podstrona Programu Rozwoju ONZ (UNDP), poświęcona 

Romom.
www.romadecade.org – ofi cjalna strona Dekady Włączenia Romów 2005–2015.
www.romaniworld.com – strona Romani World – niezależnego medium zarządzanego 

przez Agence Presse Européenne.
www.romapage.hu – portal Romapage.
www.romatransitions.org/blog – ofi cjalna strona Transitions Online’s Roma Blog.
www.romaweb.hu – portal Romaweb.
www.romnews.com – ofi cjalna strona RomNews Network.
www.romovia.vlada.gov.sk – ofi cjalna strona Urzędu Pełnomocnika Rządu Republiki Sło-

wackiej ds. społeczności romskiej.
www.rpa.sk – ofi cjalna strona Th e Roma Press Agency (RPA).
www.sejm.gov.pl – ofi cjalna strona Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
www.slovensko.com – portal Slovensko.com.
www.snslp.sk – ofi cjalna strona Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNOP).
www.socialwatch.eu – ofi cjalna strona European Social Watch Report 2010.
www.socrates.berkeley.edu – podstrona Uniwersytetu Berkeley, Kalifornia.
www.soros.org – ofi cjalna strona Th e Open Society Foundations.
www.statewatch.org – ofi cjalna strona Statewatch.
www.stowarzyszenieromow.hg.pl – archiwalna strona Stowarzyszenia Romów w Polsce.
www.sttc.ie – ofi cjalna strona National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training 

Centres – Irlandia.
www.sweden.gov.se – ofi cjalna strona Ministry for Foreign Aff airs, Sweden.
www.tarki.hu – ofi cjalna strona Social Research Institute – TÁRKI.
www.timelines.ws – ofi cjalna strona Timelines of History.
www.tki.pte.hu – strona Instytutu Edukacji Uniwersytetu w Pécs, Węgry.
www.tokfm.pl – ofi cjalna strona portalu informacyjnego TOK FM.pl.
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www.tolerancja.pl – strona Forum Żydzi – Muzułmanie – Chrześcijanie, Fundacja Kul-
tury Chrześcijańskiej Znak.

www.un.org – ofi cjalna strona Th e United Nations.
www.unhchr.ch – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Czło-

wieka – Czechy.
www.uni-koeln.de – ofi cjalna strona Universität zu Köln.
www.unic.un.org.pl – ofi cjalna strona Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.
www.unionromani.org – ofi cjalna strona Union Romani – organizacji romskiej 

z Hiszpanii.
www.unpan1.un.org – ofi cjalna strona United Nations Public Administration Network.
www.usemb.se – ofi cjalna strona Ambasady USA w Szwecji.
www.ushmm.org – ofi cjalna strona United States Holocaust Memorial Museum.
www.web.amnesty.org – ofi cjalna strona Amnesty International.
www. worldbank.org – ofi cjalna strona Banku Światowego.
www.worldpress.org – ofi cjalna strona Worldpress.org.
www.wspolnota-polska.org.pl – ofi cjalna strona „Świat Polonii” – witryna Stowarzyszenia 

Wspólnota Polska
www.vacilando.net – ofi cjalna strona Vacilando.
www.vucbb.sk – portal VÚC BB.
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