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PREDGOVOR: 
 
Raziskovalni in organizacijski kontekst projekta 
 
Projekt pod naslovom »Primerjalna analiza in primeri dobre prakse glede urejanja 
romske kulturne problematike v evropskih državah« smo na Filozofski fakulteti prijavili 
po prejetju povabila k oddaji ponudbe za javno naročilo majhne vrednosti št. 56/2006, ter po 
izboru sklenili pogodbo, ki je v veljavo stopila 24. 8. 2006. Na povabilo smo odgovorili s 
ponudbo ekspertize sodelavcev Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete ter nekateri drugih najbolj priznanih domačih strokovnjakov, ki imajo bogate 
izkušnje in znanje na področju raziskovanja romskih skupin in romske kulture. 
 
Uvodno zastavljen problem z zgoraj navedenim naslovom je težaven vsaj v dveh pogledih – 
raziskovalno vprašanje je po eni strani zastavljeno zelo nejasno, po drugi strani pa sama 
tematika predstavlja zelo kompleksno vprašanje. Nejasnost problema je razvidna že v 
naslovu, saj ne opredeljuje niti pojma »dobre prakse«, niti »romske kulturne problematike«. 
Čeprav je raziskovalni problem nejasno zastavljen, pa omogoča precej široko pojmovanje. 
Pojem dobrih praks je bil torej nekakšen širši okvir raziskave, v kateri smo se osredotočili na 
modele interakcij med romskimi skupinami in širšo družbo oziroma tistimi aktivnosti, ki so 
namenjene izboljšanju tovrstnih interakcij in s tem družbenega položaja romskih skupin. 
Raziskali smo nekatere primere tako formaliziranih interakcij (zlasti tistih, ki jih podpirajo 
države s kulturno politiko), kot tudi neformaliziranih interakcij. Slednji so relevantni iz dveh 
vidikov: po eni strani predstavljajo dobršen del vseh pobud in primerov, zato se je nesmiselno 
osredotočiti le na formalizirane; po drugi strani pa tudi ti primeri nastajajo v širšem 
družbenem in kulturnem kontekstu, ki je delno rezultat kulturnih politik. 
 
Kot je razvidno, smo poleg konkretnih primerov analizirali tudi kulturne politike v evropskih 
državah. V obravnavo smo zajeli dvajset evropskih držav, zlasti tiste, kjer je živi več Romov, 
ali kjer je uveljavljen pomembnejši model kulturne politike. Kulturne politike, v katerih lahko 
opazimo načrtno spremembo iz asimilacijskih modelov v integracijske modele, so torej 
izredno pomembne za razumevanje »romske (kulturne) problematike« v vseh evropskih 
državah, poleg tega pa prestavljajo nadnacionalni model integracijske politike do manjšin, saj 
so temeljna načela opredeljena v dokumentih Sveta Evrope, Unesca itd. 
 
Na naročilo je vodja projekta dr. Jaka Repič pripravil dispozicijo (ki smo jo kasneje, po 
pogovorih s predstavnico Ministrstva za kulturo RS oziroma strokovno spremljevalko 
projekta dr. Suzano Čurin Radovič, še dopolnili), kjer je opredelil nekatere ključni faktorje, 
povezane s t.i. »romsko problematiko«. V dispoziciji primerjalne analize je zapisal, da je eden 
od temeljev marginalizacije Romov v Sloveniji (in v Evropi) evolucionistična in 
primordialistična opredelitev romske narodnosti oziroma etničnosti, na takšno opredelitev pa 
se veže tudi pojmovanje romske kulture. Ena temeljnih nalog primerjalne analize je bila torej 
primerjava in problematizacija različnih opredelitev romske etničnosti in narodnosti ter 
romske kulture v različnih evropskih državah. 
 
Modeli kulturnih politik oziroma pravnega varstva romskih skupin in njihovega jezika ter 
kulture v evropskih državah so sicer raznoliki, opirajo pa se na smernice Sveta Evrope ter za 
vse podpisnice zavezujoče Okvirne Konvencije Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin ter 
Evropske listine za varstvo manjšinskih in regionalnih jezikov. Kljub temu v posameznih 
evropskih državah na različne načine opredeljujejo Rome – ti imajo različne pravne statuse in 
s tem povezane posebne pravice manjšin. V primerjalni analizi smo pripravili pregled pravnih 
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statusov in opise kulturnih politik večine evropskih držav, v katerih živijo Romi. Vseh držav 
sicer nismo zajeli, vendar pa specifične kulturne politike izbranih držav kažejo na različne 
modele urejanja statusov Romov kot narodnih ali kulturnih manjšin ali kot marginaliziranih 
skupin. 
 
Poleg kulturnih politik pa so nas zanimali predvsem primeri (dobrih) praks, ki kažejo, kako in 
v kolikšni meri idealni modeli dejansko funkcionirajo. Predpostavljali smo namreč, da je v 
vprašanju romske kulturne problematike možna precejšnja razlika med idealnimi modeli in 
njihovim izvrševanjem v praksi, po drugi strani pa nam le številni primeri dobre prakse lahko 
nudijo raznovrstne rešitve, ki bi bile uporabne tudi v slovenskem prostoru. V ta namen smo 
zbrali precej gradiva, ki opisuje dejanske prakse – aktivnosti, projekte ali programe, 
namenjene romskim skupinam, ohranjanju ali promociji njihove kulture, medkulturnemu 
dialogu med romskimi skupinami in večinsko družbo, izboljševanju medskupinskih, 
medetničnih ali medkulturnih interakcij, spodbujanju sodelovanja in izboljševanju odnosov, 
utemeljevanju romske identitete itd. Prakse so zelo raznolike in niso povsem reprezentativne, 
saj v danih okvirih nismo mogli napraviti objektivno poglobljene raziskave dovolj velikega 
števila primerov in njihovih dejanskih učinkov v družbi. Kljub temu pa so vsaj v določeni 
meri reprezentativne za vsakokratni model kulturne politike, saj so nastale v danih družbenih 
okoliščinah – v odvisnosti tako od družbenopolitične situacije v posamezni državi ter njeni 
usmerjenosti k multikulturnemu okolju, kot tudi od posamičnih situacij, v kateri živijo romske 
skupine. 
 
V dispoziciji smo načrtovali potek dela v štirih fazah, vsega skupaj pa smo predvideli 200 ur 
raziskovalnega in organizacijskega dela na projektu ter izvedbo znanstvenega sestanka. Ta 
načrt pa smo morali zaradi odsotnosti in neurejenosti težko dostopnega potrebnega gradiva in 
zlasti baz primerov dobrih praks razširiti. Tudi projektno skupino, v kateri so bili predvideni 
štirje sodelavci, smo razširili na sedem članov. Člani projektne skupine in avtorji primerjalne 
analize so (po abecednem vrstnem redu): 
1. Jana Drašler, asistentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. 
2. Tina Glavič, podiplomska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
3. Doc. Dr. Alenka Janko Spreizer, docentka na Fakulteti za humanistične študije, Univerza 
na Primorskem. 
4. Redni prof. dr. Božidar Jezernik, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
5. Tjaša Pavšič, podiplomska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
6. Asist. Dr. Jaka Repič, asistent na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
7. Tanja Skale, podiplomska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Organizacijsko in svetovalno pomoč pa je pri pripravi analize nudil še prof. dr. Rajko Muršič, 
predstojnik Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete. 
 
Kljub temu, da smo delo na analizi do neke mere razširili, je analiza rezultat časovnih, 
raziskovalnih in nenazadnje finančnih okvirov, v katerih smo jo pripravili. 
 
Delo na projektu smo zaradi drugih zadolžitev vseh članov razdelili po sklopih, nato pa vse 
združili v celoto. Tanja Skale, Tjaša Pavšič in Tina Glavič so zbrale dokumente, ki 



 6 

opredeljujejo kulturne politike ter različne prakse zlasti na področju kulturne produkcije in 
potrošništva (projekti, programi in organizacije), namenjenih medskupinskim, medetničnim, 
mednarodnim ali medkulturnim interakcij. Jaka Repič in Alenka Janko Spreizer sta pripravila 
teoretična izhodišča raziskave razumevanja problema ter problematizirala koncepte etničnosti, 
kulture in multikulturalizma. Jaka Repič in Jana Drašler sta pripravila pregled pravne podlage 
varstva manjšin in teoretična izhodišča za analizo kulturnih politik. Alenka Janko Spreizer je 
opisala in analizirala slovenski model kulturne politike in nekatere prakse, Jaka Repič, Tina 
Glavič, Tjaša Pavšič in Tanja Skale pa so naredili sistematični prikaz drugih evropskih 
modelov kulturnih politik in nekaterih praks na področju medksupinske kulturne interakcije. 
Prof. dr. Božidar Jezernik in prof. dr. Rajko Muršič sta pomagala s teoretskimi izhodišči 
raziskovalnega dela in z drugimi nasveti. Prof. dr. Božidar Jezernik, Jana Drašler in Jaka 
Repič so organizirali znanstveni sestanek, s svetovanjem v programskem odboru pa sta jim 
pomagala še prof. dr. Judith Okely in prof. dr. Brian Belton. 
 
Pri razumevanju primerov dobre prakse in položaju Romov in pojmovanju romske kulture v 
drugih evropskih državah smo uporabili razvejano mrežo znanstvenikov in strokovnjakov, ki 
se ukvarjajo z romsko kulturo v Sloveniji in v drugih evropskih državah. V ta namen smo 
skladno z dispozicijo organizirali simpozij (vodja simpozija je bil prof. dr. Božidar Jezernik) 
o pojmovanju in reprezentaciji romske kulture Umišljanje romske kulture (Imagining Roma 
culture), na katerem smo želeli problematizirati nekatera aktualna vprašanja v zvezi z 
življenjem in položajem romskih skupnosti. Na simpoziju so sodelovali nekateri vrhunski 
evropski strokovnjaki, ki so obravnavali položaj Romov in njihove identitete v različnih 
evropskih državah, diskurze o romski kulturi in romsko nacionalno mitologijo, odnose med 
Romi in ne-Romi v Evropi, kot tudi reprezentacije 'romskosti' v popularni kulturi. Predstavili 
so aktualne dileme glede položaja Romov v družbi in vprašanja romske 'kulture'. Njihovi 
prispevki nam pomagajo razumevati tako stanje v drugih evropskih državah kot tudi temeljna 
vprašanja pojmovanja in reprezentacije romske narodnosti in kulture v aktualnih političnih 
procesih. 
 
Izvlečke vseh prispevkov glej v Prilogi št. 1. 
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UVOD IN TEORETSKO RAZISKOVALNA IZHODIŠČA 
 
Tematski problem 
 
Že v uvodnem delu raziskave »romske kulturne problematike« smo soočeni z vprašanjem 
statusa in reprezentacije Romov kot socialne (kulturne) skupine. Klasične opredelitve romskih 
skupin, ki se opirajo na njihovo poreklo ter domnevno kulturno drugačnost, s tem pa tudi 
opredelitev socialne in kulturne pripadnosti (romske narodnosti ali etničnosti1), in posledično 
definicija romske kulture, so največkrat neprimerne, zavajajoče in celo diskriminatorne, saj 
temeljijo na esencializaciji romskosti kot moralni opoziciji večinske družbe. Znanstvene, 
leksikografske in popularne opredelitve se pogosto nanašajo na domnevno eksotično 
(indijsko) poreklo (glej npr. Štrukelj 1980; SSKJ 2002; prim. Boljka in Krnjić 2006: 36–8) ter 
eksplicitno zagovarjajo romsko posebnost oziroma njihovo 'evidentno' radikalno kulturno in 
socialno drugačnost. Opredelitev Romov s kategorijami družbene pripadnosti, kot sta 
etničnost ali narodnost v klasičnem primordialnem smislu, ter s posebno kulturo, namreč 
rezultirajo v socialni marginalizaciji ali celo izključevanju pripadnikov romskih skupin. Na 
podlagi kulturne »radikalne drugačnosti« (o konceptu kulturne radikalne drugačnosti glej 
Keesing 1993) se namreč utemeljujejo družbeni procesi izključevanja oziroma 
marginalizacije pripadnikov romskih skupin na socialno, ekonomsko, politično in kulturno 
obrobje. 
 
Takšne oblike kulturalizma se v Evropi kažejo zlasti v odnosih večinske družbe do 
imigrantov, Romov in drugih manjšin. Zato je potrebno problematizirati klasične opredelitve 
romske pripadnosti in romske kulture. Temeljna težava je namreč v tem, da večinska 
(hegemonska) družba romsko narodnost ali etničnost eksplicitno povezuje oziroma utemeljuje 
z njihovo kulturo ter v obratni smeri kulturo posameznikom pripisuje glede na njihovo 
pripadnost. Ker pa so narativne podobe o Romih, ki prevladujejo v večinski družbi, pogosto 
plod stereotipizacije, takšna reprezentacija deluje kot vrednostna sodba. Nekateri avtorji so 
celo pokazali, da nam narativne podobe o Romih, pred tem pa o Ciganih, veliko več povedo o 
večinski družbi kot o samih pripadnikih romskih skupin: 
 

»Oblikovanje identitete stalno naseljenih družb na zahodu Evrope je gradilo na 
regulatorni naraciji, ki je ustvarjala in izključevala Druge. Te naracije so ustvarjale in 
ohranjale Evropo kot zaprt ideološki prostor, iz katerega so bili Cigani hkrati 
izključeni in v njem nujno prisotni.« (Jezernik 2006: 30) 

 
Takšna naracija, ki je odraz konstruiranja družbene stvarnosti (o mehanizmih konstruiranja 
družbene stvarnosti glej npr. Berger in Luckmann 1988) – v tem primeru socialne 
izključenosti – vsebuje tudi predstave o kulturni nespremenljivosti, pristnosti ali avtentičnosti 
in celo brezčasnosti romskega načina življenja in kulture. Takšna podoba je posledica 
socialne izključenosti in jo v svojem bistvu tudi opravičuje oziroma zagovarja. Dejansko pa 
romska kultura in identiteta nista bili nespremenljivi, saj so se morali Romi, prej pa Cigani in 
druge podobne skupine, vedno prilagajati okoliški družbi (glej npr. Belton 2005; Jezernik 
2006: 31), izrazi njihovih kulturnih oblik so torej tudi rezultat medskupinskih interakcij in 
utrjevanja statusa v večinski družbi oziroma strategij preživetja vseh skupin, ki so na 
družbenem obrobju. Port je na primer opisal romske (ciganske) glasbenike v Srbiji. Zaradi 
posebnega družbenega statusa romski svet predstavlja »zatočišče vsem, ki želijo pobegniti iz 
                                                
1 Romske skupnosti v evropskih državah pojmujejo bodisi kot narod ali kot etnično skupino, zato uporabljamo in 
problematiziramo oba izraza. 



 8 

klavstrofobičnih krempljev vsakodnevnega življenja« (Port 1998: 6–7). Romi so pogosto 
nosilci številnih vrednostnih oznak, predsodkov in stereotipov, ki jim jih je nadela okoliška 
družba, sami pa so takšne podobe celo do neke mere prevzeli (prim. Port 1998: 7; Jezernik 
2006; Repič 2006). Pomembna značilnost medskupinske interakcije je, da sicer prevzemajo 
zunanja kulturna obeležja družb, znotraj katerih živijo, a obenem ostajajo na njihovem 
obrobju 
 
 
Kdo so Romi? – Kulturni nacionalizem 
 
Klasičnim definicijam v socialni in kulturni politiki predstavlja velik izziv opredelitev 
Romov. Romi veljajo po mnenju nekaterih romskih aktivistov za transnacionalno manjšino 
(glej npr. Gheorghe in Mirga 2001); nekateri aktivisti so celo mnenja, da so Romi edini, ki so 
samo Evropejci. Kot sta zapisala Gheorghe in Mirga, so nekateri romski intelektualci 
opredelili situacijo, v kateri so romske skupine kot »narod brez države«, »neteritorialni« ali 
»transnacionalni« narod (2001: 11). Romska nacija (nation) je sicer utopična zamisel 
(Gheorghe in Mirga 2001), pa vendar ima močan učinek, saj je »nacionalnost /…/ najbolj 
univerzalna legitimna vrednota v političnem življenju današnjega časa« (Anderson 1983: 12). 
Nacionalnost kot oblika družbene kategorizacije pa je družbeno konstruirana kategorija. 
Prevladujoči diskurz o ustvarjanju nacionalnosti in nacionalne identitete pa ne izhaja iz 
aktivnosti romskih politikov, intelektualcev in aktivistov, temveč pretežno iz ideologije 
večinske družbe. V tem primeru se lahko spomnimo na Gramscijev argument, ki pravi, da 
protihegemonski diskurz vključuje strukture, kategorije in izhodišča hegemonskega diskurza, 
kajti dominantna retorika ustvarja objektivna institucionalna polja, kjer je možno ustvarjati 
tradicijo, kulturno dediščino in nacionalnost. (Pro)romski aktivisti in politiki za dosego 
političnih ciljev uporabljajo obstoječo politično infrastrukturo, za utemeljevanje lastne 
politične (kulturne) identitete pa, tako kot drugi akterji v procesu oblikovanja in 
utemeljevanja nacionalnosti, uporabljajo primordialni koncept kulture, vezan na etničnost, 
narodnost ali poreklo. Romski politični intelektualci in aktivisti se torej ne sklicujejo na 
»lastni etnični« teritorij, temveč za dosego ciljev uporabijo obstoječi politični sistem, ki 
ideološko povezuje kulturo (dediščino, tradicijo) in nacionalnost (narodnost, etničnost). 
Učinki so opazni pri varstvu političnih pravic Romov kot pripadnikov (etničnih ali narodnih) 
manjšin. 
 
Vendar pa se pojavi težava, saj Romi ne predstavljajo enega samega in homogenega, četudi 
neteritorialnega (brezteritorialnega) naroda. Celo reprezentacija Romov kot ene, enotne in 
homogene etnične ali narodne skupine je napačna, saj ne izhaja iz realnega stanja, temveč je 
posledica političnih tendenc (narodne in kulturne) homogenizacije in standardizacije.  
 
V večini klasičnih definicij Rome opredeljujejo za eno ljudstvo, ki jih odlikuje ena kultura. V 
Srednji in vzhodni Evropi, kjer naj bi igrala kultura veliko vlogo pri oblikovanju nacionalnih 
držav, je »kulturni nacionalizem« eno osrednjih vodil pri oblikovanju in legitimiranju 
nacionalnih držav. Države naj bi bile utemeljene na principu »etničnih držav«, to pomeni 
držav, ki naj bi pripadale etnični večini (Gheorghe in Acton 2001).  
 
Po logiki »kulturnega nacionalizma« večina tradicionalno orientiranih raziskovalcev jezika, 
kulture, zgodovine, politike in podobnih tematik tako vsaj implicitno soglaša, da so Romi 
ljudstvo s skupnimi predniki, s posebno (ločeno) romsko kulturo, skladno s tem tudi menijo, 
da Romi predstavljajo eno največjih etničnih manjšin v Evropi.  
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Med raziskovalci prevladujeta dve tendenci, ki jih lahko v poenostavljeni shemi razvrstimo v 
dve liniji: V prvi liniji lahko zasledimo prizadevanje za oblikovanje primordialistične teorije, 
ki predlaga, da so Romi migranti, saj njihovo prisotnost na geografskem ozemlju današnje 
Evrope razlagajo z domnevnim prihodom iz Indije. Tovrstne teorije se ukvarjajo predvsem z 
izvorom: večinoma predstavljajo Rome kot potomce indijskega porekla, ki naj bi se začeli iz 
bolj ali manj neznanih razlogov izseljevati iz ozemlja, ki ga nekateri pisci imenujejo za 
»pradomovino« – lokacija le-te je različna. Ti raziskovalci jih praviloma opisujejo kot 
migrante, ki naj bi prišli v Bizantinske dežele v 9. stoletju, in v Srbijo, Bolgarijo, v Vlaške 
dežele in Moldavijo, med 14. in 15. stoletjem pa naj bi se razpršili po drugih deželah Evrope, 
medtem ko naj bi bili v 16. in 17. stoletju večinoma že stalno naseljeni v državah srednje in 
vzhodne Evrope (prim. Marushiakova in Popov 2001: 35). Navedbe o migraciji večinoma 
sovpadajo s prvimi omembami v arhivskih dokumentih, ki hkrati izražajo fascinacijo nad 
Romi, ki so pritegnili pozornost s svojo pojavnostjo, včasih pa pričajo tudi o navedbah, da 
predstavljajo nevarnost t.i. domačemu prebivalstvu. Klasična romološka trditev je, da so sprva 
prišleki uživali podporo ali vsaj toleranco oblasti, pozneje pa so jih oblasti začele preganjati iz 
različnih razlogov. V to linijo teorij sodijo tudi razlage o povezavah med etničnim izvorom in 
jezikom: Romi praviloma govorijo romsko, pri čemer je romščina opredeljena za indijski 
jezik, ki se ga govori le v Evropi. Iz razlag nekaterih pa lahko še razberemo njihovo 
prepričanje, da je bil pri konstruiranju etnične različnosti med »domačini« in »tujci« 
somatotip tista vidna lastnost, ki se je izoblikovala za eno od bistvenih razločevalni potez med 
»nami« in »njimi« (primerjaj Fraser 1992). V to linijo sodi npr. tudi t.i. slovenska romologija 
(Janko Spreizer 2002: 190–246).  
 
Druga linija, med katerimi so tudi nizozemski socialni zgodovinarji (Lucassen, Willems in 
Cottaar 1998) in nekateri britanski antropologi (Okely 1983) se bolj nagiba k tezi, da Romi 
(nekateri jih raje imenujejo Cigani ali Gypsies) predstavljajo domorodno, torej evropsko 
skupino ljudi (glej tudi Jezernik 2006). Nekateri izmed njih si prizadevajo za bolj partikularni 
pristop in bolj ali manj eksplicitno zavračajo klasične romološke teze o izvoru različnih 
romskih ljudi. Tovrstne raziskave so navadno osredinjene na posamično skupino ljudi in tako 
lahko pokažejo, da je klasična primordialna teza o enem, iz Indije izhajajočem ljudstvu, eni 
indijski kulturi in enotnem romskem somatotipu zelo daleč od dejanske etnografske evidence 
na terenu. Njihove študije analizirajo mehanizme oblasti, ki so jih razvijali za nadzorovanje in 
preganjanje Romov (Lucassen, Willems in Cottaar 1998), s katerimi so ji socialistične oblasti 
hotele transformirati v delavski razred (Stewart 1997) ali pa analizirajo v zadnjem času tako 
modne modele integriranja Romov, ki predstavljajo nove oblike marginalizacije (Gay y 
Blasco 2003), in lahko razberemo v politikah državnih ali lokalnih oblasti v različnih 
evropskih državah. Če bi hoteli odgovoriti na vprašanje, kdo so potemtakem romski ljudje s 
pomočjo teorij, ki smo jih uvrstili v drugo linijo, bi se morali vprašati vedno še po političnem 
kontekstu: izhajajoč iz teh teorij je nujno upoštevati vsakokratni zgodovinski in politični 
kontekst, ki pa prispeva k pestrejši podobi o romskih ljudeh, ki jo je težje podati od kratke 
tridelne enačbo »Romi so indijskega izvora, govorijo romski jezik – romani čhib in imajo 
temnejšo barvo kože in las«. Teze, da so si kulturno in jezikovno podobni, ter da je podoben 
tudi njihov vizualni videz, se s pomočjo druge linije teorij, po katerih so vse etnične in 
kulturne razlike posledica različnih socialnih in političnih procesov, dopolnijo z analizo 
konkretnih družbenih in političnih procesov, ki potekajo med romskimi in neromskimi ljudmi. 
 
Opredelitve drugega tipa seveda presegajo enačbo, na kateri je utemeljena tradicija 
slovenskega narodnostnega vprašanja, ki na slovenskem že dolgo obstaja, in ki ima 
pomembne učinke na vednost tudi znotraj nekaterih strok ter določenih strokovnih služb v 
državnih institucijah in upravi.  
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S priznanjem posebnega statusa Romom v Republiki Sloveniji so se že pred osamosvojitvijo 
Republike Slovenije ukvarjali strokovnjaki v okviru specifične raziskovalne tradicije. 
Specifično raziskovalno polje, ki se imenuje “slovensko narod(nost)no vprašanje”, je v svoji 
institucionalizirani formi na Inštitutu za narodnostna vprašanja, raziskovalo predvsem 
slovenske manjšine, ki so po drugi svetovni vojni zaradi nove konstelacije meja nacionalnih 
držav ostale na ozemljih, ki so pripadla sosednjim državam, Italiji in Avstriji ter Madžarski. 
Delno so se na omenjenem inštitutu ukvarjali tudi z manjšinama, ki jima po “manjšinski 
zakonodaji” rečemo madžarska narodna skupnost in italijanska narodna skupnost. Omenjena 
raziskovalna tradicija je enačila pojem manjšine z nacionalnimi manjšinami, ki naj bi imele 
svoj jezik in od večinskega naroda različno kulturo, četudi obstajajo zelo različne manjšine, 
npr. verske, manjšine glede na spolno usmerjenost ipd., na drugi strani pa etnične manjšine, ki 
nimajo posebnega jezika ipd.  
 
Z osamosvojitvijo Slovenije so v nacionalni program proučevanja različnih etničnih skupin 
dodali tudi Rome, pozneje pa še t.i. nove manjšine. Osrednji problem raziskovalne tradicije 
slovenskega narodnostnega vprašanja je, da je v dobršnem delu njene produkcije opaziti 
sozvočje t.i. strokovnega diskurza in prava, ki je jezik države (Šumi 2000): namreč ko 
institucije s pravnimi instrumenti (mednarodne konvencije, zakonodaja, kulturna politika itd.) 
pripišejo določeni status specifičnim skupinam, in ko jih opredeljuje s pravo, postanejo 
relevantne za strokovno obravnavo.  
 
Dodatni problem te tradicije je vsaj v delu takšnih študij, ki izhajajo iz primordialističnega 
razumevanja etničnosti, neseznanjenost z novimi modeli v študijih etničnosti in nacionalizma, 
kar ima pogubne učinke: zaradi neaktualnih/zastarelih konceptov, tesno povezanih s poljem 
etničnosti in nacionalizma, je težavno implementirati etnične (in kulturne) politike v praksi. 
Dejstvo je, da se razumevanje kulture naslanja na razumevanje etničnosti ali narodnosti (tudi 
nacionalnosti), zato je potrebno problematizirati to povezavo. 
 
 
Etničnost, identiteta, kultura 
 
Kulturne in manjšinske politike temeljijo na razumevanju konceptov kot so etničnost (tudi 
narodnost), etnične skupine, etnična identiteta in kultura etničnih skupin. Pojem identitete v 
osnovi zajema dva principa: istost in različnost. Skupinsko identiteto vedno utemeljujemo na 
simbolni povezanosti s pripadniki iste družbene kategorije ali skupine ter simbolni različnosti 
do pripadnikov drugih skupin. Identifikacija kot proces utemeljevanja identitet pa je 
dinamičen proces prepoznavanja in priznavanja podobnosti in razlik, interpretacije skupinskih 
simbolov in ponotranjenja ideologije (glej Muršič 1997; Repič 2002a). Mirjana Ule je 
identiteto definirala kot »način, na katerega se posamezniki ali kolektivitete razlikujejo v 
primerjavi z drugimi posamezniki ali kolektivitetami« (2000: 3). Kot dinamičen proces so 
identitete družbeno pogojene in refleksivne, ter nastajajo kot rezultat interakcij med 
posamezniki in skupinami. Vezane so na pomene, ki so »vedno izid strinjanja ali nestrinjanja, 
vedno stvar konvencij, dogovorov, inovacij, vedno do neke mere deljeni in do neke mere 
izpogajani« (Ule 2000: 3). 
 
Družbene identitete lahko torej razumemo kot rezultat interakcij in ne kot esencialno 
človekovo ali družbeno danost. Ti dve interpretativni izhodišči – esencialna danost v 
nasprotju z družbeno konstrukcijo – sta prisotni v diskurzu o primordalizmu in 
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konstruktivizmu (ali instrumentalizmu), ki je v antropologijo v šestdesetih letih dvajsetega 
stoletja vnesel nova pojmovanja etničnosti in drugih družbenih kategorij. 
 
 
Teorije etničnosti – neutemeljenost primordializma 
 
Primordializem označuje tiste konceptualne paradigme, ki družbene organizacije in skupinske 
identifikacije pojasnjujejo s prvobitnimi, stabilnimi in imperativnimi vezmi ter posebnimi 
kulturnimi značilnostmi. Te statične, prirojene ali kmalu po rojstvu pridobljene značilnosti naj 
bi urejale interakcije znotraj skupine, skupinsko članstvo, notranjo integracijo ter samo 
vsebino kulture, katere nosilec je neka skupina. V tem pogledu ima neka etnična skupina (ali 
narod) vlogo nosilca kulture in je določljiva z naslednjimi kriteriji: skupne kulturne 
značilnosti, občasno tudi teritorij,2 politična organizacija, jezik, ekološka prilagoditev in 
družbena struktura (Naroll 1964). Tem kriterijem je Južnič (1993: 268) dodal še biološko – 
genetično kontinuiteto, ki zajema resnično ali zamišljeno skupno poreklo. Po tej paradigmi 
ima osrednji pomen za določanje etničnosti pripadnost posameznikov isti kulturi: »Pod 
pojmom 'etnična skupina' si predstavljamo družbeno skupino, za katero je značilna vrsta 
skupnih kulturnih pojavov, tako običajev in navad, norm in vrednot, simbolov in jezika, 
načina življenja, skupnih tradicij, skupne zgodovinske usode in tako dalje« (Kremenšek 1978: 
13). Takšne etnične skupine naj bi bile stabilne tvorbe, izolirani otoki z lastno (reificirano) 
kulturo, ki doživljajo spremembe v družbeni organizaciji kot travmatične izkušnje. 
 
Diskurz o etničnosti je od šestdesetih let dvajsetega stoletja v močnem porastu, kar je med 
drugim tudi posledica spremenjenih antropoloških konceptualizacij družbe in kulture. Ena od 
problematičnih klasičnih antropoloških izhodišč je bila predpostavka, da so "plemenske" 
družbe statične, izolirane in v stanju ravnovesja. Že Edmund Leach je poudaril, da idealni 
modele družbe predstavljajo v ravnovesju, medtem ko so resnične družbe dejansko dinamične 
in spremenljive: »Vsaka resnična družba je proces v času« (Leach 1954: 5). Težava zgodnjih 
raziskovalcev je bila, da so aksiomatsko predpostavljali, da se skupnosti, na katere so naleteli, 
med seboj razlikujejo, za določanje skupnosti in točnih meja med njimi pa so uporabljali 
splošno sprejete kriterije – na primer jezik in druge kulturne značilnosti. Leach pa je pokazal, 
da so »običajna etnografska merila glede tega, kaj tvori kulturo ali pleme, brezupno 
neprimerna« (1954: 281). Primordializem torej etničnost razume kot vrojeno, zaradi vrojenih 
lastnosti naj bi bile skupine med seboj tudi kulturno različne same na sebi. Ti modeli so 
utemeljeni na podlagi zastarelih etnoloških in antropoloških teorij, ki so svet razlagale kot 
mozaik ločenih skupin, od katerih naj bi vsaka imela svoj izvor (ki so ga zapopadle kot 
etnični ali rasni izvor) kulturo in jezik. Toda, kot je zapisal ravno Leach, je »predpostavka, da 
v 'normalni' etnografski situaciji med seboj različna plemena najdemo urejeno razporejena v 
prostoru in z natančno določenimi mejami med njimi /…/ akademska fikcija« (Leach 1954: 
290). Seveda pa je takšna »akademska fikcija« imela tudi politične implikacije: »Pojem 
plemena je služil oblikovanju nasprotnosti med mojim nacionalizmom in vašim tribalizmom« 
(Poutignat in Streiff-Fenart 1997: 90, originalni poudarek). Pojem plemena je namreč 
vseboval implicitno delitev na evropske narode in zunaj-evropska plemena, podobno 
konotacijo pa lahko v sodobnem času zasledimo pri pojmu etnična skupina, ki v nasprotju s 
politično organiziranimi narodi in nacijami predstavlja 'nižje' organizirane skupnosti. Zato 

                                                
2 Teritorij kot značilnost etničnih skupin ali narodov so poudarjale zlasti nacionalne evropske stroke (etnologija), 
ne pa tudi npr. britanska ali ameriška antropologija in sociologija, ki sta izšle iz preučevanja tujih etničnih ali 
celo "rasnih" skupin. Te skupine pogosto niso bile politično teritorialno zamejene, saj so jih preučevali bodisi kot 
»plemena« v kontekstu kolonij, bodisi kot etnične (imigrantske) skupine v urbanih okoljih (glej npr. Glazer in 
Moynihan 1963; 1975). 
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pogosto Rome omenjajo kot etnično skupnost, saj se ne morejo sklicevati na lastno politično 
entiteto, kakšna je država. 
 
Kljub temu pa je etničnost v svojem neesencialnem smislu izredno uporaben model. Za 
razliko od zgodnjih funkcionalistov in strukturalistov, ki so človeške skupnosti in kulture 
razumeli kot statične in homogene enote, postmodernisti skupnosti obravnavajo kot fluidne, 
dinamične in spremenljive sisteme. »V tem kontekstu se etničnost pokaže kot izredno 
uporaben koncept, saj predlaga dinamično situacijo spreminjajočih se stikov in obojestransko 
prilagoditev med skupinami« (Eriksen 1993: 9). 
 
Prav v šestdesetih letih lahko opazimo začetek množične uporabe pojma etničnosti, kar je 
spremljalo tudi paradigmatsko spremembo analitičnega okvira od »rase« h »kulturi« in 
»etničnosti«. Ta premik se lahko interpretira tudi kot sprememba v konceptualizaciji ene od 
temeljnih enot antropološke analize, od »plemena« k »etnični skupini« in kasneje k »narodu« 
ter v procesih pri katerih so etnične skupine in kategorije inkorporirane v države (Eriksen 
1993; Jenkins 1997: 11). 
 
 
Konstruktivizem – interakcije kot mehanizem oblikovanja in obstojnosti skupnosti 
 
Različni instrumentalistični interpretativni modeli so se sprva razvili kot kritika na 
primordializem in uspeli odgovorili na vrsto vprašanj, na katere prej ni bilo zadovoljivega 
odgovora.3 Etničnost so začeli obravnavati kot posledico ekonomskih in političnih interesov, 
situacijsko spreminjajoč se pojav, kulturni konstrukt modernosti, ki ima funkcijo zlasti v 
akterjevem zamišljanju kulturnih razlik in upravljanju z njimi. Etnična identiteta je 
konstruirana ali izbrana, vedno pa je prehodna in dinamična (ves čas podvržena 
reinterpretaciji in rekonceptualizaciji). Ne določa je 'skupna kultura', a za označevanje svoje 
prepoznavnosti, avtonomnosti in identitete uporablja nekatere kulturne vsebine. Takšen 
pogled implicira predpostavko, da v relativni izolaciji vsaka skupina kot odgovor na okolje 
razvije lastne kulturne in družbene forme. Poenostavljeno primordialistično pojmovanje, po 
katerem naj bi bile skupine ločene entitete, vsaka etnična skupina pa naj bi imela etnično 
identiteto, in naj bi imele svoj posebni jezik in kulturo, je dokončno zavrnil norveški 
antropolog Fredrik Barth (1969a; 1969b), na katerega je močno vplival ravno Leach. 
 
Barth velja za enega izmed najeminentnejših klasikov proučevanja etničnosti, čeprav so v 
istem času podobna dognanja objavljali tudi drugi avtorji (npr. Cohen 1969; Bromley 1974). 
Uredil je prelomno delo Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture 
Difference, v katerem je zavrnil primordialistično formulo, po kateri naj bi skupino 
konstituirale skupni izvor, (etničnost oziroma rasa); jezik in distinktivna kultura. Pokazal je, 
da so etnične skupine oblikovane družbeno in kulturno, ter da kulturne vsebine in pripadnost 
niso a priori stabilne. V bistvu se ne ohranja skupina kot taka, temveč predstava o skupini. 
Barth je na začetku ovrgel primordialistično predpostavko, po kateri je vzdrževanje meja 
neproblematično ter pokazal, da so ravno meje skupnosti in interakcije, ki na teh mejah 
potekajo, bistveni konstitutivni element etnične identitete. Skupina se konstituira skozi 
interakcije do drugih skupin, saj njene meje o(b)stajajo kljub izmenjavi članov in 
spremembami njihove identitete: »Dejstvo je, da se meje ohranjajo kljub prehodu članov čez 
                                                
3 Pri obeh paradigmah so za pojasnjevanje oblik in značilnosti družbenih organizacij pomembne teoretske in 
metodološke dispozicije, saj izhajajo iz splošnih antropoloških konceptualizacij družbe in kulture. 
»Antropologija se je nevarno razpela med oba pola te osrednje interpretacijske zagate v etničnih študijah prav 
zaradi tega, ker je svojo razpravo o etničnem izpeljala iz svojih konceptualizacij kulture« (Šumi 2000: 26). 
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njih. Z drugimi besedami, kategorične etnične distinkcije niso posledica pomanjkanja 
mobilnosti, stikov in informacij, imajo pa za posledico družbene procese izključitve in 
inkorporacije, s čimer se ohranjajo kategorije različnosti kljub spremembam pri udeležbi in 
članstvu za časa individualnih življenj.« (Barth 1969b: 9–10, originalni poudarek) 
Potemtakem so ravno meje in specifične mesdskupinske interakcije potrebne za ohranjanje 
medsebojnega razlikovanja. »Zavest skupnosti je ujeta v percepcijo njenih meja, meja, ki jih 
ljudje oblikujejo med interakcijo« (Cohen 1998: 13). 
 
Romska etničnost v skladu s konstruktivističnim pojmovanjem etničnosti torej še zdaleč ni 
rezultat njihovega eksotičnega porekla ali celo posebne kulture, ki naj bi jo gojili skozi 
stoletja. Namesto tega je vsaj v določeni meri rezultat kontinuitete specifičnih odnosov, 
marginalizacije in socialnih izključevanj. Interakcije med romskimi posamezniki in skupinami 
in pripadniki večinske družbe so pogosto konfliktne (glej Fraser 1995), kar pa dodatno 
podpihujejo posamezni rasistični ali nacionalistični izbruhi nestrpnosti (glej Erjavec, Hrvatin 
in Kelbl 2000; Krek 2005), ki spodbujajo poustvarjanje trdnih konceptualnih meja. 
Medskupinske odnose, ki so pogosto konfliktni, zaznamujejo stereotipne podobe, ki na žalost 
ne prizanašajo niti otrokom v osnovnih šolah (glej Žnidarec Demšar 2005). 
 
Odnosi med romskimi skupinami in posamezniki ter večinskim prebivalstvom so bistveni 
dejavnik pri konstrukciji identifikacij in ohranjanju primernih socialnih vlog, kar je Stewart 
označil kot »obsedeno stanje« (1997: 67). Skozi redne interakcije Romi stalno 
(re)konstruirajo lastne identitete in njihovo pozicijo v družbi. Paradoksalna situacija po eni 
strani Rome potiska v marginalni družbeni položaj, po drugi strani pa prav njihova pozicija v 
družbi omogoča obstojnost socialnih razmerij, njihovih skupin in identitet. Romske skupine 
kot razločene skupnosti obstajajo zaradi njihovih specifičnih marginalnih položajev v večinski 
družbi, ki zaznamujejo vse interakcije z drugimi državljani (glej Repič 2002b; 2006). Romska 
etničnost ali skupinska identiteta torej ni pogojena s 'posebno kulturo', temveč obstaja zaradi 
specifičnih medskupinskih odnosov med romskimi skupinami kot manjšino in večinsko 
hegemonsko družbo. Takšni statusi predstavljajo kontinuiteto razločevanja med romskimi 
skupinami in večinsko družbo, kar lahko opazimo skozi pretekle asimilacijske ali 
izključevalne tendence »urejanja romske problematike« v Evropi. 
 
 
Simbolna kompleksnost etnične pripadnosti 
 
Čeprav etnična (ali narodna) skupnost dejansko nima lastne, enkratne in izolirane kulture, ki 
bi pripadnike esencialno določala in zaznamovala, pa se opredeljuje z lastno družbeno 
organizacijo kulturnih razlik. Pripadniki svojo avtonomnost argumentirajo s sklicevanjem na 
skupno kulturo in poreklo: »če se deklarirajo kot A, v nasprotju z istovrstno kategorijo B, /…/ 
s tem deklarirajo tudi svojo pripadnost skupni kulturi A-jev« (Barth 1969b: 15). Interakcije 
potekajo na konceptualnih mejah, ki so tisti družbeni produkti, ki se lahko spreminjajo po 
potrebi. Vendar dejansko moč dobijo šele s simbolno konstrukcijo, saj vključujejo tisto, kar je 
po konsenzu med seboj podobno ter izključujejo tisto, kar je drugačno. Funkcija meja je 
zamejitev skupnosti in njena predstavitev zunanjemu svetu: »Meje kot javni videz skupnosti 
so simbolno enostavne, kot objekt notranjega diskurza pa so simbolno kompleksne« (Cohen 
1998: 74). 
 
Pomemben del reprezentacije Romov so predsodki in stereotipi, ki delujejo kot »skrajno 
zgoščeni simboli kolektivne identifikacije« (Brumen 2000: 80) ter omogočajo oblikovanje 
negativnih, odklonilnih odnosov, ki specifično zaznamujejo vso interakcijo med Romi in ne-
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Romi – tako v dejanskih interakcijah med Romi in okoliškimi prebivalci kot tudi na 
nacionalnem nivoju, ki zajema zlasti medijsko poročanje o Romih ter politični diskurz in tudi 
znanstveni diskurz (glej Erjavec, Hrvatin in Kelbl 2000; prim. ECRI 1998; 2002; Janko 
Spreizer 2002; Lenkova 1998). Mediji pri poročanju o Romih pogosto izpostavijo in 
reproducirajo njihove stereotipne kulturne lastnosti, na podlagi katerih jih družba izločuje. 
Ponavadi poročajo o »romskem vprašanju« ali »romski problematiki«, ki dodatno izzove 
»sovraštvo, nestrpnost in zaničevanje« (Erjavec, Hrvatin in Kelbl 2000: 9). Čeprav je njihova 
'drugačnost' največkrat negativno ovrednotena, pa se v diskurzih občasno občasno pojavljajo 
tudi nekatere pozitivne stereotipne značilnosti romske kulture – na primer ciganska glasba, 
'avtentičnost' itd.  
 
Pogost stereotip se nanaša na domnevno etnogenezo oziroma na predstavo, da so 
Cigani/Romi nomadi brez obstanka in domovine, ki so se šele pred kratkim stalno naselili na 
slovenskem ozemlju. Takšen diskurz implicitno predpostavlja ne le kulturno drugačnost, 
temveč tudi njihovo neavtohtonost. Zato ni presenetljivo, da kulturne in manjšinske politike 
pogosto Rome obravnavajo skupaj z 'drugimi imigranti'. 
 
S pomočjo vzdrževanja podob o drugačnosti oziroma medsebojni kulturni različnosti in 
nezdružljivosti pa večinsko prebivalstvo konstruira in vzdržuje lastno podobo o sebi. Takšne 
prakse »kulturalizma«4 (glej Wikan 2002; prim. Hervik 2004) omogočajo prikrito 
diskriminacijo v imenu ohranjanja kultur etničnih manjšin ter samobitnosti in kulturne 
neoporečnosti večinske družbe. Kulturalizem je namreč mehanizem konstrukcije kulturnih 
razlik, ki omogoča izločevanje in marginalizacijo 'tujcev' (prim. Vertovec 1998) ter se 
sklicuje na razlikovanje med kategorijama Mi – Drugi, kjer »smo Mi merilo dobrega 
življenja, za katerega obstaja grožnja, da ga bodo Drugi spodkopali, kajti oni so tujci in so 
kulturno drugačni« (Stolcke 1995: 2). Najbolj je sicer izražen v migracijskih politikah 
evropskih držav, pogosto pa se pojavlja tudi v manjšinskih politikah, in predstavlja 
kontinuiteto nacionalizma, etnocentričnosti, do neke mere pa celo prikritega rasizma (glej 
Wikan 2002: 37). V takšnem pojmovanju 'kultura' dobi vlogo naturaliziranih razlik ali celo 
»skupinske identitete, ki temelji na razlikah« (Appadurai 1996: 15), retorika kulturalizma pa 
se navezuje na koncept »kulturne radikalne drugačnosti« (Keesing 1993), ki postane orodje za 
razločevanje in socialno izključevanje določenih manjšinskih skupnosti. 
 
Podobne mehanizma konstrukcij in utemeljevanja razlik je Alenka Janko Spreizer (2002) 
prepoznala tudi v znanstvenem diskurzu – romologiji –, ki je temeljil na primordialistični 
paradigmi in je romsko drugačnost utemeljeval bodisi na genetskih, fizičnih (rasnih), 
socialnih ali kulturnih značilnostih. Večinska družba s pomočjo pripisovanja stereotipnih 
kulturnih značilnosti doseže simbolno in družbeno marginalizacijo Romov, ter jih konstruira 
kot kulturne Druge. Skozi opozicijo do Drugih in njihovo simbolno izključevanje, pa večinska 
družba potrjuje tudi lastno nacionalno identiteto (Lenkova 1998: 12). Pomen utemeljevanja 
lastne identitete v odnosu do Drugega je tako opisal Stuart Hall (1989: 16): 
 

»Le s pomočjo Drugega lahko zares spoznaš, kdo si. Spoznanje tega dejstva pomeni 
tudi razkrivanje celotne strahotne zgodovine nacionalizma in rasizma – strukture 
diskurza in reprezentacije, katere namen je simbolična izločitev Drugega.« 

 

                                                
4 Ideologijo razločevanja ljudi na podlagi njihove kulture oziroma »kulturalizem«, lahko imenujemo tudi 
»kulturni esencializem« (Keesing 1993), »kulturni fundamentalizem« (Stolcke 1995) ali »kulturni rasizem« 
(Janko Spreizer 2002). 
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Problem reprezentacije 
 
Videli smo, da je proces utemeljevanja Drugega oziroma dialektike Mi-Drugi izredno 
pomemben tako za medskupinske odnose kot tudi za same identifikacijske procese tako pri 
manjšinskih skupinah kot tudi večinski družbi. Pomembno vlogo v tem procesu oblikovanja 
medskupinskih interakcij pa ima reprezentacija romskih skupin (manjšin), ki se potrjuje skozi 
diskurz o Romih, njihovi kulturi itd.  
 
V slovenskem političnem diskurzu Rome večinska družba (in celo država) prikladno 
obravnava kot »romsko skupnost« ali »romsko etnično skupnost«5 s specifično kulturo in ne 
kot narodno manjšino, saj se Romi ne morejo sklicevati na matično državo. Že v Sloveniji pa 
obstaja več romskih skupin, ki med seboj niso povezane v tolikšni meri, da bi sploh lahko 
govorili o eni, homogeni skupini. Reprezentacija Romov je torej problematična vsaj v dveh 
pogledih – po eni strani v smislu reprezentacije romske »etničnosti« in »kulture« v javnem in 
političnem diskurzu, po drugi strani pa v smislu homogenosti »romske skupnosti« v Sloveniji. 
Prvi kontekst reprezentacije omogoča obstojnost in kontinuiteto (vrednostnih) pripisov – tj. 
stereotipov – družbeno kulturnih značilnosti posameznikom glede na njihovo »etnično« ali 
narodno identiteto. Ta se potrjuje zlasti skozi medijsko reprezentacijo Romov (glej npr. 
Erjavec, Hrvatin in Kelbl 2000; Gnezda, Mlakar in Trobič 2006), pa tudi skozi 
enciklopedično znanje (Boljka in Krnjić 2006), vsakdanji in politični diskurz. 
 
Drugi kontekst reprezentacije Romov kot ene skupine pa je zavajanje in neupoštevanje 
samoidentifikacijskih principov, saj romske skupine v Sloveniji ne tvorijo povezane politične 
entitete in nimajo pravega zastopnika. Zveza Romov je pač nevladna organizacija, ki ne 
zastopa v enaki meri vseh slovenskih Romov. To se vidi že v načinu same organizacije Zveze 
Romov, saj ne združuje predstavnikov vseh romskih skupin. Poudarjanje Zveze Romov kot 
pravega in edinega zastopnika Romov v Sloveniji je zgrešena politika, saj lahko vodi do 
konfliktov interesov med samimi romskimi skupinami. 
 
Takšno poudarjanje Zveze Romov je na primer prisotno v Zakonu o romski skupnosti v 
Republiki Sloveniji in je dejansko asimilacijsko dejanje, ki ne upošteva raznolikosti tudi med 
Romi. Zakon o romski skupnosti v RS namreč predvideva ustanovitev Sveta romske 
skupnosti RS (dejansko ustanovljenega 20. 6. 2007), kjer ima Zveza Romov Slovenije kar dve 
tretjini zagotovljenih glasov. Zakon v 9. členu opredeljuje ustanovitev Sveta romske 
skupnosti, ki je »predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih 
organov« in je »oseba javnega prava«. V 10. členu pa je določeno, da Svet romske skupnosti 
»sestavlja enaindvajset članov, od tega štirinajst predstavnikov Zveze Romov Slovenije in 
sedem predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti«. 
 
Reprezentacija Romov v odnosu do državnih organov oziroma manjšinske in kulturne politike 
je v Sloveniji izredno centralistična, takšna pa je tudi struktura kulturne politike. V nekaterih 
drugih evropskih državah (glej poglavje o kulturnih politikah v evropskih državah) je 
reprezentacija precej bolj uravnotežena in zato lahko spodbuja bolj uravnoteženo kulturno 
delovanje in izraze. 
 
 

                                                
5 Glej opredelitev romskega statusa v 65. členu slovenske ustave ter drugih (Ustava 1991) ter drugih zakonih 
(npr. Zakon o romski skupnosti v RS, Zakon o financiranju občin, Zakon o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo itd.). 
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Kultura kot antropološki ali estetski pojem 
 
Pojem kultura je že sam po sebi problematičen, saj ni jasno definiran, obstaja namreč več kot 
sto opredelitev antropološkega koncepta kulture, ki pa se dodatno razlikujejo od popularnih 
(estetskih) pojmovanj kulture. Daswani (1995) temeljno razlikuje med antropološkimi 
definicijami kulture in estetskim pojmovanjem tega pojma (t.i. visoka kultura in umetnost). 
Navaja različne slovarje, ki kulturo opisujejo bodisi kot »navade, civilizacijo in dosežke 
določenega časa in ljudstev«, bodisi kot »umetnost in druge manifestacije človeških 
intelektualnih dosežkov«. Prva, antropološka opredelitev je problematična vsaj zato, ker 
kulturo pogosto razume kot esencialno skupinsko kategorijo, vezano na populacije, narode ali 
etnične skupine oziroma celo kot produkt ne konkretnih posameznikov, temveč določenega 
časa. Druga, estetska opredelitev kulture, pa opiše le del vseh kulturnih izrazov, tj. umetnost 
ali visoko kulturo. 
 
Izhodišče antropološkega pojmovanja kulture je opredelitev Edwarda Tylorja iz leta 1871, v 
kateri kulturo opisuje kot način življenja: »Kultura ali civilizacija /…/ je tista kompleksna 
celota, ki obsega znanje, verovanje, umetnost, pravo, običaje ter katerekoli druge sposobnosti 
in navade, ki jih pridobi človek kot član družbe« (po Nanda 1991: 33). Kultura je v tem 
smislu sicer kolektivna kategorija, saj se posameznik drži nekih skupinskih pravil vedenja, 
implicitno pa je pojmovana kot esencialna kategorija čistih idej, ki naj bi obstajala sama po 
sebi, neodvisno od posameznikov, in naj bi posameznike kvečjemu determinirala. Mnogi 
avtorji opozarjajo na reifikacijo, esencializacijo ali substantivizacijo kulture (glej še npr. 
Appadurai 1996: 12–15; Muršič 2003), ki, kot je zapisal Keesing, temelji na prepričanju, da 
kultura obstaja objektivno, 'zunaj nas' (Keesing 1993: 24). 
 

Reifikacija kulture in njeni pogubni učinki 
 

»Kultura /…/ je abstrakcija, ustvarjena kot analitična poenostavitev« (Keesing in 
Strathern 1998: 19), »kultura ni stvar z objektivno, materialno eksistenco« (Wikan 
1999: 56). 

 
Reifikacija ali »napačno umeščena konkretnost« je ena izmed največjih nevarnosti, kadar 
nekdo izraža težnjo po poenostavljanju kulture. Nevarno je o kulturi govoriti kot o nečem, ki 
lahko povzroči nekatera dejanja (kultura ga/jo je prisilila k določenem ravnanju); ali ki lahko 
deluje zavestno (kultura X ne upošteva tradicije), ali ki lahko prispeva k opravilom: (ta 
kultura nas je naučila delati). Po mnenju antropologov je o kulturi tudi nevarno govoriti, kot 
da bi ji nekdo lahko pripadal, enako kot bi pripadal neki skupini (nekdo je pripadnik druge 
kulture) (Keesing in Strathern 1998). 
 
Med antropologi so se razvile kritične razprave o reifikaciji kulture in nekateri so svarili pred 
napačnimi rabami kulture, s katerimi bi si prizadevali za različne politične interese. 
Reifikacije kulture najdemo v političnem diskurzu, ki za tegobe današnje družbe krivi 
migrante ali »kulturne tujce«. V tem smislu je Unni Wikan (1999) poudarila, da je ena izmed 
najbolj nujnih potreb kritizirati kulturo, kot da je materialna entiteta: Nekateri ljudje izhajajo 
iz napačnih prepričanj, in verjamejo, da je kultura opredmetena in da ima objektivne in 
zafiksirane lastnosti. Posledično se zaradi napačne rabe pojma kulture ljudi, zlasti tistih, ki jih 
različni akterji opredeljujejo za Druge, tudi socialno izključuje. Unni Wikan pojasnjuje, da je 
takšna raba kulture redukcionistična in gre v njej prepoznati novo formo rasizma. 
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Izraz novi rasizem je seveda spodbudil kritike, hkrati pa je imel politične konsekvence, saj je 
destabiliziral tradicionalni antirasizem: Hkrati je bil pojem rase v tem času že prepoznan za 
ideološki konstrukt (glej Balibar 1991: 21). Ljudje se na določene načine ne vedejo zaradi 
svoje krvi in genov: njihovo različno vedenje naj bi bilo rezultat dejstva, da naj bi bili člani 
zgodovinskih “kultur”. Takšnemu naziranju bi lahko rekli kulturalizem, toda treba je 
pripomniti, da je v začetku kulturalizma šlo za klasični antirasizem. Na začetku je 
antropološki kulturalizem deloval torej pozitivno na razločevanje manjšin ali podrejenih 
civilizacij, saj je prispeval k zagovarjanju raznolikosti in enakosti različnih kultur, s čemer je 
pomagal pri boju proti hegemoniji. Pozneje pa je služil tudi interesom diferencialističnega 
rasizma. 
 
Problem diferencialističnega rasizma je, da poskuša razlagati rasizem in da predpostavlja, da 
naj bi bilo rasistično vedenje naravno zato, ker naj bi ljudje ščitili svojo lastno kulturo: Zaradi 
nepremostljivih razlik naj bi tako naravno obstajali 'medetnični' konflikti in agresivnost. Te 
predpostavke so napačne in so nevarne.  
 
Neesencialistično pojmovanje kulture se takšnemu pogledu izogne, kulturo pa pojmuje kot » 
družbeno pogojene repertoarje dejavnosti in mišljenja, ki so povezanimi s posamičnimi 
družbenimi skupinami ali populacijami« (Harris 1994: 63, po Muršič 2003: 4). 
 
Geertz kot interpretavist kulture ni več pojmoval kot kompleksa vedenjskih vzorcev, temveč 
kot niz vedenjskih mehanizmov. Kulturo je opredelil kot »mrežo pomenov, ki jih je človek 
sam ustvaril« (Geertz 1973: 5). Tudi Anthony P. Cohen kulturo razume kot simbolni sistem v 
smislu večplastnih dejavnosti in izkušenj različnih ljudi, ki jih združuje: »kultura je sestava 
pomena, pojmov in idej, znotraj katere se lahko različni vidiki življenja osebe nanašajo drug 
na drugega, ne da bi arbitrarno vsiljevali kategorične ločnice med njimi« (Cohen 1994: 96). 
Kultura torej ni neka esencialna, reificirana enota, ki bi urejala in zaznamovala življenje ljudi, 
temveč se neprestano poustvarja skozi vedenje ljudi (Cohen 1994: 98). Kultura zahteva od 
nas, da razmišljamo in nam za to daje forme (metafore, dogme, imena, dejstva), ne pove nam 
pa, kaj naj mislimo, to je stvar jaza (A. Cohen 1994: 154; Muršič 2003: 5). 
 
 
Kultura etnične skupnosti in kulturni relativizem 
 
Omenili smo, da je Barth pokazal, da se etnične skupnosti identificirajo s pomočjo skupnih 
simbolov in tako tudi vzdržujejo idejo o skupnih pomenih. Ljudje torej skupnost dojemajo v 
odnosu do njenih simbolov, pomemben simbol pa so tudi skupinske meje, na katerih potekajo 
interakcije. Oblikovanje in vzdrževanje meja je na primer odvisno zlasti od vzdrževanja 
skupnih simbolov – pri interakciji ljudje prenašajo pomene s pomočjo simbolnih sistemov. 
Toda prenos simbolov ne pomeni tudi točnega prenosa pomenov. Mreže pomenov (kultura) se 
s pomočjo simbolov oblikujejo, rekreirajo in reinterpretirajo skozi interakcije v odvisnosti od 
konteksta (situacije). Kultura ne predstavlja imperativne razlage sveta, temveč nas opremi z 
orodji, s katerimi lahko pojasnimo tisto, kar zaznavamo. Pojasnitev je individualna in 
subjektivna, odvisna pa tudi od skupinskih simbolnih sistemov. Različni ljudje različno 
pojasnijo isti pojav, svojo interpretacijo pa prenašajo skozi družbeno interakcijo, ki zajema 
določeno mero netočnosti in dvoumnosti.6 Zaradi nedoločenosti simbolnih pomenov lahko 
posamezniki s simboli izražajo svojo identiteto, ne da bi se odrekli svoji individualnosti. 
 
                                                
6 Relacija med simboli in pomeni je dinamična, fleksibilna in povsem arbitrarna, kot je pokazal že Ferdinanda de 
Saussur. 
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Romi so torej najprej posamezniki in šele nato tudi pripadniki neke skupnosti, ki sama (in 
skozi interakcijo z ne-Romi) oblikuje lastno identiteto. Če se ob tem sklicuje (ali ji od zunaj 
pripisujejo) na posebno kulturo, je to kulturo treba razumeti kot simbol identitete in ne kot 
njihova esenca, ki bi zaradi vsebine pripadnike romske skupnosti določala. Skupnost namreč 
ne pomeni istosti ali uniformnosti pomenov in ni entiteta, ki bi poistila ali klonirala 
pripadnike in predstave ter od vseh posameznikov zahtevala isto vedenje in mišljenje 
(primerjaj Cohen 1998: 20).  
 
Če pa po drugi strani dopustimo individualno kreativnost kot temelj kulturnih izrazov, se 
lahko simboli in njihovi pomeni spreminjajo, a kljub temu omogočajo posameznikom 
ohranjanje lastne identitete (ter kulture, ki ni statična v času). Oziroma, kot je zapisal Gipsy – 
mlad romski glasbenik (rapper) na Češkem: 
 

»Jaz ne igram v romskem bandu, ampak rappam. Zakaj? Smo leta 2004. Jaz gledam v 
prihodnost in ne v preteklost. Ta je za nami. Uporabljam romske instrumente, žive 
instrumente romske kulture. Nisem pozabil naše glasbe, le spremenil sem jo za 
prihodnost. Romski jezik sem pozabil. Odraščal sem na čeških ulicah s češkimi 
ljudmi, zato govorim vedno češko.« 

 
Kljub temu da ne ohranja folkloriziranih konceptov o tradicionalni romski kulturi, se 
samoidentificira z Romi. 
 
Cohenovo pojmovanje skupnosti, ki izhaja iz Barthovih ugotovitev mehanizmov 
vzpostavljanja, ohranjanja in funkcioniranja meja ter etničnih skupin, zelo jasno pojasnjuje 
tisto, česar klasična konceptualizacija družbe in kulture ni uspela. Skupnost ni stabilen sistem 
družbenih struktur, ki bi narekovale vedenje, temveč sistem simbolov, ki subjektom omogoča 
lastno pripisovanje pomenov. Ti pomeni niso jasni, temveč dvoumni, saj temeljijo na 
interpretaciji posameznikove izkušnje interakcije. Skupnost kot simbolni konstrukt ni 
'objektivno' dejstvo, obstaja v umovanju pripadnikov, kar jo postavlja v družbeno realnost. 
 
 
Kulturni pluralizem, multikulturalizem in medkulturni dialog 
 
Kultura etnične ali narodne skupnosti je temeljna kategorija, ki jo upoštevajo kulturne in 
manjšinske politike, ob tem pa takoj naletimo na težavo stereotipizacijo etničnosti oziroma 
etničnih kulturnih značilnosti. Kulture, kot pakete pomenov pripisujemo bodisi ozemlju ali 
(etnični, narodni) skupnosti, s tem pripisom pa skupnost tudi pomensko določimo, 
stereotipiziramo. Če je to manjšina, je v toliko slabšem položaju, saj ponavadi sprejme 
hegemonski diskurz, da dobi možnost lastne konstitutivnosti. V tem primeru se lahko 
spomnimo na Gramscijev argument, ki pravi, da protihegemonski diskurz vključuje strukture, 
kategorije in izhodišča hegemonskega diskurza, kajti dominantna retorika ustvarja objektivna 
institucionalna polja, kjer se odvijajo borbe. 
 
Drugače povedano, Romi za uveljavljanje (kulturnih ali manjšinskih) pravic uporabljajo 
strukture in ideologijo večinske družbe in za utemeljevanje lastne skupinske identitete 
uporabijo specifičnosti svoje kulture. Ker pa je romska kultura v smislu načina življenja v 
mnogih pogledih posledica prilagoditve marginaliziranih skupin večinski družbi, je avtentično 
romsko dejansko kulturni konstrukt. Sklicevanje na avtentičnost nam sicer omogoča 
dojemanje navidezne kontinuitete, a avtentičnost in socialni spomin (reprezentacija 
preteklosti) sta namenjena sodobnim težnjam. 
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Kulturni pluralizem ali multikulturalizem je strategija soobstoja različnih skupin (narodov, 
etničnih skupin), ki naj bi zamenjala pretekle asimilacijske strategije. Rome so v preteklosti v 
Evropi ponavadi izključevali ali skušali nasilno asimilirati. Multikulturalizem deluje kot 
razločevanje ljudi in skupnosti na podlagi njihovih kultur in je pogosta strategija, ki omogoča 
konstruiranje specifičnih odnosov med pripadniki različnih (etničnih) skupnosti, ki živijo v 
isti državi (prim. Lukšič-Hacin 1999: 83). Skupnosti in skupinske identitete ljudje vedno bolj 
pogosto oblikujejo na podlagi nacionalnosti, etničnosti, kulture, dediščine, tradicije, pa tudi na 
podlagi rasnih oznak (Stolcke 1995: 4). Zlasti etničnost, nacionalnost in kultura so postali 
ključni razločevalni koncepti, s katerimi določeni skupini ljudi pripisujejo posebne lastnosti.  
 
V takšnem pojmovanju kultura prevzame vlogo naturaliziranih razlik ali celo »skupinske 
identitete, ki temelji na razlikah« (Appadurai 1996: 15). Retorika kulturalizma se v izhodišču 
sklicuje na »reificirani« ali »esencializirani« koncept kulture, ki kot koncept »radikalne 
drugačnosti« (Keesing 1993) postane orodje za razločevanje človeških skupnosti. »Kulturo 
reificira kot trden, stabilen in lokaliziran korpus tradicij in vrednot, /…/ temelji pa na 
ideologiji, ki sega v obdobje protislovnega ustvarjanja nacionalnosti v 19. stoletju« (Stolcke 
1995: 4). Reificirana kultura v retoriki kulturalizma deluje kot razločevalen pojem, saj 
omogoča poudarjanje razlik. »Kultura je dimenzija človeškega diskurza, ki uporablja razlike, 
da oblikuje raznolika pojmovanja človeške identitete« (Appadurai 1996: 13). Kultura je 
obenem temeljni pojem, ki omogoča konstrukcijo etničnosti ali nacionalnosti ter odličen 
izgovor za izključevanje in socialno diskriminacijo kulturno drugačnih (Delgado Ruiz b.n.l.: 
129). Kadarkoli med interakcijo naletimo na nerazumevanje ali različna pojmovanja, odkrito 
različnost, drugačnost ter nesposobnost komunikacije pripišemo kulturni neskladnosti (glej 
Stolcke 1995: 8). 
 
Barthovo razmišljanje o konstruiranju etnični skupin ne z vsebino kulture temveč z »družbeno 
organizacijo kulturnih razlik« pa je predstavljalo pomemben kvalitativni preskok, saj je 
pokazalo, da so kulturne razlike družbeno konstruirane, oziroma da imata v družbenih 
procesih pomembno vlogo agencija in imaginacija, kot se je natančneje izrazil Appadurai 
(1996: 5–10, 31). Agencijo pripadnikov manjšin je torej potrebno omogočiti tudi s pomočjo 
kulturne politike, brez da bi sama struktura in koncepti kulturne politike (npr. koncepti o 
avtentičnosti, avtohtonosti, tradicionalni kulturi itd.) narekovala kulturne vsebine ter jih s tem 
folklorizirala. 
 
 
Metodološko raziskovalni pristop 
 
Raziskovalni pristop projekta izhaja iz preučevanja družbenih interakcij tako na dejanski kot 
tudi na simbolni ravni in upoštevanju dejanskih učinkov takšnih interakcij. Različne romske 
skupine v Evropi so imeli z večinskimi družbami skozi vso svojo zgodovino marginalizacije 
specifične odnose, ki jih je po eni strani zaznamovalo preganjanje, po drugi pa nasilna 
asimilacija. Okvir za razumevanje položaja Romov v družbi so ravno specifične interakcije, 
skozi katere tako romske skupine kot tudi okoliški prebivalci utemeljujejo lastne identitete in 
pripadnost. Medetnične interakcije oziroma medkulturni dialog so temelj identifikacijskih 
procesov, s katerimi ljudje utemeljujemo moralno vrednotenje kulturnih značilnosti. 
 
V okviru možnosti smo pregledali modele kulturnih politik dvajsetih evropskih držav, 
obenem pa smo v te modele umestili tudi nekatere (dobre) prakse, ki kažejo na možnosti 
spodbujanja dejanskih ali simbolnih interakcij med romskimi skupinami ter večinsko družbo. 
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S pomočjo takšnih interakcij na kulturnem nivoju (najpogosteje zadevajo publikacije, romske 
organizacije, prisotnost v medijih, razstave, romske informacijske centre itd.) se položaj 
Romov v večinski družbi počasi spreminja, poleg tega pa sami Romi samozavestno sprožajo 
nove kulturne in druge ustvarjalne projekte. 
 
Pokazali smo, da je pojmovanje romske kulture vezano na koncept etničnih oziroma narodnih 
skupin (ali manjšin), ki pa je pogosto skrajno primordialistično. Zato smo v metodološko 
raziskovalnem pristopu uporabljali antropološki model etničnosti, ki je kot teoretski model 
zelo širok, in dopušča raziskave mnogih pojavov. Na ravni meta-teorije je morda vredno 
omeniti, da etnografski teksti o specifičnih lokalnostih, četudi včasih samo zaradi 
pomanjkljive seznanjenosti z modelom etničnost v socialni antropologiji, perpetuirajo 
aksiomatični pogled na družbeni svet kot na diskontinuiran mozaik in gledajo na svet kot na 
svet definitivnih kulturnih razlik, namesto, da bi v skladu s sedanjimi antropološkimi 
pojmovanji gledali na družbeno realnost kot na neobrobljeno, neobšito mrežo prekrivajočih se 
in prepletajočih se kulturnih variacij.  
 
Iz izhodišč, na katerem so zastavljene kulturne politike in modeli romskih kulturnih politik v 
Evropi, pa je možno opaziti tudi pojmovanja kulture, ki se pogosto nanašajo na 
primordialistični model etničnih ali narodnih skupin in na reifikacijo kulture. V nadaljevanju 
besedila bomo skozi antropološki pogled ovrednotili model kulturnih politik za Rome na 
območju Republike Slovenije in v evropskih državah, še pred tem pa je za razumevanje 
smotrno narediti kratek pregled položaja romskih skupin po Evropi v preteklosti in sedanjosti. 
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KULTURNA POLITIKA DO ROMOV 
 
 
Evropski Romi med marginalizacijo in integracijo 
 
Evropski Romi niso enotna in kulturno ali jezikovno homogena etnična oziroma narodna 
skupnost. V preteklosti se niti niso imenovali Romi, saj so jih od zunaj označevali z 
najrazličnejšimi imeni (Cigani, Gypsies, Gitanos…), ki so dobila slabšalni pomen. Oznaka 
Romi je v veljavi šele od leta 1971, ko so ga v Londonu na prvem svetovnem kongresu 
Romov sprejeli kot zamenjavo za prejšnja zaničevalna poimenovanja. Tudi Evropska 
komisija proti rasizmu in nestrpnosti je leta 1998 priporočila članicam Sveta Evrope, da za 
romske skupine uporabljajo tisto oznako, ki jo uporabljajo skupnosti same. Če pa se opisuje 
več skupin, naj se po priporočilu zveze Romani Union uporabi besedo Romi. Zaradi številnih 
zelo različnih poimenovanj na tem mestu tudi za kratek pregled zgodovine asimilacijskih in 
integracijskih procesov uporabljamo besedo Romi, ki je sicer posplošena uporaba, a obenem 
nakazuje določeno kontinuiteto odnosov in izključevanj. 
 
V preteklosti je bil evropski položaj Romov močno marginaliziran, odnos do pripadnikov 
romskih skupin pa povečini pretežno negativen.7 Rome so pogosto preganjali, izvajali pa so 
tudi nasilno asimilacijo. Že proti koncu 15. stoletja so takšne marginalizirane skupine grobo 
preganjali in celo pobijali. Diskriminatorno politiko so najhitreje zaostrili v nemških deželah, 
kjer so jim že leta 1500 postavili rok za izselitev, po katerem je bilo po zakonu »dovoljeno 
proti njim nastopiti nasilno« (Fraser 1995: 89). Ker so jih največkrat obravnavali kot nomade, 
kar je bilo v nasprotju s prevladujočo evropsko moralo, so stalno naseljeni prebivalci pogosto 
zavračali stike in možnost, da se marginalizirane skupine kje naselijo. Nekatere dežele so jih 
želele izgnati, a jim to ni uspelo. So se pa takšne skupine spričo nenehnih groženj selile iz 
kraja v kraj. Oblastniki so začeli preganjati in kaznovati celo tiste ljudi, ki so se z Romi 
družili ali jim pomagali, s tem pa so v družbi dodatno spodbujali sovraštvo in nesprejemanje. 
Na podlagi njihovega videza, obleke in obnašanja, so jih občasno celo obešali. Francozi, 
Španci in Portugalci so jih celo izvažali v kolonije, kjer bi se integrirali z družbo. 
 
Iz Češke so jih izseljevali, v Prusiji so moške obešali, ženske in otroke pa mučili in 
zaznamovali ter jih nato izgnali. Kasneje so jih nasilno naselili v ločenih, getoiziranih vaseh. 
Pogosto so jih obešali in na smrt obsojali že samo zaradi etnične pripadnosti (glej Repič 
2002). Na Nizozemskem so jih najprej mučili, nato izgnali, v Romuniji pa so jih zasužnjili. V 
deželah pod otomanskim imperijem je bil odnos do romskih skupin precej bolj strpen kot 
drugje v Evropi. Turška oblast je sicer izdala odlok o pregonu Romov, vendar ga ni 
izvrševala. Turki so na Balkanu tolerirali kulturne značilnosti in navade različnih etničnih in 
religioznih skupin ter jih pustili relativno pri miru, če so le-te sprejele njihovo oblast in jim 
plačevale davke. V avstroogrskih deželah so Rome sprva preganjali, kasneje pa začeli izvajati 
močno asimilacijsko politiko – prepoved uporabe lastnih skupinskih oznak, jezika, selitev, 
jemali so jim celo otroke. Prepovedali so celo »tipične« obrti kot je kovaštvo. V Španiji so jih 
izganjali iz kraljevine, ostali bi lahko le, »če bi se stalno naselili, odrekli svoji noši, imenu in 
jeziku« (Fraser 1995: 161). Takšna politika preganjanja ali asimilacije je trajala do konca 
druge svetovne vojne, med katero so jih v imenu biološkega determinizma – češ, da imajo 
Cigani kriminal v krvi – strpali v taborišča in jih ogromno pobili. Še po drugi svetovni vojni 
so mnoge države nadaljevale asimilacijsko politiko, vendar so se odrekle nasilju nad Romi. V 
                                                
7 Občasno so se pojavljali pozitivni stereotipi v zvezi z glasbo, romantično dušo itd., a vseeno prevladujejo 
negativni stereotipi. 
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vzhodni Evropi so začeli celo z integracijsko, jim omogočili nakup stanovanj in zaposlitev. 
Vseeno pa so ostajali v marginalnem položaju, kar je ohranjalo specifične medskupinske 
interakcije in meje. 
 
Razni poskusi integracije in asimilacije pa večinoma niso uspeli. Romi so ostajali v 
marginalnem družbenem položaju, še naprej so se jih držale stereotipne podobe, saj so 
»predstavljali negacijo vseh osnovnih vrednot in določil, na katerih je temeljila dominantna 
morala« (Fraser 1995: 127). 
 
V Evropi obstajajo celo težnje po oblikovanju pan-evropskega naroda, romskega naroda, ki bi 
bil v svojem bistvu transnacionalna skupnost. Toda te težnje, ki so izražene na primer v 
svetovnih kongresih (prvi tovrstni svetovni kongres Romov je bil v Londonu leta 1971), niso 
obrodile pravih sadov, saj le redki aktivisti spodbujajo oblikovanje transnacionalnih povezav. 
Namesto tega so pomembnejše postale aktivnosti za dosego enakopravnega položaja, ki so 
prisotne tako na lokalnih kot na nacionalnih nivojih. Te so nujne tudi zaradi generalnega 
slabšanja položaja romskih skupin v vzhodni Evropi, kjer so Romi pogosto žrtev tranzicijskih 
procesov (glej Kovats 2003). Toda kulturne, manjšinske in socialne politike do Romov ne 
moremo obravnavati kot izoliranega dejstva, saj odraža širše družbene procese naraščajoče 
neenakosti in socialnih razlik. 
 
Diskurz o Romih v kontekstu kulturnih in manjšinskih politik v Evropi pogosto izraža 
družbeni in državni paternalizem in politično odvisnost, saj se jim zanika večjo politično moč, 
ki je domnevno edina relevantna za dosego posebnih pravic, ki naj bi popravili kronično 
nezaposlenost, odvisnost od socialne pomoči in naraščajoče socialne marginalizacije. Tako so 
tudi sedanji politični statusi Romov odvisni od političnih represij v preteklosti, oziroma, kot 
se je izrazil Kovats (2003: 2): »Politizacija romske identitete je nedvoumna zgodba o 
razsvetljenih dobrih namenih«. Države poudarjeno promovirajo etnično in kulturno 
raznolikost, vendar pa tudi promocija romske kulturne posebnosti (ki ji na tem mestu seveda 
ne zanikamo, le de-esencializiramo) temelji na tradicionalnih predsodkih in logiki 
kulturalizma. 
 
Romska politika oziroma aspiracija po posebnih pravicah, ki bi demarginalizirale romske 
skupnosti, težijo k temeljnim pravicam in človeški ter socialni enakopravnosti. Raznolikost pa 
lahko država uveljavlja z načrtno in dolgoročno podporo Romov oziroma s pozitivno 
diskriminacijo. Ta težnja je opazna v številu nevladnih romskih organizacij, vendar se tu 
pojavlja problem, saj akterjem državne politike do Romov ustreza, če imajo centraliziran 
sistem oziroma enega sogovornika. Takšna reprezentacija pa ne ustreza dejanskemu stanju, 
zato mnoge evropske države težijo k decentralizaciji modela kulturne politike (glej Tabelo št. 
1). Oznaka Romi namreč predstavlja »veliko število močno raznolikih skupin z različnimi 
hotenji, političnimi interesi in zmožnostmi, ki živijo v najrazličnejših ekonomskih, političnih, 
socialnih, in kulturnih okoljih«. 
 
Romski nacionalizem ne predstavlja emancipacije marginalizirane večine romskih skupin po 
Evropi, temveč je produkt romskih intelektualcev in političnih aktivistov, ki se sklicujejo 
ideologijo etničnosti in kulturalizma, ki pa nadalje omogoča kontinuiteto socialne 
izključenosti. V tem smislu se lahko strinjamo s Kovatsom (2003: 6), ki trdi, da je etnični 
diskurz temelj za razločevanje in diskriminacijo. 
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Pravno podlaga varstva romskih narodnih, etničnih ali kulturnih manjšin 
 
Romi imajo v evropskih državah bodisi status narodnih, etničnih ali kulturnih manjšin 
oziroma skupin, ponekod pa niti nimajo pravno priznanega uradnega manjšinskega statusa, a 
vsaj teoretično vseeno lahko uživajo posebne pravice določene z mednarodnimi dokumenti o 
varstvu manjšin. 
 
Pokazali smo, da je za Rome v preteklosti veljala izrazita diskriminatorna ali asimilacijska 
politika, ki pa se je po drugi svetovni vojni počasi prevesila v integracijsko politiko. Na 
mednarodni ravni, zlasti v Evropi, velja dogovor o varovanju kulturne raznolikosti, ki 
predstavlja kulturno bogastvo. Varovanje kulturne raznolikosti pomeni varovanje manjšinskih 
skupnosti in zagotavljanje pravic do jezikovnih, religioznih, narodnih, etničnih in drugih 
značilnosti. Kulturni pluralizem ali multikulturalizem pomeni omogočanje sobivanje različnih 
skupin oziroma polnopravno integracijo manjšin v večinsko družbo, v devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja pa se je dokončno uveljavilo razumevanje manjšinskega varstva kot 
vrednota. Načela kulturnega pluralizma so določena tudi z mednarodno sprejetimi 
konvencijami varstva človekovih in skupinskih pravic, za uveljavljanje teh določil pa je 
potrebno izvajanje »pozitivne diskriminacije«. Vera Klopčič je zapisala, da je šele v zadnjem 
času »v mednarodnih krogih prišlo do kvalitativnega premika glede pristopa do »pozitivne 
diskriminacije«, ki temelji na dejstvu, da v primeru dejanske neenakopravnosti posameznih 
manjšinskih skupnosti, zgolj formalno pravna zagotovitev enakosti ne zadošča. Tako v 
sodobni interpretaciji manjšinskega varstva, načela o spoštovanju kulturne raznolikosti, 
zagotavljanje obstoja manjšinskih skupnosti ter prepoved diskriminacije na podlagi etničnega 
ali rasnega porekla, nalagajo državam tudi obveznost do zagotavljanja možnosti za ohranjanje 
in izražanje elementov identitete manjšinskih skupnosti.« (Klopčič 2005: 105–6). 
 
Glavni dokumenti glede varstva manjšin in manjšinskih kultur so: 
- Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih8, ki jo je sprejel Svet Evrope leta 1992 
(European charter for regional or minority languages); 
- Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin9, ki jo je sprejel Svet Evrope 
leta 1995 (Framework convention for the protection of national minorities); 
- Unescova splošna deklaracija o kulturni raznolikosti (Unesco universal declaration on 
cultural diversity)10. 
 
Okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin je pravno obvezujoč mednarodni dokument, 
temelječ na konsenzu Organizacije za vernost in sodelovanje v Evropi, in se ukvarja z 
varstvom narodnih manjšin, saj zagotavlja obstoj, ohranjanje in razvoj identitete različnih 
manjšinskih skupnosti v pluralni družbi: »resnično demokratična družba naj ne le spoštuje 
etnično, kulturno, jezikovno in religiozno identiteto posameznikov narodnih manjšin, temveč 
zagotavlja pogoje za izražanje, ohranjanje in razvoj teh identitete«. Velik pomen Okvirne 
konvencije je tudi v tem, da ne le narekuje ohranjanje, temveč zagotavlja razvoj manjšinskih 
identitet. Kulturna raznolikost naj družbe ne ločuje, temveč bogati, nujno za to pa je 
ustvarjanje pogojev tolerance in dialoga. Okvirna konvencija določa tudi minimum 
manjšinskih pravic na področju izobraževanja, vzgoje, jezika, kulture in politične 
participacije. 
 

                                                
8 Glej: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/148.htm. 
9 Glej: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm. 
10 Glej: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf.  
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Narodne manjšine sicer niso opredeljene na mednarodni ravni, zato je vsakokratna opredelitev 
odvisna od notranjih državnih zakonodaj. Romi imajo ponavadi poseben status ravno zaradi 
domnevne »ne-teritorialnosti«. Četudi romske skupnosti največkrat ne ustrezajo opredelitvi 
narodne manjšine, ki jo je sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope leta 1993 (glej 
Klopčič 2005: 108), pa tudi za Rome veljajo določila Okvirne konvencije. Ko je Slovenija 
ratificirala Okvirno konvencijo o varstvu narodnih manjšin, je med manjšine vključila 
madžarsko, italijansko in romsko skupnost. Seznam evropskih držav z narodnimi manjšinami 
in tipologijo sistema kulturne politike glej v spodnji tabeli. 
 
Tabela št. 1: 
Primerjava nekaterih evropskih držav glede na delež manjšin in kulturno politiko. 
Država Število 

prebivalstva 
Narodne 
manjšine 

Delež 
manjšin 

Kulturna 
politika (do 
manjšin) 

Sistem 

Avstrija 8.100.000 Čehi, Hrvati, 
Madžari, Romi, 
Slovenci, 
Slovaki 

<1% Ne Decentraliziran 

Bolgarija 7.929.000 Romi (4,7%), 
Turki (9,4%), 
Armenci, Grki, 
Rusi  

16,1% Ne (vlogo 
imata 
Ministrstvo za 
kulturo in Svet 
za kulturno 
raznolikost). 

Centralizirana 
struktura, težnje 
proti 
decentralizaciji. 

Finska 5.200.000 Švedi, Romi, 
Sami 

6% Da Centraliziran, 
dvojni – na ravni 
države in občin. 

Hrvaška 4.430.000 Albanci, 
Avstrijci, 
Bošnjaki, Čehi, 
Črnogorci, 
Italijani, Judje, 
Madžari, 
Makedonci, 
Nemci, Romi, 
Rusini, Slovaki, 
Slovenci, Srbi, 
Ukrajinci  

7,47% Ne (vlogo ima 
Ministrstvo za 
izobraževanje). 

Centraliziran 

Italija 58.462.375 Albanci, Grki, 
Hrvati, 
Katalonci, 
Ladini, Nemci, 
Slovenci 

- Ne Zvezni, 
centraliziran 

Irska  4.200.000 Ni priznanih 
manjšin 

- Ne Centraliziran 

Madžarska 10.000.000 Armenci, 
Bolgari, Grki, 
Hrvati, Nemci, 
Poljaki, Romi, 
Romuni, Rusini, 

7–8% Ne Decentraliziran 
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Slovaki, 
Slovenci, Srbi, 
Ukrajinci 

Makedonija 2.022.547 Albanci, 
Bošnjaki, Romi, 
Srbi, Turki, 
Vlahi 

35,8% Da Decentraliziran 

Nemčija 82.460.000 Danci, nemški 
Sinti in Romi, 
Frizijci 

- Ne Zvezni, 
centraliziran 

Nizozemska 16.300.000 Frizijci - Da Centraliziran, 
težnje proti 
decentralizaciji. 

Poljska 3.860.000 Belorusi, Čehi, 
Judje, Latvijci, 
Nemci, Romi, 
Slovaki, 
Ukrajinci 

3,5% Da Decentralizacija 
sistema, velik 
vpliv lokalnih 
skupnosti in 
oblasti. 

Slovenija 1.978.852 Italijani, 
Madžari, Romi, 
druge 
(nepriznane) 
manjšine 

6,1% Da Centraliziran, 
vpliv dobivajo 
občine. 

Švedska 9.040.000 Finci, Judje, 
Romi, 
Tornedaleri 

- - Centraliziran 

Velika 
Britanija 

54.154.000 Kelti, 
Kornižani, 
Romi, Valižani, 
druge 
(nepriznane) 
manjšine 

7,9% Ne, vlogo ima 
Ministrstvo za 
kulturo. 

Centraliziran, 
težnje proti 
decentralizaciji. 

Vir: Svet Evrope/ERICarts; Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 
http://www.culturalpolicies.net. 
 
 
Listina za regionalne ali manjšinske jezike pa omogoča ohranjanje multikulturne podobe 
Evrope, zlasti pa zaščito manjšinskih jezikov in jezikov politično šibkih skupin. Listina se 
nanaša na varstvo »regionalnih in manjšinskih jezikov, ki se tradicionalno uporabljajo na 
določenem območju države«, določa pa načine uporabe in zaščite jezikov na področjih 
javnega življenja (glej Klopčič 2005: 107). Njene določbe se uporabljajo tudi za ne-
teritorialne jezike, med katere je uvrščen tudi romski jezik. Uporaba jezika je izredno 
pomemben element ohranjanja identitete in izraz kulturne ustvarjalnosti, ni pa nujna. V 
nekaterih državah, npr. v Španiji ali Veliki Britaniji, Romi ne govorijo romskega jezika. 
Status manjšinskih jezikov z obzirom na ratifikacijo Evropske listine za regionalne in 
manjšinske jezike po nekaterih evropskih državah ter primeri varovanja in ohranjanja 
manjšinskih jezikov z dejanskimi praktičnimi ukrepi glej v Prilogi št. 2. 
 
Tabela št. 2: 
Število Romov po evropskih državah in odstotek Romov, ki govorijo romski jezik. 
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Država Število Romov (ocene) Delež Romov, ki govorijo 
Romani 

Avstrija 15.000–20.000 80% 
Bolgarija 700.000–750.000 80% 
Bosna in Hercegovina 40.000–45.000 90% 
Češka 250.000–300.000 50% 
Finska 7.000–10.000 40% 
Francija 300.000–380.000 70% 
Grčija 150.000–200.000 90% 
Hrvaška 30.000–35.000 80% 
Italija 100.000–120.000 80% 
Irska  20.000–30.000 ni podatkov 
Madžarska 550.000–600.000 50% 
Makedonija 50.000 90% 
Nemčija 90.000–150.000 70% 
Nizozemska 35.000–40.000 90% 
Poljska 55.000 90% 
Romunija 1.100.000 90% 
Slovaška 350.000 80% 
Slovenija 8.000 90% 
Španija 650.000–800.000 0,01% 
Švedska 15.000–40.000 90% 
Velika Britanija 100.000–150.000 0,5% 
Tabelo povzemamo po Bakker in Rooker (2001: 8–11). Ocene so približne, avtorja 
povzemata po: European Roma Rights Centre, Organizacija za varnost in sodelovanje v 
Evropi in drugih virih. 
 
 
Kultura in kulturna raznolikost v kulturni politiki 
  
Pod pojmom kultura si zelo pogosto predstavljamo umetniško ustvarjalnost, ki naj bi imela 
namen v sami sebi in naj bi se torej a priori izmikala temu, da bi postala predmet ekonomske 
eksploatacije. Kljub temu, da so kulturne dejavnosti navidezno namenjene kreaciji sami, pa 
dejansko opravljajo tudi pomembne socializacijske funkcije, prek katerih se lahko v širšo 
družbo skuša integrirati posamezne skupine, ki so ranljive iz raznih razlogov. To opisuje na 
primer izraz 'kulturna izjema', ki prihaja iz Kanade, kjer so izraz uporabili v kulturnem 
sporazumu NAFTA – severnoameriški pogodbi o svobodni trgovinski menjavi med ZDA, 
Kanado in Mehiko. A v tem okviru raba 'kulturne izjeme' ni bila povsem posrečena, saj 
sporazum ne definira natančno področja aplikacije kulturne izjeme, zlasti pa sporazum 
premalo natančno določa, do kod seže področje kulture in od kod naprej zabavna industrija. 
 
Sredi 90. let je francosko avdiovizualno področje prevzelo izraz »kulturna izjema« in ga v 
obravnavo predlagala institucijam Evropske Unije. To je čas poudarjenih integracijskih 
politik in poudarjanja kulturne raznolikosti. Evropske institucije in mednarodne organizacije 
pa so izraz »kulturna izjema« nadomestile z drugim izrazom, s »kulturno raznolikostjo« 
(cultural diversity). Ta izraz je potem prešel v najpomembnejše uradne dokumente in 
mednarodne deklaracije zadnjih let in je dejansko postal ključ za vprašanje kulture. Razlaga 
predstavnikov Evropske komisije je, da je »kulturna raznolikost« le prevod »kulturne 
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izjeme«, a ima v resnici popolnoma drugačno semantično vrednost in prav tako, tudi drugačne 
družbene posledice. (glej Breznik 2005) 
 
Za promoviranje »kulturne raznolikosti« so se zavzele številne mednarodne organizacije: G8 
leta 2000 v Okinavi in Svet Evrope z deklaracijo o kulturni različnosti istega leta. UNESCO 
je povzel ta izraz v svoji »Splošni deklaraciji o kulturni raznolikosti«11, s katerim je postala 
»kulturna raznolikost« ključ za razumevanje problematike kulture v tej instituciji. 
Najpomembnejše politične in gospodarske organizacije so se torej odločile, da je izločitev 
kulture iz ekonomskih pogajanj in svetovnega pravnega reda dejansko nepotrebna in da lahko 
kultura tudi v tem okviru streže svojemu poslanstvu. 
 
 
Kulturna raznolikost vs. biološka raznolikost 
 
Pojem kulture se v Unescovi deklaraciji in v stališčih Sveta Evrope nevarno približa 
razumevanju kulture kot biološke kategorije in biološke raznolikosti (biodiversity). Iz 
celotnega besedila Unescove deklaracije je razvidno, da primerjava z biološko raznolikostjo 
(npr.: »kulturna raznolikost je tako pomembna, kakor je biološka raznolikost za naravo« – 
Unesco Universal Declaration on Cultural Diversity) ni naključna. Šesti člen deklaracije 
namreč pravi, da je jamstvo kulturne raznolikosti »možnost, da imajo vse kulture dostop do 
javnih sredstev in diseminacije«. Problematičnost te izjave je v tem, da pravica dostopa do 
kulturnih dobrin in storitev ni več jasno določena – ni jasno, ali ta pravica pripada vsakemu 
posamezniku nasploh, ali pa ima posameznik te pravice le, če je pripadnik neke etnične 
skupine oziroma neke kulture, in ima le kot član etnične skupine tudi kulturne pravice. 
 
V tem smislu Deklaracija o kulturni raznolikosti do določene mere »popravi« prejšnje 
mednarodne deklaracije ter sporazume in nevarno prenese individualne kulturne pravice med 
kolektivne kulturne pravice. Splošna deklaracija človekovih pravic (1948) še ni bila natančna, 
ali priznava individualne ali kolektivne pravice, saj v 27. členu pravi, da ima »vsakdo se 
pravico udeleževati kulturnega življenja svoje skupnosti, uživati umetnost in sodelovati pri 
napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega izhajajo«, a Mednarodni pakt o 
ekonomskih socialnih in kulturnih pravicah v 15. členu govori nedvomno o kulturni pravici 
kot individualni pravici, ko pravi, da »države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur 
pravico do a.) udeleževati se kulturnega življenja, b.) uživati dosežke znanstvenega napredka 
in njihove rezultate« itn. Deklaracija o kulturni raznolikosti dejansko obrne tok razvoja 
mednarodnega prava nazaj, saj individualne pravice spet uvršča nazaj med kolektivne pravice, 
s tem pa spodnese redke kulturne politike, ki še vedno vztrajajo, da moramo razumeti kulturne 
pravice kot pravico dostopa vsakega posameznika ali posameznice do kulture. Namesto te 
pravice pa deklaracija omenja, da imajo »vsi« ljudje, ne več torej vsakdo, kot v Mednarodnem 
paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, »pravico do sodelovanja v kulturnem 
življenju po svoji izbiri«, kar z drugimi besedami pomeni »vsi« in noben posameznik posebej. 
 
 
Trajnostni razvoj in kulturna politika 
 
V Unescovi Deklaraciji je v 3. členu zapisano, da je kulturna raznolikost ena izmed korenin 
razvoja, ki ga ne moremo opisati le kot ekonomsko rast«. V 11. členu Deklaracije je 
omenjeno, da »…tržne sile same ne morejo jamčiti za ohranitev in spodbujanje kulturne 
                                                
11 UNESCO Universal declaration on cultural diversity. Vir: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf 
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raznolikosti, ki je ključna za trajnostni človeški razvoj«. V 9. členu pa so kot oblikovalec 
kulturnih vsebin omenjene kulturne politike: »…kulturne politike morajo ob zagotavljanju 
svobodnega širjenja idej in del ustvarjati pogoje, ki bodo spodbujali produkcijo in distribucijo 
raznolikih kulturnih dobrin v kulturnih industrijah, da se bodo lahko umestile na lokalni in 
globalni ravni.« Celo za nerazvite države in države v tranziciji deklaracija predvideva, da naj 
bi bila mednarodna podpora tem državam usmerjena v razvijanje njihovih lokalnih kulturnih 
industrij, da bi te postale prepoznavne in kompetitivne na nacionalnih in mednarodni ravni. 
 
 
(Re)produkcija kulturne raznolikosti 
 
Koncept kulturne raznolikosti torej predvideva, naj bi se ohranjale »nacionalne in etnične« 
kulturne specifičnosti in sicer s spodbujanjem »lokalnih kulturnih industrij«, ki naj bi postale 
prepoznavne v svetu in kompetitivne – se pravi, naj bi bile sposobne tekmovati z drugimi 
podobnimi etničnimi in nacionalnimi kulturnimi industrijami ter zlasti z zabavno industrijo. V 
tem smislu tako Evropska Unija kot tudi UNESCO, ki sta sicer največja nasprotnika 
liberalizacije kulture, dejansko zagovarjata, da je prav »kulturna industrija« temelj vsake 
kulturne politike. V imenu varstva »raznolikosti kulturne ponudbe« države v Evropi s 
pomočjo kulturnih politik in z diskriminatornimi ukrepi« podpirajo svojo »kulturno 
industrijo«, ki temelji na specifičnosti nacionalnih, narodnih ali etničnih ter subkulturnih 
izrazih – ohranjajo razne kvotne sisteme, sisteme subvencij, podeljevanja koncesij in druge 
podporne programe za varstvo svojih »kulturnih industrij«. Maja Breznik (2005) pa opaža 
morebitno grožnjo, da naj bi se vse te »zavarovane evropske kulture« eventualno pripravile na 
privatizacijo kulturne industrije. 
 
Tipe državnih kulturnih politik lahko razdelimo glede na stopnjo vmešavanja države v sfero 
kulture. Čopičeva (1999) na osnovi kontinuuma za anglo-ameriškimi družbami na enem 
koncu in evropskimi državami na drugem loči dve vrsti kulturne politike. Anglo-ameriške 
družbe se osredotočajo predvsem na zaščito avtorskih pravic ter domačih ustvarjalcev. Ta 
model ustvarja kulturno klimo, ki spodbuja komercializacijo ustvarjalnosti in tržno 
naravnanost umetnost (in privatizacijo kulturne industrije). Po drugi strani pa evropske države 
uveljavljajo pozitivno vlogo države v kulturni politiki na različne načine, od občinske in 
mestne do državne intervencije. Ta je za evropsko situacijo primernejši in nujen, a obenem 
zaradi velike vpletenosti države producira kulturno klimo, kjer je ustvarjalnost sama sebi 
namen. 
 
Naloga državne kulturne politike je, da razporeja in omogoča kontinuum ustvarjanja vseh 
kulturnih izrazov – od vladajoče do marginalne, od okusne do neokusne, vzvišene do banalne, 
poklicne do amaterske, institucionalne do neinstitucionalne, elitne do popularne itd. kulture. 
Ta model predvideva, da akterji kulturne politike (oblast) ugotovijo, kaj je pravzaprav tisto od 
kulturne ponudbe, kar pomeni vrednoto (pri manjšinski politiki za neko etnično ali narodno 
skupino / manjšino) in ima za širšo družbo v smislu multikulturnosti neko kulturno vrednost. 
To vrednoto kulturna politika podpre, saj sama na trgu kulturne industrije ne bi samostojno 
preživela.  
 
Težava pa se pojavi, ko se morajo akterji kulturne politike opredeliti za izbor projektov, ki 
predstavljajo kulturno vrednoto za širšo družbo. Bernik (1997) si na vprašanje, do kakšne 
mere in s kakšnimi instrumenti lahko kulturna politika posega v kulturno produkcijo, 
odgovarja, da ne živimo v totalitarnem sistemu in da kultura ne sme postati nikogaršnja 
ideološka propaganda. »Kultura v demokraciji mora biti svobodna v vseh pogledih, razen 



 29 

takrat, kadar pride v nasprotje s samo seboj, s svojim osrednjim poslanstvom, kadar preneha 
biti most strpnosti med različno mislečimi posamezniki in skupinami v družbi« (Bernik 1997: 
34). 
 
Poglavitna naloga kulturne politike je zagotavljanje zlasti finančnih in pravnih pogojev za 
umetniško ustvarjanje, vendar pa se z vsebinskimi vprašanji ne ukvarja. Področji kulture in 
kulturne politike morata ostajati avtonomni, zato mora kulturna politika, čeprav je njen cilj 
vodenje in upravljanje kulture, priznavati kulturo kot samostojni izraz človekove 
ustvarjalnosti in ji dovoliti svobodo – šele ta svoboda zagotavlja ustvarjalnost za prihodnost. 
 
 
Kulturna politika ali politika kulture 
 
Med kulturno politiko in politiko kulture je nejasno določena meja, ki se izraža skozi 
kulturalizem kot strategijo dopuščanja kulturne raznolikosti (beri drugačnosti) in s tem 
socialnega razslojevanja in izključevanja. Ko neko skupnost opredelimo z njeno kulturo, jo 
folkloriziramo in stereotipiziramo, od tu pa ni daleč do pozitivnega in negativnega 
vrednotenja kulture in s tem njenih nosilcev. V zadnjih desetletjih je po vsem svetu, zlasti pa 
v postkolonialnih deželah, močno prisotna politizacija kulture in kulturne dediščine (oziroma 
tradicije), ki vsebuje »objektivizacijo in strateške uporabe kulture« (Sissons 1993: 97), saj so 
evropske predstave o narodnosti ali etničnosti vezane zlasti na kulturo. Politizacija kulture 
torej pomeni uporabo dediščine ali tradicije pri artikuliranju narodnih in etničnih identitet. 
Tradicija ni statična, spreminja jo kulturna invencija, zato je vedno odvisna od interesov in 
interpretacij v sedanjosti. »Izbrane dele kulture se konstruira kot tradicionalne, zato da jih 
prežame velika avtoritativna sila« (Schneider 1998: 196). Interpretacijo preteklosti pa 
usmerjajo politični interesi in strategije v sedanjosti, zato vsebujejo tudi zavestno fabrikacijo 
in manipulacijo (glej npr. Repič 2005). 
 
To lahko do neke mere spremljamo tudi pri romskih skupinah v Evropi, saj romski politični 
aktivisti uporabljajo kulturo za utemeljevanje skupinske identitete. Težava pa se pojavi, kajti 
ta proces je lahko vsiljen od zunaj, s pričakovanji večinske družbe, ki lastne stereotipe o 
Romih projicirajo na romske manjšine in od njih pričakujejo takšne (in le takšen) kulturne 
izraze. Če je v tem procesu udeležena tudi kulturna politika, se lahko spreobrne v politiko 
kulture, saj z vsebinskimi pričakovanji spodbuja le določene kulturne izraze. Zato je 
pomembno, da kulturna politika le ustvarja pogoje za aktivnosti, ki izhajajo iz delovanja 
romskih posameznikov in skupin.  
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Model kulturne politike in varstva manjšin v Sloveniji 
 
 
Politični kontekst  
 
Manjšinska politika Romov je regulirana v Ustavi Republike Slovenije in v 65. členu ustave 
ki določa, da Položaj Romov v R Sloveniji določa poseben zakon. Romi v Sloveniji – bolj 
natančno bi bilo pisati Romi in Sinti – predstavljajo zelo raznolike skupnosti, ki so razpršene 
po Prekmurju, Dolenjskem, Posavju, pa tudi po Gorenjski, kolikor med romske skupnosti 
prištejemo tudi Sinte, nekatere romske skupnosti pa živijo tudi v urbanih sredinah, kakršne so 
Ljubljana, Maribor in Velenje. Seveda seznam ni popoln.  
 
Janko Spreizer (2004) je interpretirala specifičnost romskih politik v Republiki Sloveniji. 
Posebne pravice »romske skupnosti« so bile po osamosvojitvi Slovenije določene v 
samostojnem, 65. členu ustave (glej Polzer 1999: 63), ki določa: Položaj in posebne pravice 
romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon.12 Že ustavni amandma LXVIII je leta 1989 
določal, da mora »zakon urediti pravni položaj Romov«. Osnutek Ustave iz leta 1990 ni 
določal posebnih Romov. Zato pa je leta 1991 parlament izdal sklep, v katerem so pripravili 
»Ukrepe, kako bi lahko probleme Romov najučinkovitejše rešili«. Tretja točka Kataloga 
predlogov ponovno navajala zahtevo:  

 
»Ustava bi morala določiti, da mora pravice Romov urediti zakon. Ta zakon bi moral biti 
osnova za pravno zaščito pripadnikov romske skupnosti za uporabo materinščine, nego lastne 
kulture in drugih etničnih posebnosti kot tudi skrb Republike Slovenije za izboljšanje 
materialnega položaja Romov.« 
 
Nenehno so bila prisotna opozorila, da je treba regulirati status Romov kot etnične skupnosti 
in ne kot manjšine v smislu narodne skupnosti, kar pa Romom določa zmanjšan obseg zaščite 
kolektivnih pravic v primerjavi z madžarsko in italijansko narodno skupnostjo.  
 
Med Romi so se posamezniki že v devetdesetih letih 20. stoletja zavzemali, da bi Romom 
pravno formalno določili status narodnosti. Opozarjali so, da je posledica neurejenega statusa 
lokalizirano reševanje romskih problemov (Šajnović 1991) ter tudi poniževanje in 
stigmatiziranje Romov (Rozman 1991). Tudi pozneje nekateri Romi opozarjajo na 
diskriminacijo (Rudaš 2003). 
 
Posebna politika je bila oblikovane v okviru »zaščitne zakonodaje romske manjšine«; zdi se, 
da je 65. člen v ustavi zastavljen inkluzivno, saj ne govori niti o »avtohtonosti«, niti o kakšni 
teritorialni pripadnosti. Lahko bi pomislili, da – tako kot je zapisan – ne zahteva niti 
državljanstva, pač pa zgolj bivanje v Sloveniji. Državni zbor R Slovenije je na 115. seji 2. 
decembra 1993 določil, naj vlada pripravi zakon o zaščiti romske skupnosti v R Sloveniji, čez 
dve leti pa je vlada zavzela stališče, naj se zaščita romske skupnosti ureja v področnih 
zakonih. Tako je bil novembra leta 1995 na 117. seji državnega zbora sprejet Program 
ukrepov za pomoč Romom, ki je še vedno aktualen.  
 
Leta 1999 je vlada RS sprejela dodatne sklepe, s katerimi bi prispevali k izboljševanju 
položaja Romov v Sloveniji. Vse do leta 2002 se niso ukvarjali s poskusi oblikovanja 

                                                
12 Vir: http://www.us-rs.si/si/index.html. 
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enotnega romskega zakona, pač pa so bili v veljavi področni zakoni za različna področja. 
Zveza Romov Slovenije je opozarjala, da pomanjkanje temeljnega romskega zakona ovira 
implementacijo področne zakonodaje. Odsotnost tega zakona je kritiziral tudi Svet Evrope. 
(primerjaj Janko Spreizer 2004) Takšno stanje je trajalo vse do 30. marca 2007, ko je bil 
končno sprejet zakon o Romih. Pred tem so pravno praznino zapolnjevali področni zakoni, za 
posamezna vprašanja romske skupnosti, kot so npr. politično zastopstvo, in volitve, 
izobraževanje, mediji, kulturna politika, knjižničarstvo ter vprašanja prostora in gradnje 
objektov.13  
 
Janko Spreizer (2004) je pokazala, da se so kljub sprejetemu programu pri implementaciji 
programa pomoči porajale nedoslednosti, npr. pri izpolnjevanju določil Zakona o lokalni 
samoupravi. Že stari zakon je omogočal izvolitev predstavnika Romov v občinski svet, a so to 
pravico izpolnjevale le nekatere občine. Šele leta 2002 po tem ko je Rajko Šajnovič sprožil 
ustavni spor, sta vlada in parlament v Zakonu o lokalni samoupravi z novelo določila, da 
morajo občine zagotoviti Romom pravico do svojega predstavnika v občinskem svetu. 
Določili so, da v dvajsetih občinah s t.i. avtohtonimi Romi ti volijo svojega predstavnika – 
svetnika – v občinski svet. Le petnajst občin je sprejelo dopolnila k statutom, nekatere od 
občin pa so sprožile ustavni spor pri ustavnem sodišču, z argumentom, da je dvajset občin 
določenih arbitrarno in da niso izdelani natančni kriteriji za ugotavljanje stalne poseljenosti in 
s tem avtohtonosti (Petković 2003).14 Dne 14. novembra 2002 je bila izdana odločba 
ustavnega sodišča, da so statuti občin Beltinci, Grosuplje, Krško, Semič, Šentjernej, Trebnje v 
neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi, ker ne določajo, da so člani občinskih svetov tudi 
predstavniki Romov. 15 
 
Za realizacijo ukrepov posebnega programa pomoči je postala pomembna esencialistična, 
izvorna kategorizacija in delitev na tiste, ki so »avtohtoni« Romi, in na »neavtohtone« Rome, 
ki ne živijo na »tradicionalnih območjih poselitve«, med katerimi so nekateri brez 
državljanstva. Po interpretacijah nekaterih raziskovalcev »neavtohtoni« Romi niso upravičeni 
do posebnih kolektivnih pravic, pač pa naj bi bili pravno izenačeni z drugimi imigrantskimi 
skupinami.16  
 
Program ukrepov za pomoč romski skupnosti v Republiki Sloveniji je bil sprejet 30. 
novembra leta 1995. S tem programom so pristojna ministrstva in vladnih služb po naročilu 
vladne sprejela ukrepe, ki naj bi izboljšali bivalne pogoje, izobraževalno politiko, 
zaposlovanje, socialno varstvo družin, zdravstveno varstvo, preprečevanje kaznivih dejanj in 
kulturni razvoj in informiranje romske skupnosti.  
 
Omenjeni program je določil, da bo Ministrstvo za kulturo prek Zveze kulturnih organizacij 
Slovenije skrbelo za ljubiteljsko romsko kulturo, da bo preverilo možnosti za zaposlitev 
romskega organizatorja kulturnega življenja, ter da bo podpiralo tudi vključevanje Romov v 
integracijske programe. V tem dokumentu ni zapisano, da bo kulturna dejavnost tekla preko 
Zveze romskih društev Slovenije. Zveza Romov je namreč tista organizacija, ki se predstavlja 
kot reprezentativna za vse Rome v Sloveniji. Kot takšna je v danem trenutku združevala 

                                                
13 To so: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zako o osnovnih šolah, Zakon o medijih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
evidenci volilne pravice, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem kulturnem 
interesu ipd.  
14 Petkovič analizira diskurz v razpravi o volitvah romskih svetnikov v občinske svete.  
15 Vir: http://www.mnz.si/si/upl/urloksam/ZAKONODAJA/ustodl/ustodl345-02-9.htm 
16 Takšno je tudi stališče Urada za narodnosti, primerjaj Obreza, op. cit.  
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največ romskih društev in je bila formalno primerna za participacijo pri oblikovanju 
programov za Rome v Sloveniji. Zapisano je bilo, da bo Urad za narodnosti pomagal k 
samoorganiziranju Romov, z ustanavljanjem različnih romskih društev ter njihovega 
povezovalca, Zveze Romov Slovenije, ki bi se kot skupna organizacija vključila v 
organizirana prizadevanja za izboljševanje bivalnih pogojev Romov ter za ohranjanje 
romske identitete. (Program ukrepov za pomoč Romom v Republiki Sloveniji, 1995, vir: 
Urad za narodnosti).  
 
30. marca 2007 je Državni zbor R Slovenije sprejel Zakon o romski skupnosti v 
Republiki Sloveniji (ZRomS-1), odgovorni organ za pripravo in izvajanje predpisa pa je 
Urad za narodnosti pri Vladi R Slovenije. Prvi trije členi opredeljujejo položaj Romov in 
področja posebnih pravic Romov v Sloveniji, pristojnost državnih organov, lokalnih skupnosti 
ter predstavnikov romske skupnosti v Sloveniji. Določene so tudi specifične pravice in 
obveznosti Romov, ki izhajajo iz njihovega položaja in ki naj bi bile pomembne za 
vključevanje v slovensko družbo. Opredeljuje se udejanjanje posebnih pravic na področju 
zaposlovanja, izobraževanja, kulture, urejanja prostora, zdravstvenega in socialnega varstva; 
določa tudi soodločanje romske skupnosti v javnih zadevah; poleg tega zakona obstajajo tudi 
drugi zakonski in podzakonski akti samoupravnih lokalnih skupnosti in posebni programi ter 
ukrepi državnih organov ter organov samoupravne skupnosti. 
 
Četrti člen eksplicitno določa pristojnost posameznih državnih organov in organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Za področje kulturnih politik je posebno pomembna četrta 
alineja, ki pravi: »Republika Slovenija spodbuja ohranjanje in razvoj romskega jezika ter 
kulturno, informativno in založniško dejavnost romske skupnosti« (ZRomS-1). Peti in šesti 
člen podrobno regulirata bivalno problematiko. V nadaljevanju zakon določa organiziranost 
romske skupnosti in v tem smislu regulira volitve predstavnikov v občinske svete in 
oblikovanje posebnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti. Večina članov tega 
telesa naj bi predstavljala romske skupnosti, izmed šestih članov pa naj bi trije ne bili člani 
občinskega sveta. 
 
Zakon predvideva tudi posebno delovno telo, ki obravnava vprašanja, povezana z 
ohranjanjem romskega jezika in kulture in sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi 
organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.  
 
V zakonu je opaziti trend centralizirane romske politike. Centralizacijo lahko prepoznamo v 
ustanovitvi Sveta romske skupnosti, ki predstavlja interese romske skupnosti in je oseba 
javnega prava (podobno kot sta organizirani italijanska in madžarska narodna skupnost) – 
Svet namreč sestavljajo reprezentanti Zveze Romov Slovenije, ki tvorijo 14 članov, 7 članov 
pa je iz svetov samoupravnih lokalnih skupnosti. Takšna praksa se je dobro obnesla tudi v 
Bolgariji, kjer so ustanovili podobno svetovalno telo NCCEDI (National council for 
cooperation on ethnic and demographic issues; vir: http://www.nccedi.government.bg/) in pri 
svetu NCCEDI še Komisijo za integracijo Romov. Vendar pa NCCEDI deluje izrazito 
decentralizirani, saj vključuje 24 regionalnih in lokalnih svetovalnih teles, ki lahko zastopajo 
lokalne romske skupine in rešujejo dejanske težave (več o tem glej na straneh 59–61). 
 
Svet romske skupnosti v Sloveniji med drugim obravnava vprašanja, ki se nanašajo na 
interese, položaj in pravice romske skupnosti, daje predloge in pobude pristojnim organom in 
spodbuja dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture ter spodbuja in organizira 
kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske 
skupnosti. Vsekakor je ustanovitev Sveta romske skupnosti primeren ukrep, saj omogoča 
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reševanje problemov na problemski ravni. Omenjena centralizacija, predvidena z zakonom, pa 
bi utegnila v prihodnje predstavljati težavo, saj je praksa pokazala, da se nekateri Romi ne 
strinjajo s položajem, ki ga je imela doslej Zveza Romov Slovenije pri odločanju o različnih 
politikah, njeni člani pa predstavljajo dve tretjini članov v Svetu romske skupnosti. Poleg tega 
je treba upoštevati nehomogenost romske skupnosti v Sloveniji. Zakon določa tudi 
financiranje, po katerem se sredstva zagotavljajo iz republiškega proračuna, delno pa tudi iz 
proračuna občin, ter prehodne določbe. Mediji so poročali o zavračanju Zakona za Rome s 
strani Dolenjskih oziroma Črnomaljskih Romov; pa tudi o pripombah romskih svetnikov …  
 
 
Model kulturne politike za romsko skupnost v R Sloveniji  
 
Model kulturne politike za romsko skupnost lahko razumemo kot posebni podmodel v okviru 
modela za ustvarjanje pogojev za udejanjanje kulturnih pravic posebnih socialnih skupin v 
Republiki Sloveniji (prim. Čurin Radovič 2003: 182 in naprej). Kot posebne socialne 
manjšine se pojmuje v skladu s pravnimi ureditvami statusa različnih italijanske in madžarske 
narodne skupnosti in etničnih skupnosti R Slovenije narodne oziroma etnične manjšine, 
kakršna so Romi, nove manjšine, pa tudi posebne družbene skupine, kakšni so otroci in 
invalidi. Posamezni romski projekti so osredinjeni tudi na otroke kot na posebno skupino – 
čeprav so sicer otroci specifična socialna skupina, ki jo obravnava Ministrstvo za kulturo (v 
nadaljevanju MK). 
 
Na spletnih straneh Ministrstva za kulturo lahko preberemo, da MK ustvarja posebne pogoje 
za uresničevanje posebnih kulturnih pravic ustavno opredeljenih narodnih skupnosti in 
romske skupnosti ter kulturnih pravic pripadnikov tudi drugih manjšinskih skupin v RS. 
Izhaja iz izhodišč kulturne raznolikosti, ki jo pojmujejo kot bogastvo kulturnega življenja, 
utemeljujejo pa jo tudi s človekovimi pravicami, da deluje v kulturnem življenju.  
 
Javna politika za varovanje kulturnih pravic posebnih družbenih skupin zajema splošne 
vrednote in smernice pri varovanju človekovih pravic, med katerimi je izpostavljeno 
ustvarjanje pogojev za uresničevanje kulturnih pravic, ki izhajajo iz obstoječih norm o 
posebnih skupinah. Pripadniki omenjenih skupin se v okviru manjšinskih politik obravnavajo 
kot subjekti lastnih interesov, ki prek reprezentativnih in drugih organov sodelujejo pri 
oblikovanju njim namenjenih odločitev. Kako so predstavljani Romi lahko sklepamo 
implicitno, in sicer jih predstavlja Zveza Romov Slovenije, kar je pri realizaciji politik v 
preteklosti predstavljalo težavo, ki so jo zaznali tudi na MK, in jo tudi skušali odpraviti.  
 
Javna politika za varovanje kulturnih pravic se izvaja s posebnim programom varovanja 
specifičnih kulturnih identitet ter z integracijskim programom, po katerem naj bi se 
ustvarjalnost specifičnih družbenih skupin (poleg madžarske, italijanske in romske skupnosti 
sem sodijo še skupnosti s teritorija bivših republik Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, drugi imigranti ter ovirane skupine in otroci) vključevala v obstoječe javne 
zavode in javne programe. 
 
Z vidika delovnih področij na MK se z izvajanjem kulturne politike manjšin in z 
udejanjanjem kulturnega pluralizma oziroma raznolikosti ukvarja Sektor za manjšine in 
kulturno raznolikost, ki udejanjanja specifične politike za zgoraj naštete skupne na podlagi 
posebej oblikovanega modela (primerjaj Čurin Radovič 2003).  
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Pravna utemeljitev modela se argumentira z mednarodnimi pravnimi regulativi, ki so 
opisani v uvodu tega poročila, ki so jih izdale mednarodne organizacije:  
- Organizacija združenih narodov, ki je izdala Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ter 
s tem povezanima Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah ter 
Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah17. 
 
Mednarodno pravno utemeljitev določajo tudi Konference o varnosti in sodelovanju, pozneje 
OVSE in dokumenti sveta Evrope ter zlasti Okvirna konvencija za varstvo manjšin, Evropska 
listina o regionalnih in manjšinskih jezikih (ki se v primeru Slovenije nanaša na zaščito 
jezikov italijanske in madžarske narodnostne skupnosti in kjer je smiselno, za zaščito 
romščine, ki je določena za neteritorialni jezik). 
 
Zakonsko podlago za izvajanje posebnih romskih kulturnih politik predstavlja Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki je bil sprejet leta 2003. Omenjeni zakon 
določa v 8. členu, da se javni interes uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno 
raznolikost, s slovensko kulturno identiteto in s skupnim slovenskim prostorom, s čemer so 
omenjeni Slovenci po svetu. Zakon torej za izhodišče postavlja nacionalno idejo slovenstva, 
skozi branje zakona pa razberemo, da se pojem kulturne raznolikosti lahko interpretira 
večinoma kot izraz, ki meri predvsem na manjšine. Ta teza se potrdi zlasti v primerjalnem 
branju 65. člena in 66. člena, kjer se razmejujejo pristojnosti med državo in lokalnimi 
skupnostmi, ko gre za zagotavljanje javnih kulturnih dobrin: V 65. členu se določajo 
pristojnosti države, ki ustanavlja javne zavode, financira javne kulturne programe drugih 
izvajalcev ter podpira kulturne projekte, ki pokrivajo celotno slovensko državo in so 
posebnega pomena za celovitost slovenskega kulturnega prostora. Država torej podpira tiste 
dejavnosti, ki so prepoznane za kulturne dejavnosti nacionalnega pomena. Država financira 
tudi posebne projekte, kjer so eksplicitno navedeni kulturni programi in kulturni projekti, 
posebej namenjeni »romski skupnosti«. Poleg teh projektov se financira še projekte 
slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah, Slovence po svetu, druge manjšinske 
skupnosti, tudi dejavnosti slepih, slabovidnih in drugih ljudi s posebnimi potrebami ter 
priseljenci. Zakon dodaja, da morajo biti ti projekti prepoznani za tiste, ki presegajo lokalni 
pomen.  
 

V naslednjem, 66. členu se določa pristojnosti občin, ki zagotavljajo s posebnimi zakoni 
določene javne kulturne dobrine (na področju knjižničarstva, varstva kulturne dediščine in 
arhivske dejavnosti). Poleg tega podpirajo ljubiteljske kulturne dejavnosti. Med slednje sodijo 
tudi dejavnosti, namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti ter priseljencev. 
Pokrivajo tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki so zagotovljene s programom za 
kulturo18. V tem členu pa niso določene občine, ki naj bi zagotavljale posebne romske 
programe: to je lahko na eni strani prednost, saj omogoča občinam, kjer Romi živijo, 

                                                
17 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah v 27. členu in Deklaracija združenih narodov o 
pravicah oseb, ki pripadajo nacionalnim, etničnim, religioznim ali lingvističnim manjšinam sta edina inštrumenta 
OZN, ki se ukvarjata s pravicami oseb, ki pripadajo manjšinam, toda koncept manjšine v njima ni definiran. 
Besedna zveza »pravice oseb, ki pripadajo manjšinam« implicira individualistični pristop in ne kolektivističnega, 
kot se razume v oopredeljevanju manjšin v Sloveniji (primerjaj Janko Spreizer 2006), ko gre za pridpadnike 
posebnih narodnostnih skupnosti, kot se pravno imenujejo madžarska in italijanska narodna skupnost, etničnih 
skupnosti, ko gre za romske skupnosti in za t.i. nove manjšine, kamor praviloma štejejo priapdnike narodov iz 
Bivših jugoslovanskih republik (glej Urad za narodnosti RS)  
18 Zakon tudi pravi: »Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena 
(uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine 
kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz 
kulturne tradicije občine«. Vir: ZUJIK, 66. člen. 
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zastopstvo, ne glede na to, da jih npr. ni določila sodba Ustavnega sodišča za občine s t.i. 
»avtohtonim romskim prebivalstvom«.  
 
Kulturne politike romskih skupnosti so določene tudi z nacionalnim programom za kulturo. 
Podlaga za sprejemanje Resolucije o nacionalnem programu za kulturo (Resolucije 2004–
2007) je zgoraj omenjeni ZUJIK. Resolucija v predgovoru določa razumevanje slovenske 
kulture, njene vloge in perspektive. Izhodišča resolucije izražajo kulturalistično pojmovanje, 
poleg tega pa kulturo reificira, kot da bi šlo za oprijemljivo lastnost slovenske nacije. Poleg 
tega se kulturo opredeljuje za bivanjska lastnost, v bistvu pa bi bilo primerneje z nekaterimi 
antropološkimi definicijami reči, da gre za generično lastnost človeka (primerjaj Šumi 2000). 
 
»Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi 
svojimi sestavinami tudi določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti 
pomembna za notranji razvoj skupnosti, za razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja 
in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja. V vseh civilizacijah 
kultura na vseh področjih življenja pogojuje ustvarjalnost in napredek, s tem pa tudi obstoj in 
preživetje.« (Resolucije 2004–2007) 
 
Poleg tega se kulturo pojmuje razvojniško oziroma progresivistično, to pojmovanje pa je 
utemeljeno na evolucionistični logiki stopenjskega razvoja, saj naj bi prav kultura oziroma 
jezik dajala slovenskemu narodu razvojni potencial.  
 
»Slovenska kulturna zgodovina jasno kaže smer kulturnega razvoja na Slovenskem v 
nekoliko ožjem smislu, in četudi v splošni zavesti pri nas doslej še niso dovolj znani in 
poudarjeni vsi dejavniki, ki so razvili prebivalstvo Slovenije in slovensko govorečega 
zamejstva do današnje kulturne stopnje, je danes vendarle splošno znano, da je prav kulturna 
rast prebivalstva zgradila trdno podlago za duhovni in materialni napredek prebivalstva.« 
(Resolucije 2004–2007) 
 
Kulturo slovenskega naroda se posebej izpostavlja v navezavi na narodotvornost, kar lahko 
interpretiramo kot nacionalizem. 
 
»Za vlogo kulture v življenju slovenske narodne skupnosti pa je pomembno tudi dejstvo, da je 
prav prek nekaterih poglavitnih dejavnikov slovenskega kulturnega razvoja prišlo do 
vzpostavitve politične zavesti o pravicah narodne skupnosti, najprej do lastnega jezika in ob 
tem do vseh drugih svoboščin, nazadnje tudi do državne samostojnosti. Čeprav se je morala 
slovenska kultura razvijati v razmerah, ki slovenskemu razvoju niso bile zmeraj naklonjene in 
se je bilo treba bojevati za obstoj, je postala pomembno gibalo slovenskega zgodovinskega 
razvoja, ob tem pa tudi prostor svobodnega izražanja ustvarjalne raznolikosti.« (Resolucije 
2004–2007) 
 
Kultura pa je tudi v jeziku opredmetena lastnost slovenske nacije, ki pa jo je treba skrbno 
ohranjati, še posebej zaradi skrbi za kulturno raznolikost. Kulturno raznolikost se vpisuje tako 
znotraj slovenske kulture, pravzaprav gre za lastnost slovenske kulture, da je raznolika. 
Poseben problem je, da se izraz slovensko kultura opredeljuje v navezavi z etnijo, oziroma z 
nacijo, in ne v smislu kulture, ki naj bi bila denimo skupna vsem ljudem, ki živijo v slovenski 
nacionalni državi.  
 
»V vsej slovenski zgodovini je bila kultura tisto, kar s tem pojmom opredeljujejo sodobni 
teoretiki: bila je povezovalna samostojna sila v družbi, ustvarjalna in dinamična, raznolika, 
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izzivalna in kritična. Za slovensko kulturo poglavitno je tudi, da se v njej razvija slovenski 
jezik, najpomembnejši razločevalni znak Slovencev kot naroda, ki se po njem razlikuje od 
drugače govorečih sosedov. V obdobju socialističnega političnega sistema je lahko prav 
kultura vzpostavljala prostor narodove svobode: literarne revije, pisateljska združenja in 
posamezna literarna dela so odlično pripomogli pri nastajanju demokratične družbe in 
samostojne države«. (Resolucije 2004–2007) 
 
»Ne samo zato, ker se skupni slovenski kulturni prostor ne prekriva s slovenskimi državnimi 
mejami in ker so slovenske manjšine v sosednjih državah izpostavljene močni eroziji, temveč 
zato, ker grozi manjšim nacionalnim jezikom v procesih globalizacije in integracije 
marginaliziranje. Skrb za slovenski jezik mora zato ostati prva naloga kulturne politike.« 
(Resolucije 2004–2007) 
 
V uvodu Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2004–2007 piše, da je »Nacionalni 
program za kulturo … strateški dokument, ki z opredelitvijo kulturno-političnih prioritet, 
ciljev in ukrepov zagotavlja pogoje za trajnostni in celostni razvoj slovenske kulture«.19 
 
Naprej tudi piše, da »Izzivi evropskih integracijskih procesov od slovenske kulturne politike 
zahtevajo premišljeno in v prihodnost zazrto strategijo razvojnega načrtovanja, ki zagotavlja 
ravnotežje med ohranjanjem in razvojem slovenske kulture predvsem preko skrbi za slovenski 
jezik in jezikovno kulturo, odprtosti za kulturno raznolikost, ki je v srži ideje o evropskem 
združevanju, pojmovanja kulture kot nepogrešljivega dejavnika razvoja in spodbujanja 
ustvarjalnosti posameznika v času globalizacije in komercializacije, ki vplivata tudi na 
področje kulture.« (Resolucije 2004–2007) 
 
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004–2007 določa prioritete, med katerimi je 
najprej navedena skrb za slovenski jezik, pod drugo prioriteto pa se navaja spodbujanje 
kulturne raznolikosti. Za kulturno raznolikost se opredeljuje »odprtost kulturne politike za 
druge kulture, mednarodne izmenjave, kulturne pravice narodnih skupnosti, manjšinskih 
skupnosti in ranljivih skupin ter kulturna dejavnost Slovencev zunaj Republike Slovenije«, ki 
naj bi pomembno prispevali k razvoju kulturne identitete.  
 
V tem smislu pa se večinoma kulturna raznolikost pojmuje kot lastnost, ki naj bi bila 
vezana na druge etnične, narodne ter družbene skupine. Za uresničevanje kulturne 
raznolikosti naj bi bilo pomembno tudi izoblikovanje programov, ki vključujejo evropsko 
dimenzijo in ki se bodo potegovali za sredstva iz mednarodnih virov. To določilo utegne biti 
tudi problematično, kolikor se ga razume predvsem tako, da se sredstva za kulturno 
raznolikost išče večinoma izven nacionalnega proračuna. »Cilj je z vidika skupnega 
slovenskega kulturnega prostora še posebej pomemben, saj je slovenska kultura od nekdaj 
prepoznavna po svoji bogati notranji raznolikosti«. Dodatno problematičnost tega določila, ki 
predstavlja v bistvu politično korektni izraz vidimo v tem, da se kulturno raznolikost 
implicitno povezuje glede na pestrost zvrsti, in eksplicitno tudi glede na kulturni izraz 
različnih manjšin. Tu se izraža primordialistična koncepcija kulture, ki enači med entitetami 
jezika, etničnosti in kulture. K takšni interpretaciji nas napeljuje zlasti ukrep v drugi alineji, 
ki določa prednostno podporo deficitarnim umetniškim zvrstem, vsebinam z raznoliko etnično 
tematiko, manjšinskim kulturam ter programom in projektom ranljivih skupin, zagotavljanju 
                                                
19 Sprejema se za obdobje štirih let, za obdobje od leta 2004 do leta 2007. Podlaga za sprejem Nacionalnega 
programa za kulturo je 10. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Skladno s 138. členom tega 
zakona se nacionalni program za kulturo sprejme najkasneje v roku enega leta od uveljavitve zakona, kar pomeni 
najkasneje do 29. novembra 2003. 
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dostopnosti kulture in ustvarjanja, skrbi za ustrezno administrativno podporo izvajalcem, ki se 
potegujejo za sredstva mednarodnih virov in prednostni podpori programom, ki črpajo 
sredstva iz mednarodnih virov. 
 
Kazalce za uresničevanja tega kriterija določajo v obliki deležev produkcije in dejavnosti, ki 
jo manjšinskih kultur, programov in projektov ranljivih skupin ter deficitarnih zvrsti znotraj 
programov in projektov, ki jih podpira Ministrstvo za kulturo. Posebni kazalec je tudi 
interpretacija široke opredelitve pojma javnega interesa za kulturo – tu je kazalec precej odprt 
in nedoločen. Posebni kazalec udejanjanja načela kulturne raznolikost je tudi število 
programov in projektov, ki prejemajo sredstva iz mednarodnih virov. 
 
Resolucija tudi določa področja javnega interesa, ki se opredeljujejo kot interes glede na 
umetniške zvrsti, glede na etnični kriterij v primeru manjšin in Slovencev po svetu, ter glede 
na kriterij internacionalno dejavnosti in ljubiteljsko dejavnost za italijansko in madžarsko 
narodno skupnost, romske skupnosti, druge manjšinske etnične skupnosti in priseljence. V 
javni interes za kulturo na področju narodnih skupnosti, romske skupnosti, drugih 
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev spadajo: dejavnost kulturnih zavodov, katerih 
ustanoviteljici sta osrednji organizaciji narodnih skupnosti, medtem ko romske skupnosti 
nimajo predvidenih osrednjih organizacij. V polje javnega interesa sodijo še založniška 
dejavnost, knjižnična dejavnost, ohranjanje maternih jezikov skupnosti, dejavnosti na vseh 
drugih področjih kulture, kulturni stiki s svojimi državami, mednarodno sodelovanje 
skupnosti in manjšin na področjih kulture, medsebojno sodelovanje skupnosti in manjšin na 
področjih kulture, izobraževanje, informatizacija, raziskovanje in podporni projekti. Čurin 
Radovič (2003) pojasnjuje, da se stiki z matičnimi državami v primeru romskih skupnosti 
nadomeščajo z mednarodnimi stiki z romskimi skupnostmi. 
 
Na posameznih področjih dejavnosti so določeni posebni cilji in ukrepi, ki izhajajo iz 
prioritet, opisanih v Resoluciji. Področja, kjer so podrobno določeni cilji, ukrepi in kazalci 
uspešnosti, so npr. uprizoritvene in glasbene umetnosti, vizualne in intermedijske umetnosti, 
knjižnična dejavnosti in knjiga, mediji in avdiovizualna kultura, varstvo kulturne dediščine, 
Slovenci zunaj R Slovenije, ljubiteljske dejavnosti in mednarodno sodelovanje. Med področji 
je kot posebno področje navedeno tudi področje »Narodni skupnosti, romske skupnosti, druge 
manjšinske etnične skupnosti in priseljenci«. Iz besedila Resolucije vidimo, da kriteriji za 
delitev po področjih niso izoblikovani na enakih izhodiščih: ponekod so izhodišča različne 
zvrsti umetniškega izražanja, ponekod pa so opredeljeni glede na kriterij akterstva, se pravi 
glede na tiste subjekte, ki producirajo kulturne artefakte, pri čemer gre za kriterij etnična 
oziroma nacionalna pripadnost. V okviru te dejavnosti se določa kulturno dejavnost 
pripadnikov, ki jih ne pojmujejo za »etnične« Slovence na eni strani, poleg tega pa sem sodi 
dejavnost, ki je zvrstno prepoznana za »etnično«. Resolucija tudi sloni na predpostavki, da 
pripadniki drugih etničnih skupin producirajo posebno od večinske kulture ločeno etnično 
kulturo. 
 
Področje dejavnosti, ki je opredeljeno kot »Narodni skupnosti, romske skupnosti, druge 
manjšinske etnične skupnosti in priseljenci« ima dva splošna cilja, ki bi ju lahko predelili za 
integracijska, saj določata, da naj bi bili programi področja integrirani v programe javnih 
zavodov na eni strani ter v programe javnih kulturnih izvajalcev in projektov20. Zlasti prvi cilj 
se je izkazal za nerealnega, kar je poudarjeno v letnih poročilih MK za leti 2005 in 2006.  
                                                
20 Za Splošna cilja se opredeljuje: »1. Spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnih zavodov: do leta 
2007 bo najmanj polovica javnih zavodov na področju kulture v svoje programe vključila tudi vsebine z 
raznoliko etnično tematiko. Ena izmed najpomembnejših sestavin kulturne raznolikosti je spoštovanje in 
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Drugi cilj, povečevanje deležev vsebin z raznoliko etnično tematiko določa prednostno 
podporo programom in projektom, ki naj bi predstavljali avtentični prispevek h kulturni 
raznolikosti. 
 
Na področju narodnih skupnosti, romske skupnosti ter drugih etničnih manjšin določene so 
določene prioritete: 1. spodbujanje kulturnega pluralizma, pri čemer se kulturni pluralizem 
predpostavlja kot rezultat sam na sebi, do katerega pride, če se zagotovi pravica kulturnega 
udejstvovanja različnim etničnim in narodnim skupnostim ter drugim manjšinam; 2. 
zagotavljanje pogojev za avtentično izražanje kulturnih potreb različnih manjšinskih 
skupnosti, in spodbujanje razvoja manjšinskih kultur v smeri njihovega avtentičnega izraza ter 
zagotavljanje temeljnih pogojev za ohranjanje in razvoj njihovih kulturnih identitet; 3. 
povečanje deleža manjšinskih programov, ki jih skupaj podpirajo Ministrstvo za kulturo in 
lokalne skupnosti, s čemer si še poseben prizadevajo na tradicionalno interkulturnih območjih 
in na območjih, ki so opredeljena za demografsko ogrožena. Kot 4. se navaja zagotavljanje 
dostopnosti celostnih informacij o kulturni dejavnosti manjšinskih skupnosti.21  
                                                                                                                                                   
razvijanje etnične raznolikosti. Cilj je usmerjen tako v vključevanje programov in projektov pripadnikov 
različnih manjšinskih skupnosti v programe javnih zavodov s področja kulture, kot tudi v zviševanje 
občutljivosti za etnično tematiko«, in »2. Povečati delež vsebin z raznoliko etnično tematiko pri izvajalcih javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov«. (Resolucije 2004–2007) 
21 Za prioritete in ukrepi tega cilja navajamo besedilo iz Resolucije: 1. Cilj: Spodbujanje kulturnega pluralizma. 
Ukrepi: a) Zagotavljanje kulturnih pravic kot razsežnosti človekovih pravic, spodbujanje kulturnega pluralizma 
ter zagotovitev pogojev za posebno obravnavo kulturnih pravic manjšinskih skupnosti, s poudarkom na pogojih 
za njihovo kulturno ustvarjalnost in dostopnost do kulturnih dobrin; b) Spoštovanje človekovih pravic je produkt 
civilizacijskega razvoja in sodi k sodobnemu pojmovanju družbe, kulturne pravice pa so nepogrešljiva 
razsežnost človekovih pravic. Kulturna politika ima za eno svojih splošnih prioritet spodbujanje kulturne 
raznolikosti, pri tem pa ima pomembno vlogo prav pričujoči ukrep. Pričakovani učinki so operacionalizirani 
sledeče: a) Višja stopnja ustvarjalnosti, večja kulturna raznolikost, socialna kohezivnost, večja kakovost bivanja, 
spodbujanje kulturnega sodelovanja s sosednjimi državami in državami nekdanje Jugoslavije na različnih 
področjih, medresorsko usklajeni programi. Za kazalce sta določena: 1. povečevanje participacije pripadnikov 
manjšinskih skupnosti pri kulturnih dejavnostih, in 2. povečan obseg in število programov in projektov z 
raznolikimi etničnimi vsebinami. Drugi cilj je zagotavljanje pogojev za avtentično izražanje kulturnih potreb 
različnih manjšinskih skupnosti, spodbujanje razvoja manjšinskih kultur v smeri njihovega avtentičnega izraza 
ter zagotavljanje temeljnih pogojev za ohranjanje in razvoj njihovih kulturnih identitet. Ukrep tega cilja je: 
Obravnava etnične tematike v okviru posebnega programa, ki upošteva posebne okoliščine, v katerih delujejo 
manjšinske skupnosti, s katerim se zagotavlja ustrezna obravnava manjšinskih skupnosti in posameznikov z 
različnimi kulturnimi identitetami kot subjektov lastnih interesov in razvoja. Način obravnave manjšinske 
tematike v okviru posebnega programa izhaja iz izraženih kulturnih potreb in upošteva posebnosti posameznih 
manjšinskih skupnosti. Pričakovani učinki so Spodbujanje kulturne raznolikosti, povečanje implementiranih 
kulturnih pravic, udejanjanje kulturnih pravic. Opredeljujejo se s pomočjo kazalcev: 1. naraščanje obsega in 
števila programov in projektov manjšinskih skupnosti; 2 število udeleženih v teh programih; 3 stopnja 
raznolikosti programov in projektov. Tretji cilj: Povečati delež manjšinskih programov, ki jih skupaj podpirajo 
Ministrstvo za kulturo in lokalne skupnosti. Ukrep tega cilja je: Prednostna podpora tistim programom in 
projektom manjšinskih skupnosti, ki jih skupaj podpirajo Ministrstvo za kulturo in lokalne skupnosti. Skrb za 
skladen regionalni razvoj je še zlasti pomembna za tradicionalna etnično pluralna območja. Posebno pozornost si 
zaslužijo programi na narodnostno mešanih in hkrati demografsko ogroženih območjih. Že začeti projekt 
harmonizacije pristopa države in lokalnih kulturnih politik do manjšin je pokazal pripravljenost za tako 
sodelovanje in potrdil potrebo po njem. Prav tako so se pokazale koristne že vzpostavljene oblike medresorskega 
sodelovanja, ki jih je potrebno nadgrajevati. Pričakovani učinki ukrepov, ki sledijo tretjemu cilju so: Usklajena 
vladna politika na področju manjšin, večja usklajenost ukrepov za manjšine, boljše in dolgoročnejše načrtovanje 
kulturnih dejavnosti in kulturnega razvoja na področju manjšinske politike, skladnejši regionalni razvoj. Kazalci: 
1 število programov in projektov, ki jih skupaj sofinancirajo Ministrstvo za kulturo in lokalne skupnosti; 2 delež 
teh programov znotraj vseh manjšinskih programov in projektov. V 4. cilju se zastavlja: Zagotavljanje 
dostopnosti celostnih informacij o kulturni dejavnosti manjšinskih skupnosti. Ta cilj naj bi se doseglo z 
ukrepom, ki bi prednostno podpila programe in projekte, ki zagotavljajo izoblikovanje ustrezne informacijske 
podpore na področju kulturnega delovanja manjšinskih skupnosti. Da bi pripadniki manjšinskih skupnosti svoje 
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Na podlagi Resolucije se vsako leto sprejema nacionalni program na področju kulturne 
dejavnosti ter oblikuje poročilo o realiziranih dejavnostih in projektih. Preden se podrobno 
posvetimo analizi romskih kulturnih dejavnosti, se posvetimo še upravnemu podsistemu 
modela kulturne politike.  
 
Kulturne politike za romsko skupnosti v Sloveniji sodijo v delovno področje Sektorja za 
kulturne pravice in razvoj kulturne raznolikosti, ki pokriva kulturno politiko različnih 
romskih skupnosti od zasnove konceptov, ki so relevantni za manjšinsko politiko, še posebej 
npr. uveljavljanje in promocijo kulturne raznolikosti ter zaščite različnih kultur. V Sektorju se 
pripravljajo strokovne podlage za strategijo MK na področju manjšin in tudi ranljivih ter 
oviranih skupin, pripravljajo se predlogi in strokovne podlage za gradiva s področja kulturne 
raznolikosti in kulturne politike manjšin, ki jih obravnavajo Vlada R Slovenije in Državni 
zbor, ter evropske institucije Svet Evrope, OZN in EU, ki so pomembne za udejanjanje 
področja. V Sektorju se uveljavlja nove sodobne koncepte iz kulturnih politik, ki zadevajo 
kulturno raznolikost in pluralizem, spremlja se zakonodaja s področja kulturnih politik, 
mednarodno se sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami in posamezniki, pripravljajo 
se načela, cilja in merila na področju manjšinskih politik, skrbi se za različne integracijske 
programe od snovanja do izvedbe in njenega vrednotenja. Model predvideva tudi mediacijo 
za primere konfliktov in za preventivno reševanje le-teh. Sektor se posveča tudi razvijanju 
posebnih ukrepov zaradi posebnih okoliščin, v katerih kulturno delujejo manjšinske 
skupnosti, ne le etnične, ampak tudi ranljive in ovirane skupine; spremljanju razvoja 
manjšinskih kultur ter ustvarjanje pogojev za njihovo promocijo in uveljavitev v širši družbi. 
Sektor za kulturne pravice in razvoj kulturne raznolikosti tudi sodeluje z Javnim skladom RS 
za kulturne dejavnosti in z lokalnimi skupnostmi, ter skrbi za samostojno izvajanje proračuna 
pri zagotavljanju sredstev za financiranje kulturnih dejavnosti manjšinskih skupnosti.22 
 
Model manjšinskih kulturnih politik na splošno ter tudi posebni model romskih kulturnih 
politik izhajata iz pozitivne diskriminacije, s katerim uresničujejo načela zagotavljanja enakih 
možnosti ljudem za uresničevanje kulturnih pravic, saj je po izhodiščih specifičnih politik s 
pozitivno diskriminacijo mogoče kompenzirati položaj manjšin. S tem skušajo tudi 
zagotavljati kakovost varstva kulturnih pravic, varovati posebne kulturne pravice romske 
skupnosti in dosegati družbeno kohezivnosti in blaginje. Ministrstvo za kulturo za 
sofinanciranje romskih programov vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
projektov. Na podlagi finančnih poročil od leta 1997 do 2006 ter poročil o izvajanju 
nacionalnega programa za kulturo sklepamo, da so se nekateri izvajalci romskih projektov 
prijavljali na javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov drugih manjšin, npr. 
priseljencev. 
 
 
Cilji kulturne politike in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje teh ciljev  
 

                                                                                                                                                   
kulturne pravice lahko uresničevali, jih morajo najprej poznati in se zavedati lastne odgovornosti za udejanjanje 
deklariranih pravic v praksi. Slaba dostopnost celostnih informacij s tega področja je ena ključnih ovir pri 
krepitvi kulturnega pluralizma. Med pričakovanimi učinki se navaja: Dvig stopnje zavesti glede kulturnih pravic, 
zmanjšanje primerov konfliktnosti znotraj manjšinskih skupnosti, večja informiranost večinskega naroda o 
dejavnosti manjšinskih skupnosti, večja dostopnost kulturnih dobrin. Za kazalce se določa kvaliteta in kvantiteta 
dostopnih informacij na manjšinskem področju ter število uporabnikov teh informacij. (Resolucije 2004–2007) 
22 Vir: Spletna stran MK  
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Na podlagi Resolucije in ZUJIK-a se v okviru Sektorja za manjšine in kulturno raznolikost 
določajo specifični cilji, ki so utemeljeni iz večkulturnosti slovenske družbe, iz predpostavke, 
da na ozemlju Republike Slovenije obstaja več različnih kultur. Tudi to izhodišče je 
utemeljeno na primordialni zasnovi. Več različnih kultur naj bi samo na sebi omogočalo tudi 
ustvarjalno prepletanje kulturnih vzorcev. 
 
V okviru sektorja se izvajajo posebni ukrepi23, ki so utemeljenimi na strokovni doktrini o 
manjšinah, s čemer naj bi spodbujali svojevrstno kulturno dejavnost manjšinskih etničnih 
skupnosti in združevanje različnih akterjev za ohranjanje posebne kulturne identitete: 
Prizadevajo si z zagotoviti čim bolj usklajeno izražanje kulturnih potreb romske skupnosti, za 
kar je določen kazalnik: zagotoviti financiranje čim večjega števila projektov, vsaj 75% s 
pozitivnim mnenjem Zveze Romov Slovenije). Iz opisov ni jasno, zakaj se 75% programov 
določa v skladu z mnenjem Zveze Romov Slovenije, saj je v nekaterih poročilih izraženo 
mnenje, da je reprezentiranje romskih interesov skozi to institucijo v nekaterih primerih bilo 
problematično. Med posebnimi ukrepi bi veljalo izpostaviti tudi t.i. »avtentično izražanje 
kulturnih potreb društev in zvez za ohranitev posebne kulturne identitete različnih drugih 
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev ter zagotoviti financiranje čim več tako 
izraženih kulturnih potreb (predložitev dobro argumentiranih predlogov z določenimi 
prioritetami od 1 do 2 in zagotovitev financiranja vsaj projektov, označenih s 1. prioriteto, ki 
so usklajeni s finančnimi možnostmi MK)«. V okviru MK si prizadevajo tudi za organiziranje 
dejavnosti za »romske skupnosti tudi zunaj območja njihove avtohtone naselitve ter 
omogočiti avtentično izražanje tudi njihovih potreb (ugotovitev in financiranje vsaj najbolj 
nujnih kulturnih potreb tudi takšnih društev, označenih s 1. prioriteto)«. Kot pozitivno lahko 
omenimo prepoznano potrebo po promociji romske kulture izven območij, ki jih politike 
teritorialno določajo in opredeljujejo za t.i. avtohtona območja poselitve. Izhodišče 
avtohtonosti je namreč v nekaterih strokovnih krogih prepoznano za zelo problematično 
(primerjaj Janko Spreizer 2004; Janko Spreizer 2006; Šumi in Josipovič 2006a; 2006b). 
 
Med posebnimi ukrepi je tudi spodbujanje kulturnega razvoja manjšinskih etničnih skupnosti, 
zlasti prek aktivnega sodelovanja manjšinskih umetnikov, ki pa jih je na področju romske 
kulture zelo malo: Poleg Imerja Brizanija, ki dejavno deluje predvsem na glasbenem 
področju, so kontinuirano dejavni tudi romski pesnik in publicist Rajko Šajnovič. Opažamo 
lahko, da ni veliko projektov, ki bi bili namenjeni mladim, vendar je treba dodati, so v 
različnih folklornih društvih, ki jih je vsako leto več, udeleženi večinoma mlajši ljudje, tako 
da bi lahko sodili, da se tudi ta kriterij realizira. Podpira se dejavnost romskih kulturnih 
koordinatorjev, vendar se poudarjajo tudi opozorila, da naj bi animatorji delovali tudi na 
drugih območjih, ne le v Prekmurju. 
 
Iz zbranih realiziranih projektov, ki so v INDOK centru na Metelkovi 4, je opaziti, da se zelo 
veliko sredstev skozi prerez posameznih let realizira v obliki nastopov folklornih skupin: iz 
realizacije projektov bi sklepali, da se investira v dejavnosti, ki naj bi bile povezane s t.i. 
tradicionalno kulturo, vendar je treba ob tem opozoriti, da se tradicije kot same na sebi ne 
obstajajo, pač pa se tradicije izumljajo ali iznajdejo (Hobsbawm in Ranger 1983). Ob tem se 
poraja tudi nevarnost, da se pod pojmom tradicionalne kulture nekatere dejavnosti na 
področju romske kulture, kakršna je ples, folklorizira. Skozi obiskovanje različnih kulturnih 
folklornih prireditev je namreč v prerezu let opaziti, da se je folklora poenotila, domnevno v 
skladu s predstavami o tradicionalnem romskem plesu. Poudariti je treba, da ob tem obstajajo 
tudi izjeme, saj nekatera folklorna romska društva izvajajo tudi trebušne plese, kar je po naših 
                                                
23http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/kulturne_pravice_manjsin_in_razvoj_kulturne_raznolikosti/predsta
vitev_podrocja/pravice_manjsin/ 
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ugotovitvah kulturna invencija. Opazimo lahko tudi, da je malo drugih oblik plesa, kakršne so 
bile recimo hip hop skupine. S promocijo sodobnih oblik plesa bi se udejanjali mlajši, te 
zvrsti pa bi prispevale h kulturni raznolikosti. Nenazadnje bi se mladi na ta način dosti lažje 
integrirali. Treba pa je poudariti, da se posamezni projekti posvečajo povezovanju t.i. tradicije 
in novejših umetniških trendov, s čemer mislimo glasbeno produkcijo posameznih skupin: 
Amala in Electric Jazz ter romski rock and roll band, z imenom Rock'n'Rom. 
  
Kako se realizira ukrep, po katerem naj bi se spodbujalo raziskovanje in poglobljeno 
spoznavanje manjšinskih kultur in medetničnih odnosov na področju kulture ter medkulturno 
razumevanje, je težko oceniti. Glede na dejstvo, da se v Indoku hrani zbornike iz romskih 
taborov, ki potekajo vse od 1995, je mogoče sklepati, da se del sredstev, namenjen Romani 
Union Murska Sobota namenja tej dejavnosti. 
 
Na podlagi vsebinskega pregleda zbornikov iz mednarodnih romskih taborov lahko 
razberemo, da so na taborih prisotni različni predavatelji ter da so vsebine, ki so jih v 
preteklih letih spoznavali predvsem mladi, ki se taborov udeležujejo, po vsebini in temah 
dokaj raznolike. 
 
Posebno skrb se namenja ohranjanju romskega jezika, in tekom let potekajo delavnice kot 
posebna dejavnost tabora. Poseben problem pa po našem mnenju predstavlja dejstvo, da se v 
sklopu romske kulture predavajo pretežno vsebine, ki jih lahko opredelimo za tradicionalno 
romološke. 
 
Če se izhaja iz načel, da potrebe izhajajo iz romske skupnosti same, se je treba vprašati, zakaj 
se za vsebino romske kulture predstavlja predvsem tista kultura, jo opredeljuje romologija za 
tradicionalno in ki Rome orientalizira. Menimo, da so k takšni vsebinski zasnovi taborov 
prispevala tudi strokovna izhodišča kulturnih politik, zastavljena na primordializmu in na 
velikem poudarku na t.i. romski tradicionalni kulturi. Menimo tudi, da bi lahko prispevali k 
vzajemnemu spoštovanju, sodelovanju in sožitju med različnimi etničnimi skupnostmi 
prav skozi promocijo sodobne romske kulture, ki je ne bi etnicizirali.  
 
Velik poudarek se daje tudi na uresničevanje kulturne dejavnosti v romskem jeziku. V 10 
letih so izšle številne pesniške zbirke različnih romskih pesnikov, ter romske drame in 
povesti, med katerimi jih je več izšlo v dvojezični izdaji. 
 
Ministrstvo za kulturo si posebej prizadeva, da bi se povečal delež projektov, ki bi jih 
sofinancirali z lokalnimi skupnostmi. 
 

Izvajanje dejavnosti kulturnih politik 
 
Za leto 1997 nismo imeli na voljo programa kulturnih politik za romsko skupnost. Iz 
finančnih poročil o implementaciji romskih kulturni projektov je razvidno, da so v letih 1997 
različne romske programe realizirali večinoma skozi Zvezo kulturnih organizacij Slovenije ter 
preko Društva za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela. Zveza kulturnih organizacij 
je financirala Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, ki je dobilo največ 
sredstev 2.037.000, poleg tega pa je Zveza kulturnih organizacij Slovenije predstavljala 
krovno organizacijo za romska društva Zeleno Dombu Puconci 300.000, Rom Krško 450.000, 
Rom Novo mesto 800.000. Krili so tudi sredstva za projekt Romi v okviru Društva za 
razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela. V tem letu je bila ločeno financirana Zveza 
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romskih društev Slovenije, v znesku 920.000. Posebej so financirali dejavnost Jožeta 
Livijena, ki so mu krili stroške likovnega ustvarjanja v višini 120.000. INV je dobil 119.700 
SIT. O vsebinski dejavnosti za leto 1997 ni drugih podatkov (Poročilo 1998: 52). 
 
Leta 1996 so na MK začeli financirati Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, v skladu s 
sprejetim zakonom. Že naslednje leto pa je večina financiranja kulturnih dejavnosti romske 
skupnosti Slovenije potekala prek Zveze romskih društev Slovenije. Iz informacij, ki jih 
imamo na voljo sklepamo, da je tudi posebna strokovna skupina pri MK morda prispevala k 
tej odločitvi. V tem letu je MK sofinanciralo prek Založbe obzorja tudi izdajo CD-ja skupine 
AMALA višini 350.000 SIT – ta projekt se po poročilu sodeč ni prijavljal v okviru kulturne 
dejavnosti romske skupnosti v Sloveniji. Vključeni pa so bili tudi Romi iz Velenja, ki ne 
predstavljajo t.i. avtohtone skupine, vendar svoje projekte prijavljajo prek Zveze romskih 
društev Slovenije, ki je dobila v celoti 5.938.400 SIT in je pod okrilje združevala poleg 
društva Romano Vozo iz Velenja še Romani Union Murska Sobota, Zeleno Vejš Serdica, 
Zeleno dombo Puconci, zvezo romskih društev Slovenije. Preko Zveze kulturnih društev 
Slovenije, ki v celoti dobi 2.843,250 se financirajo stroški dela kulturnih animatorjev v 
Murski Soboti in Novem mestu, društvo KUD Pušča, pa tudi dvoje romskih društev na 
Dolenjskem, Rom Novo Mesto in Rom Krško. Društvo za razvijanje preventivnega in 
prostovoljnega dela je dobilo sredstva za urejanje časopisa Romano Them 375.000. (Poročilo 
1999: 69) 
 
Trend sofinanciranja kulturne dejavnosti različnih romskih skupnosti se nadaljuje prek Zveze 
romskih društev Slovenije, ki leta 1999 dobi za različna društva 8.151.650 SIT, po poročilih 
sodeč pa se financiranje dejavnosti prek ZKOS prenehajo. Pod postavko kulturna dejavnost 
Romske skupnosti v Sloveniji se financira le se še projekt Knjižnične dejavnosti Knjižnice 
Mirana Jarca v višini 1.130.000 SIT. Prijavljanje in izvajanje projekta se vse bolj centralizira, 
poteka večinoma preko različnih društev, ki jih je številčno precej več v Prekmurju: Čaplja 
Vanča Vas Borejci, Romani Union Murska Sobota, Zeleno Vejš Serdica, Zeleno dombo 
Puconci . Iz poročila ni razvidno, ali se sredstva za kulturno animacijo v višini 993.650 
namenjajo tudi delovanju animatorja na Dolenjskem. V tem času tudi še ni tako vsebinsko 
pestre ponudbe programov: večinoma gre za projekte folklornih plesov, ki tečejo prek 
društev. Prvič se izdaja Romano them v okviru Zveze romskih društev Slovenije, ki se 
pozneje redno financira iz sredstev MK. Financira se tudi pripravo dokumentacije o kulturnih 
prireditvah 230.000 in raznovrstno dejavnost 600.000. (Poročilo 2000: 74) 
 
Leta 2000 pod proračunsko postavko 7199 – kulturna dejavnost narodnih in etničnih 
skupnosti ter priseljencev, ki ji v celoti namenijo 117.204.360 SIT najdemo podatke o 
sofinanciranju BRIZANI IMER za izdajo knjige Romska poezija 256.500. Od leta 2000 
naprej zasledimo vse bolj podrobno členitev sredstev za romske projekte in programe. Poleg 
financiranja knjige romska poezija je MK sofinanciralo še društveno dejavnost društva Amala 
v višini 1.350.000, za mednarodno sodelovanje in za izdajo zgoščenke. 1.970.000 SIT so 
namenili Študijski knjižnici Mirana Jarca 1.970.000 in sicer za projekt Življenje brez 
predsodkov in za odkup reportažnega materiala o življenju o življenju v romskih naseljih. 
Zveza Romov Slovenije je prejela 7.284.990, od tega je bila večina sredstev namenjena 
folklorni dejavnosti društev Rom Krško 120.000 za srečanje folklornih skupin je isto društvo 
dobilo še 400.000, Čaplja Vanča vas 350.000, Zeleno dobo Puconci 100.000, Zeleno Vejš 
Serdica 339.000, folklorni glasbeni skupini 696.350, neke druge folklorne skupine 500.000. 
 
Financirala se je tudi revija Romano Them 760.000, ki jo je izdajala Zveza romskih društev 
Slovenije. Manjši delež pa se je namenjalo gledališki skupini Romani Union 446.000 in 
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glasbeni skupini 350.000 ter festivalu romske glasbe 80.000 ter pripravi dokumentacije o 
prireditvah 190.000. Osrednji prireditvi ob Svetovnem romskem dnevu je bilo namenjenih 
600.000. Posebej so se še vodili stroški ozvočenja za romsko društvo Čaplja 300.000 in 
stroški seminarja v romskem jeziku Zeleno vejš Sredica 250.000.  
 
V tem letu se financira tudi pestrejšo dejavnost, saj se poleg folklore tudi izdajo knjige Rajka 
Šajnoviča Biti Rom v višini 1.000.000, več sredstev se namenja kulturni animaciji, pod štirimi 
različnimi postavkami – Kulturni animaciji brez navedbe, kam je bilo namenjenih 133.940, 
Zvezi romskih društev Slovenije se nameni 401.820, Zvezi Romov Slovenije 200.910 in še 
enkrat brez navedbe komu 66.970. V tem času je bilo tudi 640.000 SIT nerealiziranih, Zveza 
Romov Slovenije pa je dobila še 190.000 SIT za izvedbo programa. (Poročilo 2001: 94) 
 
Za leti 2001 in 2002 je po poročilu sodeč mogoče reči, da se je kulturna politika realizirala 
prek programa, ki je večinoma tekel v okviru Zveze Romov Slovenije, ki je dobila 9.045.000 
posebne dejavnosti niso specificirane, zato o vsebini ni mogoče soditi. Poleg ZRS je bilo 
sofinancirano tudi Romsko društvo Amala, v višini 298.000 v letu 2001, za leto 2002 pa ni 
mogoče razbrati informacije, ali je to društvo dobilo sredstva. Leta 2002 je bila finančno 
podprta dejavnost Podjetja za informiranje d.d. in oddaje Romskih 60 2.795.000 Zveza 
Romov Slovenije pa je dobila 10.600.000. Istega leta je Radio Sevnica dobil 144.146 za 
oddajo Mengere Roma, ki je po imenu sodeč verjetno romska oddaja., posebna sredstva pa je 
dobil tudi ICCROM-ROMA 615.439. 
 
Za leto 2003 imamo na voljo zelo podrobno poročilo o kulturni dejavnosti Romov, s 
posebnimi podatki o dejavnostih društev. Skupno je Ministrstvo za kulturo RS leta 2003 za 
kulturne projekte romske skupnosti razpisalo in razdelilo 12.600.000 SIT, od tega skoraj 90 % 
za projekte, prijavljene preko Zveze Romov Slovenije. Za tovrstne projekte je bilo razdeljenih 
11.280.000 SIT, za romske projekte, ki jih je prijavilo Društvo za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo Mesto 420.000 SIT, v tem okviru so bila namenjena tudi sredstva za društvo 
Romano Gav Novo mesto. Za romski projekt Podjetja za promocijo kulture Franc-Franc 
d.o.o. pa je bilo namenjenih 900.000 SIT. 
 
V nadaljevanju povzemamo tabele, ki kažejo vsebinsko raznolikost projektov in različne 
prijavitelje, skupaj s podatki o financiranju dejavnosti za leto 2003. Iz teh podatkov 
finančnega poročila je mogoče razbrati raznolikost dejavnosti na področju romske kulture 
glede na zvrsti produkcije, pa tudi porazdelitev sredstev med društva Rjavo dombu, Zenkovci, 
Somnakune čerhenja, Cankova, Romano jilo Lenava, Zeleno vejš Serdica z več dejavnosti, ki 
so bile namenjene predvsem romskim otrokom, pa tudi za organizacijo literarnega večera, 
Romsko društvo Pušča, Veverica na veji, Dobrovnik, Čapla, Vanča vas, Romano Pralipe, 
Maribor, več dejavnosti društva Romano Gav Novo mesto, Jagori Črnomelj, 4 maj Kočevje, 
Romani Union Murska Sobota, Romskega društva Amala, Romano vozo Velenje. Še vedno 
opazimo velik delež folklorne dejavnosti, pojavlja pa se gledališka dejavnost s tremi 
predstavami, med temi ena tudi za otroke. K pestrosti pa je prispevalo financiranje dejavnosti 
društva Romano pralipe, ki je obeleževal specifične romske praznike Romov iz Kosova, kot 
sta Durdevdan in Sultani nevrus/Dan Svetega Ilije. Razvidni so podatki o dejavnosti na 
področju informiranja, z izdajo več časopisov, pa tudi drugih pisnih virom, kot je pesniška 
zbirke v romščini Jelenke Kovačič: Otroštvo v senci, pravljice, Horvata Romea-Popa. Že 
2003 MK sledi načelu, ki je objavljeno na spletni strani, namreč, da se spodbuja kulturna 
dejavnost izven območij, kjer naj bi Romi »avtohtono« živeli, saj financira tri društva 
Romsko društvo Amala, Romano Vozo in Velejne ter Romano Pralipe iz Maribora. (Primerjaj 
Tabela št. 3) 
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Tabela št. 3: Kulturni projekti romske skupnosti leta 2003, financirani v posebnem programu 
Ministrstva za kulturo RS. 
PREDLAGATELJ VRSTA PROJEKTA, NASLOV PROJEKTA ODOBRENO  

Dejavnosti za ohranjanje materinega jezika: Romani 
čhib/Romski jezik 

700.000 

Založniška in izdajateljska dejavnost: Časopis 
Romano them/Romski svet 

1.000.000 

Prireditev: Srečanje romskih folklornih skupin 
Slovenije 

1.000.000 

Prireditve: Osrednja prireditev ob dnevu Romov 800.000 
Kulturna animacija: Stroški dela kulturnega 
animatorja 

840.000 

Dejavnosti kulturnih skupin: Prikaz veseloigre RD 
Rjavo Dombo- Romsko življenje v preteklem času 

80.000 

Prireditve: Mednarodno srečanje romskih folklornih 
skupin v organizaciji RD Rjavo Dombo 

160.000 

Prireditve: Srečanje Romov v Dobrovniku v 
organizaciji RD Veverica na veji, Dobrovnik 

50.000 

Prireditve: Veseli večer z romskim plesom in glasbo v 
organizaciji RD Somnakune čerhenja Cankova 

200.000 

Prireditve: Prireditev društva tudi s kulturnega vidika 
v organizaciji RD Romano jilo Lendava 

350.000 

Dejavnosti kulturnih skupin: Otroška gledališka 
predstava o Muci Copatarici v organizaciji RD Zeleno 
vejš Serdica 

102.000 

Prireditve: Srečanje romskih otrok v organizaciji RD 
Zeleno vejš Serdica 

120.000 

Drugo: Literarni večer v organizaciji RD Zeleno vejš 
Serdica 

98.000 

Prireditve: Koncert romske glasbe v KUD France 
Prešeren ob svetovnem dnevu Romov 

440.000 

Prireditve: Drugačnost z glasbo in plesom v 
organizaciji RD Pušča 

300.000 

Prireditve: Predstavitve ob dnevu Sultani nevrus/Dan 
svetega Ilije v organizaciji RD Romano Pralipe 

340.000 

Prireditve: Predstavitve na Đurđevdanski dan v 
organizaciji RD Romano Pralipe 

395.000 

Predstavitve: Večeri romske poezije v organizaciji 
RD Romano gav Novo mesto 

200.000 

Izdajateljska in založniška dejavnost: Izdaja pesniške 
zbirke Jelenke Kovačič - Otroštvo v senci 

600.000 

Drugo: Otroške delavnice Đilavamo i khelamo v 
organizaciji RD Romano gav Novo mesto 

400.000 

Prireditve: Praznovanje ob Božiču v organizaciji RD 
Jagori Črnomelj 

350.000 

Zveza Romov 
Slovenije 

Prireditve: Kulturni folklorni večer v organizaciji RD 
Čapla Vanča vas Borejci 

150.000  
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Prireditve: Večer z romsko glasbo in petjem v 
organizaciji RD Maj Kočevje 

400.000 

Založniška in izdajateljska dejavnost: Izdaja romskih 
pesmi Horvat Romea Popa in izdaja knjige Jožka 
Horvata Muca-Zgodbe za otroke 

350.000 

Dejavnosti kulturnih skupin: Dejavnost folklorne 
skupine RD Romani Union Murska Sobota 

350.000 

Dejavnosti kulturnih skupin: Gledališka dejavnost RD 
Romani Union Murska Sobota 

400.000 

Prireditve: Festival romske glasbe v organizaciji RD 
Romani Union Murska Sobota 

350.000 

Mednarodno sodelovanje Romov: Gostovanje v tujini 
RDAmala Ljubljana 

200.000 

Drugo: Izdaja zgoščenke Mama so kerava (Srečko 
Brezar) 

300.000 

Dejavnosti kulturnih skupin: Predstavitev gledališke 
romske igre Me rovava v organizaciji RD Romano 
vozoVelenje 

75.000 

Dejavnosti kulturnih skupin: Delovanje in nastopi 
folklorne skupine RD Romano vozoVelenje 

100.000 

 

Prireditve: 4.tradicionalni večer romske poezije in 
plesa v organizaciji RD Romano vozoVelenje 

80.000 

Podjetje za 
promocijo kulture 
Franc-Franc d.o.o. 

Drugo: Izdaja zgoščenke Halgato band-Komi de 
ravnica bejla 

900.000 

Drugo: Kulturni tabor za romske otroke SKUPA 200.000 
Prireditve: Prireditev ob svetovnem dnevu Romov 120.000 

Društvo za 
razvijanje 
prostovoljnega dela 
Novo mesto 

Dejavnosti kulturnih skupin: Nastopi folklorne 
skupine Romano gav Novo mesto 

100.000 

SKUPAJ  12.600.000  
Vir: Marjeta Preželj, Ministrstvo za kulturo RS, prim.: Poročilo 2004. 
 
V letu 2004 je bil sprejet Nacionalni kulturni program, ki smo ga že opisali. Na podlagi 
sprejetega programa se je v letih od 2004 do 2006 podrobno poročalo o uresničevanju v 
prioritet in ukrepov. Ena izmed prioritet je tudi spodbujanje kulturnega pluralizma, kot smo 
omenili že v zgoraj. Uresničevanje kulturnega pluralizma se je vrednotilo prek povečanja 
participacije Romov pri kulturnih dejavnostih in s povečanim obsegom ter številom 
programov ter projektov, ki imajo raznoliko etnično vsebino.  
 
Poročilo za leto 2004 govori o tem, da se je ta prioriteta uresničevala, na področju kulturne 
dejavnosti različnih romskih skupnosti so bili prijavljeni projekti prek Zveza Romov 
Slovenije ter druga romska društva. V tem poročilu se tudi omenja, da so se lahko prijavila 
tudi društva, ki naj bi vsaj tri leta delovala na področju romske kulturne dejavnosti, ter druge 
nevladne organizacije, ki izvajajo kulturne projekte na tem področju. Ni jasno, ali so to 
dejavnosti, ki jih izvajajo z Romi ali za Rome. Te organizacije so: Romsko društvo Amala, 
Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela Novo Mesto, Založba Goga, 
založba Franc in Franc. Zvezi Romov je bilo namenjenih 10.86.100, skupnih sredstev za 
projekte romske skupnosti pa je bilo 13.304.700 SIT. (prim. Tabela št. 4) Iz poročila ni na 
voljo podatkov o posamezni društveni dejavnosti, pač pa se sumarno povzemajo dejavnosti na 
različnih področjih. Področja, na katera sodijo projekti, pa so: izdajateljska in založniška 
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dejavnost, kulturna animacija, dejavnosti za ohranjanje jezika, mednarodno sodelovanje, 
medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti, predstavitve 
kulturnih dejavnosti in problematike manjšinskih etničnih skupnosti v Sloveniji, prireditve, 
predavanja in seminarji ter drugo. Skupaj 10 vrst dejavnosti. 
 
Tabela št. 4: Dejavnosti na področju romske kulturne politike 
Romsko društvo Amala – Suita Romana       300.000 
SIT  
 
Projekti romske skupnosti za leto 2004                 13.304.700 
 
Zveza Romov Slovenije                  10.861.100 
Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela Novo mesto  443.600 
Založba GOGA          350.000 
Franc in Franc          400.000 
Amala            1.250.000 
Vir: Poročilo 2005. 
 
Tudi načelo o sofinanciranju romskih projektov s strani lokalnih skupnosti se je uresničevalo: 
po podatkih MK naj bi se interes lokalnih skupnosti se je po podatkih ministrstva v letu 2004 
zvišal. Za romsko skupnost so občine sofinancirale 5 projektov od 36 financiranih s strani 
ministrstva in sicer občine Murska Sobota (3), Dobrovnik in Novo mesto (2), uresničevalo pa 
se je tudi načelo dostopnosti kulturne dejavnosti romske skupnosti.  
 
Letni poročili 2005 in 2006 sta glede uresničevanja NPK navedli, da se splošni cilj, po 
katerem naj bi se uveljavljalo načelo kulturne raznolikosti v programih javnih zavodov 
uresničuje tako, da bi se izvajalo po vsebini etnično raznolike programe, in da naj bi se tako 
uresničevalo integracijski program Sektorja za kulturne pravice manjšin na vseh področjih 
družbenega življenja. Poročilo ugotavlja, da je ta cilj preveč tog, saj ne upošteva avtonomije 
javnih zavodov pri programiranju in izvajanju vsebin. Poudarili so tudi na potrebo po ustrezni 
kadrovski zasedbi, ki naj bi prek Sektorja zagotavljala spodbudne pogoje za integracijo vsebin 
različne »etnične« kulture. Sektor ima namreč premalo kadrov, da bi bilo mogoče 
implementirati načela kulturne politike na področju manjšin, kjer so poleg normativnih 
instrumentov potrebni tudi drugi (pravno in drugo svetovanje, strokovna pomoč, 
posredovanje). Svojo potrebo pojasnjujejo s pomanjkanjem profesionalnih kadrov, ki bi lahko 
uspešno implementirali nacionalni program za kulturo in ZUJIK v praksi. 
 
Drugi cilj na področju manjšinske kulture je povečanje deleža vsebin z raznoliko 
etnično tematiko pri izvajalcih javnih kulturnih programov in projektov. Pri tem cilju 
gre za implementacijo posebnega programa, ki pa se je uresničeval tako, da je bila 
zastopana t.i. »etnična« raznolikost. Poročilo ugotavlja, da sta se integracijski in posebni 
program romske skupnosti povezovala preko projekta romskega umetnika, ki je izvedel 
projekt v Etnografskem muzeju. Med izbranimi projekti lahko opazimo, da so bili 
sofinancirani različni projekti med različnimi društvi, s čemer naj bi se uresničevalo 
naslednje: »Strokovna komisija MK, ki pripravlja predlog letnega programa, pri izboru 
projektov ne upošteva le njihove kakovosti, ampak program vsakokrat celostno presodi še z 
vidika optimalnega zajetja etnične raznolikosti.« (Poročilo 2006) Tak pristop omogoča, da se 
udejanji kar najboljše možno razmerje med izraženimi potrebami in etnično raznolikostjo 
programa. Raznolikost se zagotavlja s posebnim ukrepom, ki prednostjo podpira raznolike 
programe in projekte, ki naj bi k raznolikosti prispevali s svojo avtentičnostjo.  
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Prednostna podpora se je izrazila v tem, da so bila sredstva na področju kulturne dejavnosti 
manjšinskih skupnosti z rebalansom 2005 povečana glede na leto 2004 za 59.516.964 SIT, kar 
je 35,1 odstotka več. Cilj, da se v proračunu povečuje delež za financiranje programov 
romskih skupnosti je bil dosežen, saj so bila sredstva v proračunu za leto 2005 na področju 
kulturne dejavnosti manjšinskih skupnosti z rebalansov 2005 povečana glede na leto 2004 za 
59.516.964 SIT, kar je 35,1%. Na področju romske skupnosti je bilo na voljo 8.775.300 SIT, 
kar je 64,2% več sredstev kot v letu 2004, odobrenih je bilo 18 projektov več.  
 
Cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva na področju kulturne dejavnosti manjšinskih skupnosti 
v Proračunu 2006 glede na leto 2005 povečana za 5.271.036 SIT oz. 21.995 EUR, kar je za 
2,3 % več. Na področju romske skupnosti pa je bilo leta 2006 na voljo 2.931.000 SIT oz. 
12.230 EUR manj sredstev kot leta 2005, kar je 13,1 % manj, odobrenih je bilo 21 projektov 
manj, razlog za zmanjšanje sredstev so v rebalansu povečana sredstva za leto 2005, ki niso 
bila vključena leta 2006.  
 
Leta 2005 tudi MK zapiše, da se je pokazala težnja različnih romskih društev, da bi prijavljali 
projekte samostojno, brez pokroviteljstva Zveze Romov Slovenije. To je bilo društvom 
omogočeno z razpisno dokumentacijo. V poročilu za leto 2005 piše, da sta se prijavili 
samostojno že dve društvi, toda tak trend opažamo tudi v prvih letih, saj niso vedno dosledno 
bili romski projekti vključeni v Zvezo Romov Slovenije. Poročilo tudi ne navaja razlogov, 
zakaj nekatera društva ne želijo več prijavljati svoji projektov prek te organizacije, ki naj bi 
reprezentirala Rome, vendar njeni voditelji niso bili izvoljeni in predlagani s strani različnih 
romskih skupnosti v Sloveniji. Romske projekte so prijavljale tudi tri druge nevladne 
organizacije. Raznolikost se uresničuje tako, da je po številu in po zvrsteh več izvajalcev na 
podočju romske kulturne produkcije. Tudi leta 2006 se je nadaljeval trend, da se romska 
društva prijavljajo s svojimi kulturnimi projekti na javni poziv samostojno in ne več samo 
preko Zveze romskih društev, kar jim je v razpisnih pogojih tudi omogočeno. Tako se je leta 
2006 prijavilo samostojno že 5 romskih društev, kar je 3 več kot leto prej, vendar so bile 
vloge 3 društev zaradi formalnih razlogov zavržene. S tem je bila dana in udejanjena možnost 
za širšo raznolikost predlagateljev. Nadaljuje se tudi trend, da se v posebni program 
vključujejo tudi druge nevladne organizacije, ki lahko prijavljajo svoje kulturne projekte, 
namenjene manjšinskim etničnim skupnostim, leta 2006 jih je bilo enako število kot leta 
2005. 
 
Od leta 2005 je začel delovati tudi ROMIC, Zveza Romov Slovenije pa je zanj začela 
katerega je začela zbirati dokumentacijsko gradivo. MK pa je nadaljevalo tudi s financiranjem 
časopisov: Lokalnih Romani Nevijpe in zveznega Romano Them. ROMIC je tudi 
informacijski portal, kjer je shranjen arhiv posnetkov, MK pa ima v indoku na voljo na CD-je 
shranjene posnetke.  
 
Udejanjanje razvitega kulturnega pluralizma se ugotavlja tudi prek številčnega povečanja 
romskih umetnikov, ki so vključeni v različne projekte ter prek povečevanja različnih društev 
in raznolikih projektov. S svojimi kulturnimi projekti se je prijavilo za financiranje še mnogo 
več društev različnih manjšinskih skupnosti, ki pa niso bili podprti zaradi različnih razlogov: 
ker so bile njihove vloge nepopolne ali prepozne in zato zavržene, ker so njihovi projekti v 
postopku presoje in ocenjevanja dosegali relativno manjšo skladnost s cilji kulturne politike in 
kriteriji glede prednostne obravnave. Kljub temu so bila leta 2006 s svojimi kulturnimi 
projekti v posebni program MK vključena še 3 nova društva, ki se leta 2005 niso prijavila.  
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Letu 2005 je še naprej deloval kot glavni nosilec projektov Romskega društva Amala Imer 
Traja Brizani, ki izvaja projekte v etnografskem muzeju in Cankarjevem domu; Zveza Romov 
Slovenije je izdala knjigi romskih umetnikov, bolj znanega Rajka Šajnoviča ter še ne 
uveljavljene Marine Brezar; preko Zveze Romov Slovenije ustvarja in deluje kot kulturni 
animator Jožek Horvat, med drugimi dejavnostmi vodi gledališke skupine in piše različne 
scenarije gledališko igro ter piše besedila za različne časopise, brošure in knjige, sodeluje tudi 
v romskih taborih ipd. (prim. Tabela št. 5). V letu 2006 so bili izdani tudi trije CD ji in sicer 
so izdali zgoščenko (Gipsy Orchestra, Amala in Halgato band). (prim. Tabela 4). Na Romskih 
prireditvah so sodelovali različni glasbeniki (violinist Palko in Zotlan Band,) ter glasbene 
skupine (Halgato band, Valerija& Popo, Dorina&Dejan Borovič, Torpedo band, Zoltan bend, 
Langa, Baccara, Balkan Ekspres, Denis band, Rock'n'Rom idr.). Izdana je bila zgoščenka 
glasbene skupine Langa, v kateri aktivno sodelujeta romska glasbenika Mišo in Jože Kontrec. 
Svoja dela so na literarnih večerih predstavili poleg že omenjenih ustvarjalcev tudi drugi 
romski ustvarjalci: Romeo Horvat-Popo, Slavko Baranja-Lujzi, Jelenka Kovačič, Mladenka 
Šarkezi, Sašo Nezirovič, Slobodan Nezirovič in Srečko Brezar, 
 
Leta 2006 so se realizirali projekti romske skupnost na lokalni ravni, v Kulturnem domu 
Trebnje, Kulturnem domu Novo Mesto, Kulturnem domu Krško, Kulturnem domu Velenje, 
Kulturnem domu Dobrovnik, v Grajski dvorani Murska Sobota, Kino dvorana Murska Sobota 
in Kino Maribor. Kar nekaj projektov so romski izvajalci izvedli tudi v javnih zavodih na 
področju šolstva, to je v osnovnih in srednjih šolah. 
 
Strokovna komisija MK, ki pripravlja predlog letnega programa, pri izboru projektov od leta 
2004 in naprej favorizira etnično raznolikosti, pri čemer je pomembnejše načelo zastopanosti 
čimbolj različnih skupin. Poudarjeno je, da se ob tem ne upošteva samo kakovosti projektov, 
temveč se program vsakokrat celostno z vidika optimalnega zajetja etnične raznolikosti. V 
bistvu se s tem vidi interpretacija kulturne raznolikost, po kateri naj bi različna etničnost 
predstavljala na sebi kulturno raznolikosti. Etnična raznolikost se povezuje ali še bolje enači z 
etnično pripadnostjo posameznikov, ki producirajo določene produkte, ki jih razumejo za 
nekakšen konkretni rezultat etnične kulture, kar potrjuje reifikacijo.  
 
V okviru posebnega programa za manjšine, prek katerega se lahko predstavijo javnosti, je bilo 
leta 2005 zajetih 18 projektov iz različnih romskih skupnosti, kar pomeni 34% znotraj 
romskega podprograma (7 več kot v letu 2004). Kazalec povečevanje števila projektov, ki 
pomenijo predstavitve manjšinskih kultur po Sloveniji in tujini, je bil dosežen, tako leta 2005 
kot tudi leta 2006, saj je bilo v posebni program MK 2006 vključenih veliko različnih 
kulturnih projektov, ki omogočajo manjšinskih etničnim skupnostim predstavitve na različne 
načine. Takih projektov je bilo pri romski skupnosti 15, kar pomeni 52,6 % znotraj romskega 
podprograma (sicer trije projekti manj kot leta 2005, a delež znotraj podprograma je za 18,6 
% večji kot leta 2005) ter pri drugih manjšinskih etničnih skupnostih in priseljencih skupaj 
28, kar znaša 54,8 % znotraj tega podprograma (število projektov je enako, delež znotraj 
podprograma je za 7,3 % večji kot leta 2005). 
 
V okviru omenjenih projektov so različna romska društva, posamezniki in zveza izdali in 
predstavili knjige, časopise ali biltene, zgoščenke, glasbene delavnice. Projekte so predstavili 
na festivalih v Sloveniji in tudi tujini, kjer so nastopile različne kulturne skupine, organizirali 
so razstave in predavanja o značilnostih manjšinskih kultur, radijske oddaje, informativni 
centri, internet portali ipd. Omenjene predstavitve prispevajo k boljšemu razumevanju 
manjšinskih kultur in k njihovi pozitivni promociji. Medtem ko se narodne skupnosti 
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predstavljata v okviru svojih profesionalnih zavodov, romske skupnosti nimajo 
profesionalnega zavoda za področje svoje kulture.  
 
Povečevanje etnične raznolikosti vsebin v posebnem manjšinskem programu se je pokazalo 
leta 2006 tudi tako, da se prijavile nove vsebine kulturnih projektov romske skupnosti ter 
drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS. Opaža se torej vse večja pestrost 
kulturnega delovanja in ustvarjalnosti. Na področju romske skupnosti so se na novo pojavili 
projekti, v katerih so se skupaj predstavljali romski in drugi ustvarjalci (npr. razstave: 
likovnih, literarnih del in fotografij), kar kaže, da se je sodelovanje izboljšalo in da je 
vključenost Romov uspešnejša. Povečujejo se folklorne skupine, ki se z izjemo romskega 
društva Romano Pralipe dokaj poenoteno predstavljajo s t.i. tradicionalnim plesom. Novost v 
letu 2006 je, da so Romi obeležili tudi slovenski nacionalni kulturni praznik: romsko društvo 
Na novo so se na področju romske skupnosti izvajala tudi obeležja, ki jih v poročilu MK 
opredelijo za težnjo po povezanosti s slovensko kulturo (Romsko društvo Čapla Vanča vas 
Borejci je izvedla prireditev Na Prešernov dan, Rajko Šajnović pa je prevedel v romščino 
Prešernove poezije) (prim. Tabela št. 6). Po našem mnenju gre za odkritje nove kulturne niše 
za prevajalsko rabo romskega jezika.  
 
V letih od 2004 naprej opažamo povečevanje deležev programov, ki jih sofinancirajo 
Ministrstvo za kulturo in lokalne skupnosti.  
Na področju kulturne dejavnosti romske skupnosti je bilo leta 2005 s strani občin 
sofinanciranih 5 projektov (občine Črenšovci, Črnomelj in Novo Mesto, ki je podprla kar 3 
projekte), kar je 9,4 % vseh financiranih projektov MK znotraj romskega podprograma. Na 
področju kulturne dejavnosti romske skupnosti je bil leta 2006 na občinski ravni sofinanciran 
samo 1 projekt (občina Novo mesto), kar je 3,1 % vseh financiranih projektov MK znotraj 
romskega podprograma. Občine so leta 2005 sofinancirale manj projektov kot leta 2006, zato 
pa je sofinanciranih projektov iz drugih virov več. Torej predlagatelji zaradi pomanjkanja 
sredstev pri MK za pokritje vseh stroškov projektov iščejo tudi druge sofinancerje: sponzorje 
in donatorje.  
 
Med pomembnimi cilji na področju manjšinskih kulturnih politik je tudi zagotavljanje 
dostopnosti informacij o kulturni dejavnosti manjšinskih skupnosti. Informacije o 
izvajanju kulturnih politik dosegljive na spletni strani MK, vendar je ta uporabniku manj 
prijazna. Na internetnem naslovu se nahajajo letna poročila o izvajanju nacionalnega 
programa za kulturo, dostopne pa so tudi informacije o razpisih in postopkih za financiranje, 
finančna poročila, razpisna dokumentacija ter preglednice s tekočimi financirani projekti in 
programi. Sektor za manjšine in kulturno raznolikost ima ob sredah dan odprtih vrat, javnost 
pa je obveščena o dejavnostih tudi prek krajših sestankov in pojasnjevanj v okviru 
strokovnega svetovanja, mediacij ipd. V kakšnih primerih konkretno mediacije potekajo, bi 
bilo prav tako pomembno seznaniti javnost. Raziskovalcem bi zagotovo prišle prav 
informacije, o procesih načrtovanja kulturnih politik in izbora projektov, ki bi bile bolj 
vsebinske narave: iz dokumentacije je namreč praktično nemogoče razbrati, kako delujejo v 
praksi postopki ocenjevanja, in kako se prek informiranja o možnosti delovanja MK. Različna 
dokazila izvajalcev o realizaciji projektov posebnega programa MK so na voljo v INDOK 
centru, hkrati pa najdemo informacije tudi v sistemu Cobiss. INDOK hrani različno 
dokumentacijo, od knjig, publikacij, časopisov in biltenov do zgoščenk, videokaset ter DVD-
jev. Predstavljajo predvsem dokumente o kulturni raznolikosti romske produkcije v Sloveniji. 
Kvaliteta nekaterih posnetkov, zlasti videotrakov je slabša, kar gre pripisati obsegu finančnih 
sredstev, ki so bila namenjena produkciji. Vsekakor pa našteti materiali predstavljajo 
pomemben vir in dokument o kulturni produkciji romske skupnosti pri nas. Informacije so na 
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voljo vladnim in nevladnim organizacijam, različnim ministrstvom ter strokovni javnosti in 
drugim, npr. medijem. 
 
Informacije o delovanju manjšinskih skupnosti so dosegljive tudi na internetnih portalih 
posameznih manjšinskih društev. Število internetnih portalov, ki jih financira MK, se je glede 
na leto 2005 povečalo (poleg bošnjaškega internet portala in makedonskega portala so se leta 
2006 oblikovali še en makedonski portal ter 2 srbska portala). Tudi število prijavljenih in 
sofinanciranih internih časopisov in biltenov posameznih društev, ki so velik prispevek k 
informiranju članov društev oz. pripadnikov posamezne manjšinske etnične skupnosti, se je 
nenehno povečuje: Leta 2004, ko jih bilo le 7, leto pozneje jih je bilo že 11. v letu 2006 jih je 
že 12, kar je 1 projekt več kot leta 2005, tako že vsaka manjšinska skupnost izdaja svoj interni 
bilten ali časopis. 
 
 
Tabela št. 5: 
Projekti romskih društev, drugih nevladnih organizacij za romske skupnosti 
ROMSKO DRUŠTVO AMALA         
Izdaja zgoščenke Brizani project electric band                                                          580.000 
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO 1.400.00 
Prireditve na področju romske...SKUPA –  
Vključevanje dejavnosti žensk in otrok       400.000 
Ustavimo nasilje          1.000.000 
 
ROMSKA SEKCIJA – ORIENTALSKO DRUŠTVO NUR – LJUBITELJI ORIENTA  
           300.000 
ROMSKO DRUŠTVO AMALA        2.500.000 
Glasbeni festival Gostovanje v tujino       750.000 
Glasba skozi čas          1.000.000 
Izdaja zgoščenke Amala V. – Za moj narod       750.000 
ROMSKO DRUŠTVO ROM, ČRNOMELJ      930.000 
Literarni večer romskih pesmi, pripovedk in pravljic     380.000 
Romska noč v Beli Krajini         550.000 
ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PEJTAUŠAGO KAMENCI     
Romska pravljica – trojezična (romsko-slovenska, madžarska) knjižnica   700.000 
ZALOŽBA GOGA Romske pravljice – zaključni del    950.000 
ZVEZA ROMOV SLOVENIJE        7.381.000 
Dan Romov           1.100.000 
Srečanje romskih folklornih skupin        700.000 
Drugačnost nas združuje         260.000 
Mednarodno sodelovanje – udeležba na 4. svetovnem srečanju romskih  
kulturnih skupin RD Romani Union Murska Sobota     500.000 
Postavitev gledališke predstave na oder RD Romani Union MS   81.000 
Drugačnost s plesom in glasbo RD Pušča       350.000 
Prireditev za šoloobvezne otroke RD Romano Pralipe Maribor    560.000 
Literarni večer RD Zeleno vejš Serdica       60.000 
Gledališka predstava Rdeča kapica RD Zeleno vejš Serdica                  160.000 
5. srečanje romskih otrok RD Zeleno vejš Serdica      170.000 
Romano drom RD Romano pejtaušago Črenšovci      400.000 
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Revija folklornih skupin Romov, Madžarov in Slovencev RD Veverica   150.000 
na veji Dobrovnik 
Spomin na stare romske obrti RD Veverica na veji Dobrovnik    150.000 
Tradicionalni dnevi romske skupnosti RD Čaplja Vanča vas Borejci   250.000 
Usposabljanje in delovanje animatorja RD Romano vozo Velenje    120.000 
Razstava umetniških fotografij z romsko tematiko RD Romano    50.000 
vozo Velenje 
Izdaja knjige Romi sedanjosti RD Romano vozo Velenje     200.000 
Delavnica raziskovanje romskih besed RD Romano vozo Velenje    150.000 
Delovanje folklorne in pesniške skupine RD Romano vozo Velenje              100.000 
6. tradicionalna kulturna prireditev Večer romske poezije in plesa    150.000 
RD Romano vozo Velenje 
Večer z romsko glasbo in romskim plesom RD Maj Kočevje   350.000 
Kako pripraviti kulturno prireditev RD Rom Črnomelj     250.000 
Romi v kolesju besed RD Rom Črnomelj       470.000 
Spoznajmo se RD Vešoro Črnomelj        200.000 
Izdaja pesiške zbirke Pomlad Marine brezar RD Vešoro Črnomelj              400.000 
Predstavitev pesniške zbirke Pomlad Marine Brezar  
RD Vešoro Črnomelj         50.000 
ZVEZA ROMOV SLOVENIJE        7.745.000 
Arhivsko informativna dejavnost – Romski informativni center    470.000 
Stroški dela kulturnega animatorja       840.000 
Izdaja časopisa Romano them        1.100.000 
Gledališka dejavnost Romskega društva Romani Union     300.000 
Dejavnost folklorne skupine Romskega društva Romani Union    350.000 
Časopis Romano glasuo/Glas Romov Romskega društva Čaplja    535.000 
Vanča vas Borejci 
15. obletnica delovanja društva        590.000 
Izdaja glasbene zgoščenke skupine Halgato Romano drom    1.200.000 
Seminar za mentorje romskih kulturnih skupin      175.000 
Romske pesmi in pravljice         400.000 
Tisk in predstavitev Romani Čhib – Romski jezik II                600.000 
Založniška dejavnost - Izdaja knjige Naša pot      710.000 
Romski kulturni tabor RD Čapla - Vanča vas - Borejci     315.000 
Ustvarimo gledališko predstavo Romskega društva Jagori Črnomelj   160.000 
Vir: Poročilo 2006.  
 
Tabela št. 6: 
Kulturna dejavnost romske skupnosti in drugi projekti za romske skupnosti  
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA 
NOVO MESTO         1.400.000 
SKUPA - Kulturno-ustvarjalne delavnice, romski tabor ter Promocijski film: Pomisli name 
PODJETJE ZA PROMOCIJO KULTURE FRANC-FRANC D.O.O.    
Cigansko dušo imam //CD Skupine Langa       700.000 
ROMSKO DRUŠTVO AMALA        3.139.000 
Mednarodni romski festival         700.000 
Glasbene delavnice za otroke                  1.539.000 
Izdaja knjige Otroci zapojte z nami II       900.000 
ROMSKO DRUŠTVO MAJ KOČEVJE       500.000 
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2. Večer z romsko glasbo in romskim plesom 
ZALOŽBA KARANTANIJA        600.000 
Prevod Prešernovih poezij v romščini 
ZVEZA ROMOV SLOVENIJE       7.570.000 
Srečanje romskih osnovnošolskih otrok z kulturno vsebino               150.000 
Arhivsko-informativna dejavnost: Romski informativni center ROMIC   500.000 
Srečanje romskih folklornih skupin        700.000 
Drugačnost nas združuje         300.000 
Dan Romov 2006          1.700.000 
Stroški dela kulturnega animatorja        840.000 
Romano them – Romski svet         1.500.000 
Razstava likovnih del romskih in neromskih avtorjev z romsko vsebino   230.000 
Predstavitev del romskih literarnih ustvarjalcev      250.000 
Dejavnost folkolorne skupine Romani Union               500.000 
Izdaja knjige z dramsko vsebino Romni – Rominja RD Romani Union 
Murska Sobota          400.000 
Izdaja zgoščenke z romskimi pravljicami in pripovedkami romskega  
društva Romani Union Murska Sobota      500.000 
ZVEZA ROMOV SLOVENIJE        5.600.000 
Izdaja romskega časopisa Romani nevijpe – Romske novice romskega   600.000 
društva Romani Union Murska Sobota 
Gledališka dejavnost romskega društva Romani Union Murska Sobota   600.000 
Večer romske glasbe romskega društva Romani Union Murska Sobota   700.000 
20. obletnica romskega društva Pušča       600.000 
Delovanje folklorne skupine romskega društva Pušča     150.000 
Drugačnost s plesom in glasbo romskega društva Pušča     200.000 
10. obletnica romskega društva Romano Pralipe Maribor     400.000 
Nakup folklorne tradicionalne noše romskega društva Romano    300.000 
Pralipe Maribor 
Pru Prešerniskoj dij – Na Prešernov dan romskega društva Čapla    150.000 
Vanča vas Borejci 
Časopis Romano glauso/Glas Romov romskega društva Čapla    400.000 
Vanča vas Borejci 
8. tradicionalni dnevi romske skupnosti romskega društva Čapla    300.000 
Vanča vas Borejci 
Izdaja knjige Romske in belokranjske pravljice in pripovedi romskega   800.000 
društva Vešoro Črnomelj 
Kreativni prsti v glini/Ukrausime čikune khore Kreativ ujjak az agyagban               400.000 
romskega društva Dobrovnik 
Vir: Poročilo o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v letu 2006. MK: Ljubljana, 
aprila 2007.  
 
 
Seznam izbranih projektov za ilustracijo  
 
Publikacije: 
Horvat, Jožek 
1999 Ratfalu paunji = Krvava voda. Murska Sobota: Romsko društvo Romani Union. 
2002 Hegeduva = Violina. Murska Sobota: Romsko društvo Romani Union. 
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2005 Ciden andi mro aunav = Zaigrajte v mojem imenu. Murska Sobota: Romani Union. 
2006 Ciganka Irina. Murska Sobota: Romsko društvo Romani Union. 
2006 Amaro drom = Naša pot. Murska Sobota: Romani union. 
2006 Romani čhib II = Romski jezik II. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije. 
2005 Ciden andi mro aunav = Zaigrajte v mojem imenu. Murska Sobota: Romani Union. 
Horvat, Romeo 
2003 Poposkre 3ija = Popojeve pesmi. Murska Sobota: Romsko društvo Romani Union. 
Kovačič, Jelenka 
1999 Domislin pe pu mande = Pomisli name. Novo mesto: Dolenjska založba. 
Panič, Predrag 
2001 Romani duša : romska poezija = poezija andar. Velenje: Romsko društvo Romano 
vozo. 
 
Prireditve: 
- Seminar zbiranja romskih besed. 2002. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije. 
- Večer ljubiteljskih gledaliških skupin. Romsko društvo Romani Union. Rdeče jabolko = Loli 
Phaubam, 1999 
- Nastop Romani Union v Cankarjevem domu, 1999. 
- Tradicionalni dnevi romske skupnosti Vanča vas – Borejci. 2002. 
- Šunen le Romen (Svetovni dan Romov): prisluhnite Romom. 1997. Murska Sobota: Zveza 
Romov Slovenije. 
- Avstrijsko-slovensko znanstveno srečanje ob Svetovnem dnevu Romov (ki je potekalo 11. 
in 12. aprila 1997 v Murski Soboti) o izboljšanju položaja Romov v srednji in vzhodni 
Evropi. 
- Božično novoletni koncert. Murska Sobota: Romsko društvo Romani Union, Romski 
informativni center. 2003. 
- Dnevi Romov. 
- Romski ustvarjalni tabor. 2005. Kamenci. 
 
 
Filmska produkcija 
Miklič, Bogdan 
2000 Cigani nekoč Romi danes [Videoposnetek]. Novo mesto. 
Andoljšek, Mojca 
b.n.l. Življenje brez predsodkov [Videoposnetek]. 
Brezar, Marina 
2005 Samo hari bajt = Samo malo sreče. Lokve pri Črnomlju: Kulturno romsko društvo 
Vešoro. 
Kleibencetl, Janko 
2004 Del tuhá, romski pozdrav. Murska Sobota: Franc-Franc. 
 
 
Glasbena dejavnosti:  
Traja Brizani, Imer 
2001 Otroci, zapojte z nami! = Ćhavalen, gilaven amencar! Ljubljana: Studio Print. 
2005 Brizani Project. "Electric Band". Ljubljana: Amala Records. 
2005 Suita Romani. Ljubljana: Amala Records. 
Brezar, Srečko 
2003 Mama so kerava = Mama, kaj bom jaz naredil. Lokve pri Črnomlju : Kulturno 
romsko društvo Verošo. 
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Zoltan 
2004 Roma sam. Murska Sobota: ROMIC. 
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Kulturne politike do Romov in drugih manjšin po drugih evropskih državah24 
 
 

I. AVSTRIJA 
 
Zakonska podlaga 
Temeljna zakonska podlaga urejanja statusa narodnih manjšin v Avstriji je Zakon o narodnih 
skupnostih (Volksgruppengesetz), ki je bil sprejet leta 1976. Zakon je omejil posebne pravice, 
ki jih je narodnim skupnostim zagotavljala Avstrijska državna pogodba iz leta 1955 (5. člen). 
Po tem zakonu, ki pripadnike manjšin opredeljuje s kriterijem materinega jezika in posebne 
tradicionalne folklore, je bilo sprva priznanih le pet narodnih manjšin – Slovenci (na 
Koroškem), Hrvati (Burgenland), Madžari (Burgenland in Dunaj) ter Čehi in Slovaki (Dunaj). 
Na podlagi tega zakona je bil tem petim skupinam priznan status narodne manjšine, šele leta 
1992 pa so status narodne manjšine v vseh zveznih deželah dobili tudi Romi. Leta 2000 je bil 
Zakon o narodnih manjšinah vključen tudi v ustavo (8. člen, 2. odstavek) – člen ob uradnemu 
nemškemu jeziku v državi omenja tudi varstvo jezikov narodnih manjšin. Leta 2001 je vlada 
ratificirala tudi Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih, ki natančno narekuje 
kontekste uporabe in varovanja jezikov manjšinskih skupin. 
 
Narodne manjšine 
Glede na popis prebivalstva leta 2001, po katerem je v Avstriji živelo 8.032.926 prebivalcev, 
je bilo število pripadnikov narodnih manjšin sledeče: Slovenci (24.855), Hrvati (19.412), 
Madžari (40.583), Čehi (17.742), Slovaki (10.234), Romi (6.273). V Avstriji se z Romi 
razlikujejo na naslednje skupine: Sinti, Burgenland Romi, Lovari, Kalderaši in Arlije. Skupni 
delež vseh priznanih narodnih manjšin torej v Avstriji znaša le približno 1,5% celotnega 
prebivalstva. Vendar uradni podatki ne odražajo dejanskega stanja, saj je poleg pripadnikov 
priznanih manjšin v Avstriji prisotno veliko število priseljencev iz bivših držav Jugoslavije, iz 
Turčije in od drugod, ki pa nimajo uradno priznanega statusa etničnih manjšin. Poleg tega je 
po nekaterih ocenah samo na Dunaju preko 50.000 Romov25, velika večina 'neavtohtonih'. 
 
Romski jezik 
Čeprav v Avstriji definirajo narodne skupine glede na materni jezik, pa romski jezik ni uradno 
priznan, saj ni enotnega standarda. Kljub temu pa je uporaba romskega jezika vedno 
pogostejša v javnem življenju, medijih, publikacijah in celo v izobraževanju. Zvezna vlada na 
primer omogoča izdajo časopisov »Romano Kipo« v nemščini ter »Romani Patrin«, »Romano 
Centro« in »d’Roma«, ki so dvojezični – izdajajo jih v nemščini in romščini. Podpirajo pa 
tudi tečaje romskega jezika (Romani) v zvezni deželi Burgenland, izdali so šolske učbenikov 
za učenje romščine, pri čimer poteka tudi standardizacija jezika, razstave, gledališke 
predstave in podobne aktivnosti. Tudi pri elektronskih medijih postaja romščina vse 
pomembnejša. Radio Burgenland (ORF) tedensko oddaja kratko oddajo v romščini, večjezični 
radio Mora izpostavlja vse manjšinske jezike, prav tako pa manjšinski jeziki pridejo do izraza 
na televiziji ORF, Studio Burgenland. 
                                                
24 Glavni vir kulturnih politik evropskih držav je bil: http://www.culturalpolicies.net. 
25 Vir: 2nd report submitted by austria pursuant to article 25, paragraph 1 of the framework convention for the 
protection of national minorities, 2006. http://www.austria.gv.at/docview.axd?cobid=21386, pregledano 16. 3. 
2007. 
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Kulturna politika 
V Avstriji imajo decentraliziran sistem, saj ni posebnega krovnega dokumenta, ki bi na nivoju 
zvezne države urejal kulturno politiko narodnih manjšin. Prav tako ni posebnih kulturnih 
programov, ki bi jih izvajalo Ministrstvo za kulturo (Arts Department), in bi bili namenjeni 
narodnim manjšinam. Za izvajanje določil in posebnih pravic določenih v Zakonu o narodnih 
manjšinah je namreč odgovoren poseben urad za manjšine pri Zvezni vladi (Federal 
Chancellery's department). Ta urad v okviru državnega proračuna zagotavlja tudi finančno 
podporo za kulturne aktivnosti priznanih narodnih manjšin na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni. Pomembni lokalni (mestni) akter pri izvajanju kulturne politike pa je tudi Oddelek za 
medkulturne in mednarodne aktivnosti znotraj Oddelka za kulturo pri mestu Dunaj, ki podpira 
projekte povezane z manjšinami, imigranti in kulturnimi politikami. 
 
Romske organizacije: 
Romska manjšina v Avstriji se je začela organizirati leta 1988, kar je tudi spodbudilo 
pozornost javnosti ter raziskave o socialnem položaju Romov v Avstriji v zgodovini in 
sedanjem času. Prvo društvo, »Verein Roma« (Zveza Romov) so ustanovili leta 1989 v 
Oberwartu, v zvezni deželi Burgenland, osrednja vsebina njegovega delovanja pa je bila 
organizacija svetovalne službe za Rome ter učne pomoči romskim otrokom. Leta 1991 so 
ustanovili še dve društvi, »Kulturverein Österreichischer Roma« (Kulturna zveza avstrijskih 
Romov) in »Romano Centro«. Društvi zastopata različne romske skupine, ki živijo v Avstriji. 
Skupno delovanje teh društev je omogočilo vzpostavitev posvetovalnega sveta narodnih 
manjšin za romsko manjšino, ki se je prvič zbral leta 1995. Nekatera druga romska društva, ki 
delujejo v Avstriji so še: »Verein Ketani für Sinti und Roma« (Zveza Ketani za Rome in 
Sinte) v Linzu, »Verein der Volkshochschule der burgenländischen Roma« (Univerzitetna 
zveza Romov v Burgenlandu) v Oberwartu, »Romano-Drom« na Dunaju ter »Roma Service«, 
ki je nastalo z odcepitvijo od »Verein Roma«. V zadnjih letih so bila ustanovljena še nekatera 
nova društva, predvsem s strani priseljencev na Dunaju, kot sta na primer »Gypsy Information 
Society for the Maintenance and Promotion of the Roma culture« in »Romania Union«.26 
 
- Romano Centro (Dunaj), http://www.romano-centro.org/; 
- Verein Roma (Oberwart / Burgenland), http://www.verein-roma.at/; 
- Kulturverein Österreichischer Roma (Dunaj), http://www.kv-roma.at/; 
- Verein Ketani für Sinti und Roma (Linz), http://www.sinti-roma.at/; 
- Roma-Service, http://www.roma-service.at; 
- Romano Drom: Verein für Kultur- und Sozialarbeit von und für Roma, 
http://www.romanodrom.at/. 
 
Reprezentacija Romov v medijih: 
- Tiskani mediji v romskem jeziku: 
Roma Service izdaja časopis za otroke v romskem jeziku Mri Tikni Mini Multi, ki izide 
šestkrat letno, ter dvojezični časopis dRom, ki izide štirikrat na leto, in je namenjen 
izobraževanju odraslih. Verein Roma od leta 1998 naprej izdaja dvojezični društveni časopis 
za zgodovino, jezik in kulturo Romov Romani Patrin, ki izide štirikrat na leto, Roma Centro 
od leta 1993 naprej dvojezični časopis Romano Centro, ki izide štirikrat na leto, Kulturverein 
Österreichischer Roma pa društveni časopis v nemškem jeziku Romano Kipo (Romska slika). 
 
                                                
26 2nd report by austria pursuant to Article 25, paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of 
National Minorities, 2006. Vir: http://www.austria.gv.at/docview.axd?cobid=21386, 16. 3. 2007. 
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- Radio in televizija – romske oddaje: 
ORF – Radio Burgenland je začel leta 2003 v okviru radijskega programa »Radio Mora«, 
namenjenega narodnim manjšinam, ki živijo v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko 
(Burgenland) – to so Gradiščanski Hrvati, Madžari in Romi – predvajati tedenski 15-minutni 
prispevek z naslovom »Romani Ora« v romskem jeziku.  
ORF– Regionalni studio Burgenland je začel leta 2002 štirikrat letno predvajati večjezično, 
45–minut dolgo televizijsko oddajo »Servus Szia Zdravo Deltuha«, namenjeno predstavitvi 
narodnih manjšin, ki živijo v deželi Gradiščansko. Od leta 2003 je v oddajo vključen tudi 
prispevek v romskem jeziku.  
ORF – Radio 1476 je začel leta 2004 predvajati tedenski 30-minutni magazin v romskem 
jeziku z naslovom »Radio Kaktus«, ki se ukvarja s temami, kot so različni jeziki evropskih 
Romov in Sintov, zgodovina in socialni spomini, diskriminacija Romov, evropska 
prizadevanja za boj proti revščini in politika zaposlovanja Romov.  
Vir: http://1476.orf.at/. 
 
Publikacije o romski manjšini  
Izhodiščno točko številnih sodobnih raziskovalnih projektov o Romih v Avstriji predstavljajo 
etnomuzikološke raziskave Inštituta za muzikologijo Univerze na Dunaju, ki so pripomogle k 
emancipaciji romske manjšine v Avstriji. Močno vlogo pa imata še Oddelek za primerjalno 
književnost na Univerzi v Innsbrucku ter Lingvistični inštitut na Univerzi v Grazu. Njihove 
raziskave so usmerjene na področja romske glasbe kot strategije obstojnosti etnične identitete, 
položaj Romov v Evropi in Avstriji in kontinuiteta stereotipov, poleg teh pa se raziskave 
lotevajo še na primer vloge žensk med Romi, romske proze in poezije, utemeljevanju romske 
identitete skozi literaturo in drugih vidikih ohranjanja romskega jezika.  
 
Primer projekta (dobre) prakse: Romani Project 
Naslov: Romani Project  
Vir: http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/romani/, pregledano 16. 3. 2007. 
 
Nosilec in sodelujoče organizacije: Nosilec projekta je Linguistic Institute of the Karl 
Franzens University in Graz (vodja projekta: dr. Dieter Halwachs) v sodelovanju z 
Department of Linguistics of the University of Manchester.  
 
Financiranje: Vlada Republike Avstrije (sredstva za podporo narodnih manjšin), Open 
Society Institute, Next Page Foundation, Österreichische Forschungsgemeinschaft, EU 
Socrates project: 87757-CP-1-2000-1-AT-Comenius-C2.  
 
Opis:  
Projekt zajema kodifikacijo, didaktično implementacijo ter ohranjanje petih različic romskega 
jezika, ki so najbolj razširjene med romskimi skupnostmi v Avstriji. Ne gre izključno za 
znanstveno-akademski projekt, prav tako ne za folkloristično prizadevanje po ohranjanju 
čistosti jezika, temveč za delo, ki poteka na znanstveni osnovi ter izhaja iz pobud in 
prizadevanj etnične skupine po ohranjanju lastnega jezika, kulture in identitete. Romani 
Project se je tako iz lingvističnega projekta sčasoma prevesil v kulturno in znanstveno službo 
za romske organizacije.  
Sestavni del projekta je RomBase, »delo v nastajanju«, katerega osrednja točka je večjezična 
spletna podatkovna zbirka o romski kulturi, ki ponuja pregled zgodovinskega in družbeno-
kulturnega položaja Romov v obliki ilustrirane enciklopedije. Ponuja tudi pedagoško-
didaktično uporabo materiala v obliki učbenika in pri pripravi učnih modulov za učitelje in 
romske mediatorje, učni kviz, ki se navezuje na podatkovno zbirko, računalniške igrice v 
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različnih romskih narečjih ter medijski paket z filmi, zgoščenkami in knjigami, ki lahko 
služijo kot dodatno učno gradivo.  
V okviru projekta je v mednarodnem sodelovanju z Department of Linguistics of the 
University of Manchester nastal RomLex – večnarečni in večjezični romski spletni leksikon 
in slovar ter Romane Lila – spletna bibliografija o Romih, s poudarkom na Romih v Avstriji 
in jezikoslovju.  
 
Trajanje: od jeseni leta 1993 dalje. 
 
Namen: Namen projekta je ohranjanje kulture in identitete narodne manjšine s pomočjo 
kodifikacije in razvoja učnih metod za različice jezika avstrijskih Romov. Z zbiranjem in 
nudenjem informacij o Romih želi projekt prispevati tudi k odpravljanju predsodkov in boju 
proti stigmatizaciji in diskriminaciji Romov. 
 
Ciljna skupina: Romi. 
 
Tematsko področje: jezikoslovje, izobraževanje. 
 
Objavljeno kot primer dobre prakse: 2nd report by Austria pursuant to Article 25, paragraph 1 
of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 2006.  
http://www.austria.gv.at/docview.axd?cobid=21386, pregledano 16. 3. 2007. 
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II. BOLGARIJA 
 
Zakonska podlaga  
V ustavi Republike Bolgarije so prebivalci Bolgarije opredeljeni glede na narodno (etnično) 
pripadnost, uporabo materinega jezika ter religiozno pripadnost. Ustava namreč zagotavlja 
enakopravnost vsem prebivalcem ne glede na njihovo narodno ali religiozno identiteto. 
Temeljna zakonska podlaga, ki ureja formalni položaj in kulturno politiko varstva narodnih 
manjšin v Bolgariji, ter s tem tudi vprašanja Romov, sestoji iz vrste zakonov, ki se nanašajo 
na mednarodne konvencije o varstvu človekovih pravic in varstvu pravic manjšin (Universal 
Declaration of Human Rights, ki jo je sprejela skupščina Združenih narodov, Rights of 
Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, ter druge 
krovne deklaracije). Na nacionalnem nivoju je vlada Republike Bolgarije sprejela pravno 
zaščito narodnih manjšin leta 1997, leta 1998 so ratificirali Okvirno konvencijo za zaščito 
narodnih manjšin, leta 2003 pa je parlament sprejel Zakon o zaščiti pred diskriminacijo. 
  
Narodne manjšine 
Pri popisu prebivalstva so kot temeljni kriterij razlikovanja upoštevali narodno (etnično) 
pripadnost in materni jezik. Etnična skupina je opredeljena kot »skupnost ljudi, ki so povezani 
s poreklom, jezikom, načinom življenja in kulturo«. Materni jezik pa je opredeljen kot »jezik, 
ki ga posameznik najbolje obvlada in ga ponavadi uporablja doma«. Po popisu prebivalstva 
leta 2001 je v Bolgariji živelo 7.929.000 ljudi, med njimi so za Bolgari in Turki Romi tretja 
največja skupina. Za Rome se je po narodni pripadnosti opredelilo 371.000, po materinem 
jeziku pa 328.000 prebivalcev Bolgarije. 
 
Manjšinska in kulturna politika27 
Z namenom urejanja kompleksne situacije narodnih manjšin so v Bolgariji uveljavili 
decentralizirani večnivojski model, ki za izvrševanje vladnih mehanizmov deluje na 
centralnem, regionalnih in lokalnih nivojih, vključuje pa tudi nevladne organizacije. Tako 
državne institucije kot tudi nevladne organizacije so se leta 1998 med javno razpravo o 
bolgarski kulturni politiki zavzele stališče, da je varstvo kulture narodnih manjšin integralni 
del bolgarske kulturne dediščine. 
 
Čeprav imajo v Bolgariji zaenkrat še pretežno centraliziran sistem kulturne politike, pa se 
nagibajo k decentralizaciji tega sistema. Osrednja institucija na tem področju je še vedno 
Ministrstvo za kulturo. Znotraj Ministrstva za kulturo kot ekspertno svetovalno telo deluje 
Javni svet za kulturno raznovrstnost, poleg tega pa je pomemben še Oddelek za kulturno 
integracijo, ki se povezuje tudi z nevladnimi organizacijami in za njih organizira razne 
delavnice na temo kulturne integracije narodnih manjšin. Te delavnice so prilagojene 
specifičnim potrebam posameznih regij, kjer potekajo in specifičnim manjšinam. 
 
Poleg Ministrstva za kulturo se z manjšinsko in kulturno politiko ukvarjajo še nevladne 
organizacije, ki podpirajo razne projekte, kot so na primer redno publiciranje, medijski 
dogodki, gledališke predstave, medetnični dialog itd. Mnoge nevladne organizacije 
reprezentirajo narodne manjšine ali skupine znotraj narodnih manjšin. Funkcionirajo zlasti z 
državno podporo, ki jo nevladne organizacije dobivajo glede na uspešnost preteklih projektov 
                                                
27 Glej na primer: Basic trends of Bulgaria's policy for Roma integration into bulgarian society. Vir: 
http://www.mlsp.government.bg/en/docs/, pregledano 8. 3. 2007. 
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in programov, kar preverjajo s statističnimi raziskavami. Takšne organizacije – manjšinske 
kulturne skupine – so obenem organizatorji ter zlasti veliki potrošniki kulturnih vsebin.  
 
Leta 1997 je vlada (natančneje Svet ministrov) Republike Bolgarije ustanovila Nacionalni 
svet za narodna in demografska vprašanja (National Council on Ethnic and Demographic 
Issues – NCEDI; vir: http://ncedi.government.bg), katerega slogan je »enotnost v različnosti«. 
Namen sveta NCEDI je koordinacija državnih politik in programov, ki zadevajo vprašanja 
narodnih manjšin ter omogočanje dialoga in interakcij med vladnimi organizacijami, 
narodnimi manjšinami in nevladnimi organizacijami oziroma civilno družbo. Integracija 
kulturnih manjšin je nacionalna prioriteta, zajema pa tudi decentralizacijo podpore 
izobraževanju manjšin – le ta naj poteka na lokalnih nivojih. Svet NCEDI je v letu 2005 
tretjino vseh sredstev namenil »ohranjanju in razvoju kulture in originalnosti romske 
manjšine«. 
 
Svet NCEDI je v sodelovanju z Open Society Sophia in Bulgarian Helsinki Committee podprl 
tudi vzpostavitev spletnega portala, ki zadeva narodne manjšine v Bolgariji 
(http://www.ethnos.bg). Portal je v prvi vrsti namenjen vzpostavljanju komunikacije med 
donatorji in prejemniki donacij, vsebuje pa informacije o temeljnih dokumentih, ki urejajo 
integracijski proces, donatorskih programih, informacije o nevladnih in mednarodnih 
organizacijah, ki se ukvarjajo z manjšinskimi vprašanji, univerzah, projektih v Bolgariji itd. 
Na ta način v Bolgariji uveljavljajo decentralizirani način financiranja kulturnih projektov 
tudi na področju narodnih manjšin. Bolgarski model kulturne politike namreč teži k 
decentralizaciji, saj na vseh nivojih vključuje različne akterje, s tem pa rešuje vprašanje 
reprezentativnosti. Tako se znotraj programov in projektov povezujejo vladni uradi, nevladne 
organizacije in mediji, projekti pa izhajajo iz potreb posamičnih narodnih skupnosti tudi na 
lokalnih in regionalnih nivojih. Spoznanja iz prakse so pokazala, da je na primer aktivna 
udeležba Romov in romskih skupnosti osrednjega pomena pri procesu integracije Romov v 
okoliško družbo. Nujnost njihove aktivne udeležbe pa se je pokazala tudi pri uspehu 
Okvirnega programa enakopravne integracije Romov v bolgarsko družbo. 
 
Ena prvih iniciativ sveta NCEDI je bil namreč leta 1999 sprejet Okvirni program enakopravne 
integracije Romov v bolgarsko družbo. Okvirni program je nastal kot rezultat sodelovanja pri 
vprašanju urejanja manjšinske problematike med več romskimi organizacijami v Bolgariji ter 
predstavniki vlade. Prioritete Okvirnega programa so: 
- preprečevanje diskriminacije manjšin; 
- ekonomski razvoj manjšin, zlasti socialno varstvo in urejanje bivanjskih razmer; 
- zdravstveno varstvo manjšin; 
- urejanje romskih naselij; 
- izobraževanje manjšin, zlasti pa integracija romskih učencev ter priprava programov učenja 
Bolgarščine med predšolskimi romskimi otroci, ki slabo obvladajo bolgarski jezik in priprava 
izobraževalnih in poklicnih programov za starejše Rome; 
- zaščita narodnih posebnosti in kulture bolgarskih Romov; 
- prisotnost Romov v nacionalnih medijih; 
- spodbujanje kulture enakopravnosti med romskimi ženskami. 
 
Leta 2004 je vlada Republike Bolgarije z namenom izboljševanja odnosov med narodnimi 
manjšinami in večino ustanovila dodatno telo – Nacionalni svet za sodelovanje pri narodnih 
in demografskih vprašanjih (National council for cooperation on ethnic and demographic 
issues - NCCEDI; vir: http://www.nccedi.government.bg/). Poleg tega so pri svetu NCCEDI 
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ustanovili še Komisijo za integracijo Romov, katere naloga je oblikovanje politike in 
izvrševanje ukrepov, ki zadevajo integracijo romskih skupin v družbo. 
Svet NCCEDI deluje pretežno decentralizirano – v Bolgariji namreč deluje 24 regionalnih 
svetov za narodna in demografska vprašanja, ki so povsem operativna in imajo lokalno 
administracijo. V večini Bolgarskih regij in v več kot polovici občin so tako zaposleni 
strokovnjaki za narodnostna in demografska vprašanja, ki lahko svetujejo tudi pri posamičnih 
programih ali projektih glede urejanja romske kulturne problematike. 
 
V okviru Akcijskega načrta za leto 2004 je vlada Republike Bolgarije sprejela izvrševanje 
desetletnega programa vključevanja Romov (2005-2015) »Decade of Roma Inclusion« za 
katerega je namenila 37 622 000 Evrov sredstev. Program se sicer izvaja v devetih državah 
srednje in jugovzhodne Evrope (Bolgarija, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Madžarska, 
Makedonija, Romunija, Slovaška in Srbija) in ima močno podporo mednarodne skupnosti. 
Ustanovne organizacije so Open Society Institute, Svetovna banka, Svet Evrope, Razvojni 
program Združenih narodov (United Nations Development Program), Organizacija za varnost 
in sodelovanje v Evropi, ter številne mednarodne romske organizacije (vir: 
http://www.romadecade.org/).28 Namen programa vključevanja Romov je spremljanje 
napredka družbene integracije ter izboljševanje ekonomskega in socialnega statusa Romov v 
regiji. Integracija Romov v bolgarsko družbo poleg družbeno-kulturnega področja zajema še 
zlasti področja zaposlovanja, bivanja, zdravstvenega varstva ter izobraževanja. 
 
Reprezentacija Romov v medijih 
V bolgarskih medijih so pogoste medijske kampanje, ki so usmerjene v zmanjševanje 
predsodkov do Romov v družbi ter spodbujanje vloge romskih žensk pri uspešni integraciji 
romskih otrok v šolo in družbo. V okviru tega so pripravili deset izobraževalnih filmov o 
delovanju Ministrstva za zaposlovanje in socialno politiko na področju integracije romske 
skupnosti v bolgarsko družbo. Vlada je tudi preoblikovala Zakon o medijih tako, da 
preprečuje nevarnosti regionalizacije manjšinskih kultur v smislu oblikovanja radijskega in 
televizijskega programa, ki bi predstavljala etnično specifične regije ali enklave. 
 
Projekti in programi: 
Ministrstvo za kulturo financira projekte, kot sta na primer Romski kulturni in informacijski 
center in Romsko glasbeno gledališče. Drugi pomembnejši projekti, ki urejajo medkulturni 
dialog ali omogočajo ohranjanje oziroma poudarjanje romske kulturne identitet so naslednji: 
 
1. Protecting and Popularizing Roma Culture in Central Bulgaria. 
2. Roma TV – Vidin. 
3. Specialized library with archive »Studii Romani«. 
4. Center for interethnic dialogue and tolerance »Amalipe«. 

                                                
28 Glede sodelovanja naštetih organizacij v programu »Decade of Roma Inclusion« glej še naslednje povezave: 
- Svetovna banka 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTROMA/0,,menuPK:615993~pa
gePK:64168427~piPK:64168435~d:y~theSitePK:615987,00.html); 
- Open Society Institute (http://www.soros.org/initiatives/roma); 
- Razvojni program Združenih narodov (http://roma.undp.sk/); 
- Svet Evrope (http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp); 
- Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (http://www.osce.org/odihr/18149.html); 
- The European Roma information office (http://erionet.org/); 
- European Roma and Traveller forum (http://ertf.org/01/en/06/dyn/index.html); 
- European Roma rights centre (http://www.errc.org/); 
- Roma education fund (http://romaeducationfund.hu/). 
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1. ZAŠČITA IN POPULARIZACIJA ROMSKE KULTURE V OSREDNJI 
BOLGARIJI 
Vir: http://romaculture.cult.bg/project_description.htm, pregledano 8. 3. 2007. 
 
Nosilec in sodelujoče organizacije: 
a) Future for Roma People Association, Veliko Turnovo, Bolgaria  
(http://romaculture.cult.bg/Future_Roma.htm, pregledano 8. 3. 2007). 
Organizacija je bila ustanovljena leta 2000, njeni glavni cilji pa so: 
- Zaščita in popularizacija romske kulture. 
- Preprečevanje vseh vrst diskriminacije Romov. 
- Podpora romskim študentom na bolgarskih univerzah. 
- Podpora in pomoč pri procesu integracije Romov v bolgarsko družbo. 
b) Open Society Club, Gabrovo, Bulgaria  
(http://www.osi.hu/, pregledano 8. 3. 2007). 
 
Financiranje: Roma Culture Intiative, Open Society Institute, Budimpešta; 
Romunsko Ministrstvo za izobraževanje in znanost. 
 
Opis: 
Dejavnosti v okviru projekta: 
1. Raziskovalna dejavnost – zbiranje mitov, legend, pesmi in pripovedi, ki pričajo o romski 
zgodovini. Terensko delo je potekalo avgusta, septembra in oktobra 2001. Sodelovali so 
romski študentje. Namen raziskovanja:  
Zbiranje in publiciranje neznanega etnološkega gradiva. 
Ohranjanje zbranega gradiva za prihodnje generacije. Obstaja velika nevarnost, da bo romska 
kultura izginila. Nekatere stvari poznajo le še starejši Romi, zato jih je treba posneti in 
ohraniti za mlajše generacije. 
Vključiti zbrani material v pedagoško dejavnost. 
Vključitev romskih študentov v projekt bo pripomogla k krepitvi njihove etnične zavesti. 
Na uvodnem srečanju ob začetku projekta sta profesorja etnologije z Univerze v Velikem 
Trnovu, Nikolai Kolev in Stefan Jordanov razložila metode etnološkega terenskega dela.  
  
2. Izdaja in popularizacija zbranega materiala: 
Izdelava spletne strani 
Izdaja knjige »Romska Folklora v Centralni Bolgariji«. Izvodi knjige so bili razdeljeni šolam 
z večjim številom romskih učencev. Knjiga bo učiteljem prinesla osnovno znanje o romski 
kulturi in jim olajšala delo z romskimi učenci.  
 
3. Organizacija tečaja o romski kulturi, zgodovini in folklori za učitelje na šolah z večjim 
številom romskih učencev. Tečaj je bil izpeljan v sodelovanju z Ministrstvom za 
izobraževanje in znanost. Učitelji na žalost nimajo veliko znanja o romski kulturi, kar je 
velika ovira pri njihovem delu, predvsem pri delu z nižjimi razredi. Možno je, da bo 
vključevanje elementov romske kulture v šolsko delo zmanjšalo odstotek otrok, ki nehajo 
hoditi v šolo.  
 
4. Organizacija izbirnega predmeta o romski folklori. Ta dejavnost je bila uvedena v 
vaseh Vodolej in Balvan. Pouk temelji na gradivu, ki je bilo zbrano v okviru raziskovalne 
dejavnosti. Cilj pouka romske folklore: 
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Učenje o lastni kulturi bo pomagalo romskim učencem, da se bodo v šoli bolje počutili in 
hkrati izoblikovali pozitiven odnos do ohranjanja svojih kulturnih korenin. 
Pri pouku so prisotni učenci različnih etničnih pripadnosti. Predmet bo otrokom pomagal 
premagati predsodke do romskih otrok in hkrati prispeval k integraciji romskih otrok. 
 
5. Organizacija amaterskih gledaliških in glasbenih skupin. Večina romskih otrok je 
nadarjenih za glasbo in igralstvo. Za organizacijo skupin so se vodje projekta odločili, ker 
amaterske skupine romskih otrok zaradi finančnih problemov večinoma niso financirane. 
Namen skupin je ohranjanje in popularizacija romske kulture in glasbe kot tudi omogočanje 
otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti.  
 
Trajanje: Od leta 2001 dalje. 
 
Namen projekta: 
- Vzpostavljanje predpogojev za omejevanje procesa asimilacije in vzbujanje etnične zavesti 
med Romi. 
- Vzpostavljanje predpogojev za preseganje predsodkov do Romov med člani drugih etnosov. 
- Seznanjanje romske mladine z romsko kulturo, zgodovino in folkloro. 
- Seznanjanje bolgarskega in turškega prebivalstva z romsko kulturo, zgodovino in folkloro. 
- Uvajanje novih pedagoških dejavnosti v šole z večjimi skupinami romskih učencev. Namen 
tega poskusa je spremeniti izobraževalni sistem tako, da bi otroke obdržali v šoli. 
- Poviševanje etnične zavesti med izobraženo romsko mladino in transformiranje le-te v 
romsko elito. 
 
Ciljna skupina: Romski študentje, romski učenci nižjih razredov, učitelji, ki poučujejo na 
šolah z večjim številom romskih učencev. 
 
Tematsko področje: izobraževanje, raziskovanje romske kulture. 
 
 
2. ROMA TV – VIDIN  
Vir: http://www.rtvroma.com/en/index.htm , pregledano 15. 3. 2007. 
 
Opis: 
Roma TV – Vidin je lokalni kabelski program, ustanovljen leta 1998 na pobudo 
predstavnikov romske skupnosti. Pobudnike druži ideja, da je romski skupnosti treba 
omogočiti dostop do informacij in Romom dati priložnost za nastopanje v javnosti in v 
medijih. 
Prvotno je Roma TV delovala kot kabelski distributer v romski soseski Nov Put v Vidinu. 
Program je oddajala eno uro dnevno. Program je vključeval razvedrilni program in kratka 
poročila o lokalnih novicah v bolgarskem in romskem jeziku. 20. aprila 2000 je Roma TV 
dobila licenco, da je lahko postala lokalni kabelski operater. Konec leta 2001 si je ob finančni 
podpori Medijskega programa pri Open Society Institute v Budimpešti kupila tehnično 
opremo. S tem je Roma TV postala enakovredna drugim regionalnim kabelskim programom. 
Roma TV ima možnost za kvalitetno produkcijo in distribucijo na lokalnem in nacionalnem 
nivoju.  
Prvi dve leti po nakupu opreme je Roma TV oddajala tri ure dnevno (štiri med vikendi). Za 
velike praznike kot so Novo leto, Vasilovdem in druge so organizirali poseben program. V 
povprečju predvajajo dnevno eno in pol do dve uri programa, ki vključuje poročila, avtorske 
in tematske oddaje, v katere se vključujejo tudi gledalci po telefonski zvezi. Poleg tega 
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predvajajo dve uri izobraževalnega, razvedrilnega, otroškega in glasbenega programa. Glavna 
tema oddaj so lokalne teme, med katerimi je romska kulturna dediščina, kar naj bi pripomoglo 
k rasti samospoštovanja med Romi. Dnevne novice obsegajo 3 do 5 reportaž. Kvaliteta 
produkcije se povečuje.  
Namen: ustanovitelji Roma TV menijo, da je za romsko skupnost pomembno, da je prisotna v 
medijih, saj to pripomore k napredovanju integracije in emancipacije romske skupnosti. 
Namen razvoja Roma TV je ustvarjanje romskega glasu in medijskega prostora za romsko 
skupnost in druge etnične in kulturne manjšine. Menijo, da je potrebna medkulturna 
komunikacija med večino in manjšinami, kot tudi prostor za dialog med etničnimi skupinami 
v Bolgariji.  
 
Ciljna skupina: romska skupnost v mestu Vidin. 
 
Tematsko področje: mediji, reprezentacija. 
 
Financiranje: Media Program, Open Society Institute, Budapest. 
 
 
3. SPECIALIZIRANA KNJIŽNICA Z ARHIVOM »STUDII ROMANI« (Specialized 
library with archive “studii Romani”) 
Vir: http://www.studiiromani.org, pregledano 12. 5. 2007. 
 
Nosilec in sodelujoče organizacije: 
- Družba za študije manjšin »Studii Romani« (The Minority Studies Society »Studii Romani« 
http://212.72.210.65/sr-www/studii%20romani%20en.html, pregledano 12. 5. 2007. 
- Etnografski inštitut z muzejem Bolgarske akademije znanosti 
 
Opis: 
Specializirano knjižnico z arhivom »Studii Romani« sta leta 2005 ustanovila Družba za 
študije manjšin »Studii Romani« in Etnografski inštitut z muzejem Bolgarske akademije 
znanosti ob podpori Open Society Institute Sofia, Roma Program. Vzdrževanje in razvoj 
knjižnice omogoča finančna podpora organizacije Roma Education Fund. 
Specializirana knjižnica z arhivom hrani knjige, periodične publikacije (zbornike, časnike, 
časopise), avdio in video gradivo, arhivske dokumente, terensko gradivo in muzejsko zbirko. 
Je sestavni del Knjižnice in etnografskega arhiva Etnografskega inštituta z muzejem.  
Specializirana knjižnica z arhivom »Studii Romani« je javna ustanova. Omogoča prost dostop 
do gradiva v delovnem času. Pravilnik izposoje gradiva se sklada s splošnim pravilnikom za 
knjižnice in arhive Bolgarske akademije znanosti in uradnimi določili o avtorskih pravicah.  
 
Trajanje: od leta 2005 dalje. 
 
Tematsko področje: knjižnica.  
 
Financiranje: Open Society Institute Sofia, Roma Program, Roma Education Fund. 
 
 
4. CENTER ZA MEDETNIČNI DIALOG IN STRPNOST »AMALIPE« (Center for 
interethnic dialogue and tolerance 'Amalipe') 
Vir: http://www.geocities.com/amalipe2002/frameeng.html, pregledano 12. 5. 2007. 
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Opis: 
Center za medetnični dialog in strpnost »Amalipe« je nevladna organizacija, ustanovljena v 
začetku leta 2002 v Velikem Trnovu (Centralna Bolgarija). Je ena vodilnih nevladnih 
organizacij na nacionalni ravni, ki vzpodbuja in organizira projekte v korist romske skupnosti. 
Delo organizacije se osredotoča na: 
- prizadevanje za vključitev predmeta »Romska kultura in folklora« v šolski izobraževalni 
program; 
- vzpodbujanje udeležbe Romov pri sestavljanju političnih programov na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni; 
- ohranjanje in obnavljanje romske identitete z zbiranjem, evidentiranjem in popularizacijo 
najboljših primerov romske kulture (slovstvena folklora, prazniki, itd.) z namenom ustaviti 
asimilacijo Romov in spremeniti negativni odnos in stereotipe do Romov; 
- reševanje problemov lokalnih romskih skupnosti v regiji Veliko Trnovo; 
- vzpodbujanje romske skupnosti k vključevanju v proces sprejemanja odločitev; 
- obravnavanje tekočih tem o položaju romskih žensk. 
Center »Amalipe« se pri organizaciji dejavnosti drži Programa in strategije za razvoj 2004-
2009. 
 
Ciljna skupina: Romi v Bolgariji. 
  
Področja in primeri delovanja (naslovi izvedenih projektov): 
1. Ohranjanje in popularizacija romske kulture v Centralni Bolgariji. 
2. Motiviranje romskih otrok za delo v šoli z ukvarjanjem z romsko kulturo. 
3. Romska folklora v bolgarskih šolah – opazovanje in dokumentiranje procesa. 
4. Če smo pesem slišali enkrat, jo bomo ponovno. 
5. Organizacija romskih amaterskih gledaliških skupin. 
6. Otroški romski festival »odprto srce«. 
7. Raziskovanje etničnih in družbenih značilnosti Romov, ki se indentificirajo kot Turki. 
8. Čiščenje onesnaženih območij in ekološka zaščita romskih naselij v mestu Zlatarica. 
 
Financiranje: Cordaid, the Netherlands; 
The Embassy of the USA - Sofia,  
Ministry of Education and Science,  
Open Society Institute – Budapest. 
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III. ČEŠKA 
 
Romi na Češkem 
Po uradni statistiki se je na Češkem leta 1991 za Rome opredelilo skoraj čez 33.000 Romov, 
leta 2001 pa trikrat manj oziroma 0,1% vse češke populacije. Ti podatki pa zaradi različnih 
vzrokov niso točni, saj se ocene o številu Romov gibljejo 150.000 in 300.000. Med 2. 
svetovno vojno so češke in moravske romske skupine skoraj iztrebili Nemci. Na območje 
sedanje Češke se je tako večina Romov priselila iz Slovaške v zadnje pol stoletja. Nekaj se jih 
je preselilo po vojni, mnogi so se na Češko preselili v šestdesetih in sedemdesetih letih 
dvajsetega stoletja zaradi potrebe po delovni sili, zadnji val naselitve pa je potekal po razpadu 
Čehoslovaške na dve državi. Ker je bila Češka precej bolj perspektivna, so se mnogi Romi 
odločili, da postanejo državljani Češke. Romi na Češkem niso homogena skupnost, temveč so 
razdeljeni na več skupin: Slovaški Romi (Servika Roma), Madžarski Romi (Roma Ungarika), 
Olach Roma, ter nekaj Sintov. 
 
Kulturna politika 
Romi na Češkem so priznani kot manjšina, romski zastopniki pa imajo vlogo v Svetu za 
narodnosti, ki pa nima nobene formalno upravne vloge. Leta 1996 so se začeli uveljavljati 
romski aktivisti, ki so dosegli ustanovitev Medresorne komisije za vprašanja romskih 
skupnosti (Interdepartmental Commission for Romani Community Affairs). Leta 2000 je vlada 
na priporočila Komisije sprejela uredbo »Romani integration«, ki je postala temelj »Romske 
politike« oziroma politike do romske manjšine. Ta politika zadeva prevladujoče težave 
romskih skupin: nezaposlenost, bivanjske okoliščine in standardi, socialno pomoč itd. Vlada 
upošteva tudi svetovanja romskih svetnikov pri razporejanju sredstev še za izobrazbo in 
kulturo. Leta 2001 so Komisijo preoblikovali v Vladni svet za vprašanja romskih skupnosti 
(Government Council for Romani Community Affairs). 
 
Glavni akter zaščite kulture romske manjšine na Češkem je Ministrstvo za kulturo Republike 
Češke (http://www.mkcr.cz/, pregledano 9. 3. 2007), ki je leta 2006 romsko kulturno 
problematiko vključilo tudi v Koncept za učinkovitejšo podporo umetnosti 2007 do 2013 (glej 
vir: http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vztah-statu-ke-kulture/Concept.pdf). 
 
V omenjenem konceptu je predstavljen program, namenjen podpori integracije romske 
skupnosti (str. 54), ki sicer poteka že od leta 2002. S tem programom ministrstvo podpira 
projekte s področja umetnosti, kulture in izobraževanja, raziskave romske kulture in tradicije, 
publikacije, televizijo, film, radio in multietnične dogodke. Kot poseben primer uspešnega 
projekta je omenjen Muzej romske kulture v Brnu, ki je eden od 13 muzejev na Češkem, ki 
jih je ustanovilo ministrstvo za kulturo. Natančno so navedena sredstva, ki jih Ministrstvo za 
kulturo namenja za ta program.29 Sicer pa podpirajo še Romski informacijski center, 
publikacije v romskih jezikih, radijske oddaje, produkcijo dokumentarnih filmov, Romsko 
knjižnico, glasbeno in drugo kulturno in umetniško udejstvovanje Romov. 
 
Primeri programov in projektov 

                                                
29 Pregled sredstev, namenjenih za program integracije romske skupnosti za leta 2003, 2004 in 2006 je dostopen 
tudi na straneh (vse pregledano 8. 3. 2007): http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/regionalni-a-
narodnostni-kultura/granty-a-programy/IRK04_p_ehled_p_id_len_ch_dotac_.xls; 
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-programy/IRK_2003.xls; 
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-programy/IRK_06.xls. 
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1. Romski informacijski center. 
2. Romski mesečni časnik Romano Vod'i (Romska duša). 
3. Radio Prague z romskimi oddajami. 
4. Rota radio (romski radio). 
5. Amare Roma (ciklus dokumentarnih filmov). 
6. Muzej romske kulture v Brnu. 
7. Romska knjižnica. 
8. Romano Džaniben (periodična publikacija). 
9. Glasbenik Gipsy. 
 
 
1. ROMSKI INFORMACIJSKI CENTER  
Vir: http://www.romea.cz/romea/english/index.php?id=projekty; www.romea.cz, pregledano 
8. 3. 2007. 
 
Nosilec: ROMEA - nevladna neprofitna organizacija, katere cilj je razvijanje spoštovanja 
človekovih pravic, demokracije in strpnosti v družbi. Združuje mlade Rome in Čehe, ki želijo 
pomagati Romom in Čehom pri skupnem življenju. 
 
Opis: 
Romski informacijski center se osredotoča predvsem na mlado romsko in neromsko 
populacijo na Češkem. Projekt je na nek način podoben vladnemu projektu »Internet v šole« – 
preko interneta ne želijo le objektivno informirati češke in tuje novinarje, ampak predvsem 
mlade generacije. Priskrbeti jim želijo informacije z druge strani – Rome želijo predstaviti 
drugače, kot jih ponavadi predstavljajo češki mediji. Želijo, da mlade generacije najdejo 
informacije o Romih že v osnovni šoli. Spletne strani Romskega informacijskega centra naj bi 
postale eden od učnih pripomočkov in most med romsko in večinsko populacijo. Cilj projekta 
je izboljšanje odnosov med romsko manjšino in večinsko družbo. Pri Romskem 
informacijskem centru so internet kot medij izbrali zato, ker je ta blizu mladim, ki jih 
predvsem želijo informirati.  
V okviru projekta so bile izdelane romske internetne strani, ki bralcem omogočajo dostop do 
splošnih in aktualnih informacij o romski manjšini na Češkem. Poleg informacij spletne strani 
vključujejo tudi neodvisne strani romskega mesečnega časnika Romano Vodi.  
 
 
2. ROMANO VOD'I (romski mesečni časnik Romska duša) 
Vir: http://www.romea.cz/romea/english/index.php?id=projekty; www.romea.cz, pregledano 
8. 3. 2007. 
 
Nosilec: ROMEA, www.romea.cz. 
 
Opis: 
Organizacija ROMEA od leta 2003 izdaja mesečni časnik Romano Vod'i (Romska duša) v 
češkem in romskem jeziku. Glavna funkcija časnika je informiranje in izobraževanje o 
romskih skupinah na Češkem, vključuje pa tudi druge teme (raziskave, preglede, diskusije, 
povzetke dosedanjega dela). 
 
 
3. RADIO PRAGUE 
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Vir: http://romove.radio.cz/en/, pregledano 8. 3. 2007. 
 
Opis: Radio Prague večkrat mesečno predvaja novice in oddaje o Romih. Na njihovi spletni 
strani je arhiv vseh novic in oddaj ter predstavitev romske zgodovine, tradicije, kulture itd.  
 
 
4. ROTA RADIO – Romski radio za vsakogar 
Vir: http://www.dzeno.cz/?r_id=33, pregledano 8. 3. 2007. 
 
Opis: 
Rota radio je romski radio, ki trenutno oddaja na le Češkem, v prihodnosti pa načrtuje tudi 
oddajanje na Slovaškem, Madžarskem in v Ukrajini. 
 
Financiranje: 
- EU program Phare, http://www.nros.cz/; 
- Media Development Loan Fund, http://www.mdlf.org/; 
- Open Society Institute, http://www.osi.hu/; 
- Medien Hilfe, http://www.medienhilfe.ch/; 
- Ministrstvo za kulturo Republike Češke, http://www.mkcr.cz/. 
 
 
5. AMARE ROMA (dokumentarni filmi o Romih) 
Vir: http://www.dobrysoused.cz/index.php3?disp=projekty&shw=107&langsw=1; 
http://www.romarising.com/en/soused.html, pregledano11. 6. 2007. 
 
Nosilec projekta: Nadační fond dobrý soused - Good Neighbour Endowment Fund, 
http://www.dobrysoused.cz/, pregledano 8. 3. 2007. 
 
Opis: 
AMARE Roma je serija dokumentarnih filmov o romskih manjšinah, živečih po vsem svetu. 
Serija ima 36 delov in so jo leta 2003 predvajali na Češki televiziji. Predstavljena je bila tudi 
na šolah kot učni pripomoček. Serija dokumentarnih filmov posreduje pozitivne informacije o 
romski skupnosti. Namen projekta Amare Roma je povišati raven razumevanja in poznavanja 
Romov (romskega jezika, kulture, zgodovine, pomembnih osebnosti) tako med večinskim 
prebivalstvom kot med Romi samimi.  
 
Trajanje: 1999 – 2002. 
 
Ciljna skupina: gledalci televizije, učenci v šolah.  
 
Tematsko področje: dokumentarni film. 
 
Financiranje: 
- Kultura 2000 – Evropska unija, http://www.culture2000.cz; 
- Česká televize, http://www.czech-tv.cz; 
- Česko - německý fond budoucnosti, http://www.fondbudoucnosti.cz; 
- Know How Fund, http://www.britain.cz/know_how.html (Britansko veleposlaništvo na 
Češkem); 
- Magistrát hl. města Prahy, http://www.praque-city.cz/; 
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- Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity Úřadu vlády ČR, 
http://www.vlada.cz/; 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, http://msmt.cz/; 
- NROS, http://www.nros.cz/; 
- Open Society Fund Praha, http://www.osf.cz/. 
 
 
6. MUZEJ ROMSKE KULTURE V BRNU 
Vir: http://www.rommuz.cz/, pregledano 15. 3. 2007. 
 
Opis: 
Muzej romske kulture v Brnu je bil ustanovljen leta 1991 na pobudo romskih in neromskih 
čeških intelektualcev in strokovnjakov ob finančni podpori Ministrstva za kulturo Republike 
Češke. Pri oblikovanju poslanstva in dejavnosti muzeja so se ustanovitelji oprli na dediščino 
Zveze Ciganov – Romov, ki je delovala od 1969 do 1973. Muzej je bila prva in dlje časa sedaj 
edina tovrstna institucija v Evropi, kasneje se je v Evropi pojavilo še nekaj podobnih muzejev 
(npr. V Tarnowu, Poljska). Namen muzeja romske kulture je ukvarjanje z zbirkami posnetkov 
in dokumentov, ki pričajo o romski materialni in duhovni kulturi ter njihovem sobivanju z 
večinskim prebivalstvom v preteklosti in danes. Leta 2005 se je Muzej romske kulture 
preoblikoval v državno institucijo, ki sodi pod Ministrstvo za kulturo Republike Češke.  
 
Stalna razstava muzeja pripoveduje zgodbo o Romih skozi svetovno zgodovino. Obiskovalec 
lahko sledi podobam romske kulture in njenim domnevnim spremembam od začetkov v Indiji 
do današnjih dni. Razstava, ki obsega šest razstavnih prostorov s skupno površino 326,4 m2, 
temelji na klasičnem pojmovanju etnogeneze Romov in selitve iz Indije v Evropo. Podobe 
nomadizma in etnogeneze do in po Evropi zasedajo precejšen del vse razstave. Poleg tega pa 
je predstavljeno tudi obdobje holokavsta. Črni toni in temačen prostor obiskovalcu pustijo vtis 
obupa, žalosti in tragedije. Eden od prostorov predstavlja obdobje od leta 1945 do 1989. Ta 
del razstave je namenjen potrjevanju integracije Romov v obdobju po 2. svetovni vojni. 
Obiskovalec spozna skupine Romov, ki so bile prisotne na ozemlju Češkoslovaške od leta 
1945 dalje. Predstavljen je tudi romski jezik in njegov razvoj od govorjenega h knjižnemu 
jeziku. Na posebnih panojih so prikazani portreti izbranih romskih avtorjev in odlomki iz 
njihovih del. Celotno razstavo spremljajo citati iz komentarjev Romov o določenih 
zgodovinskih dogodkih ali o posameznih aspektih romske kulture. Zadnji razstavni prosto je 
deljen na dva dela, prvi manjši del je namenjen prikazu pomembnejših mejniki v zgodovini 
Romov na Češkoslovaškem, drugi večji del pa predstavlja romsko skupnost od znotraj, 
njihovo kulturo in tradicijo, predvsem pa spremembe v kulturi v zadnjih štiridesetih letih. V 
tem delu so stene obarvane svetlo rožnato z rdečim vzorcem – te barve in vzorce naj bi bile 
tipične za mnoge romske domove. V zadnjem prostoru obiskovalec spozna trende v razvoju 
odnosov med romsko manjšino in večinskim prebivalstvom od leta 1989 do sodobnosti. 
Prikazani so mnogi češki, slovaški, romski in tuji članki na teme rasizma, diskriminacije, 
izobraževanja Romov, njihove kulture, socialnih pogojev, itd. Na sredi sobe je vrteči se steber 
s citati iz medijev, zraven sta dve televiziji, ki prikazujeta življenje Romov (in zlasti njihovo 
medijsko reprezentacijo) danes. 
 
Financiranje: Ministrstvo za kulturo Republike Češke. 
 
 
7. ROMSKA KNJIŽNICA / ROMSKÁ KNIHOVNA  
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Vir: http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=380&query=ROMANI, 
pregledano 11. 3. 2007. 
 
Opis: 
Romska knjižnica je mednarodni projekt, ki ga je podprla EU s programom Kultura 2000. 
Poteka v Bolgariji, poleg Bolgarije pa v projektu sodelujejo še štiri države: Avstrija, 
Madžarska, Češka in Romunija. Gre za sodelovanje med evropskimi inštitucijami in 
založniki, ki se ukvarjajo z romsko kulturo. Cilj projekta je izbrati, predložiti, izdati in 
distribuirati pomembna dela sodobne romske literature. V celoti bo izšlo 22 zvezkov v 
različnih jezikih: nemščina, romunščina, madžarščina, češčina in bolgarščina. Poleg tega pa 
bo izšla še spletna publikacija romskih edicij s prevodi naslovov v angleščino in švedščino. V 
okviru projekta bodo oblikovali skupino strokovnjakov, ki bo izbrala dela in izdelala baze 
podatkov. Vsak od organizatorjev bo iz te baze podatkov izbral naslove del tako, da bodo 
predstavljene geografske, tematske in lingvistične značilnosti romske literature. Organizirali 
bodo tudi delavnice z namenom preučiti metode dela z romskimi teksti. 
 
Namen: Glavni namen projekta je okrepiti romsko kulturo in sodobno literaturo ter 
vzpodbuditi in podpreti nove generacije Romov pri pisanju in branju. Poleg tega bodo 
omogočili dostopnost romske literature evropski javnosti in s tem presegli predsodke in 
okrepili medkulturni dialog. Povečali bodo poznavanje romske literature in okrepili 
zavedanje, da je romska literatura sestavni del evropske kulture. Razvijali romski jezik in 
oblikovati prevajalske standarde romskega jezika. 
  
Trajanje: junij 2005 – junij 2008 
 
Financiranje: Evropska unija, program Kultura 2000. 
 
 
8. ROMANO DŽANIBEN 
Vir: http://www.dzaniben.cz/, pregledano 8. 3. 2007. 
 
Opis: 
Romano Džaniben je periodična publikacija, v kateri izhajajo članki o romski kulturi. Izhaja 
od leta 1994. Na internetni strani najdemo vsebino in povzetke člankov vsake številke 
publikacije. Sponzorja časopisa sta EU (Culture 2000) in Next Page Foundation . 
 
 
9. GIPSY – rapper  
Vir: http://www.gipsy.cz/; http://romove.radio.cz/en/article/20272;  
http://romove.radio.cz/en/article/21298; http://romove.radio.cz/en/article/20393, pregledano 
15. 3. 2007. 
 
Opis: 
Gipsy je mlad češki glasbenik – rapper. Naslov njegovega zadnjega albuma je »Ya Favourite 
CD Rom«. Svoje delo Gipsy opisuje z besedami: »Jaz ne igram v romskem bandu, ampak 
rappam. Zakaj? Smo leta 2004. Jaz gledam v prihodnost in ne v preteklost. Ta je za nami. 
Uporabljam romske instrumente, žive instrumente romske kulture. Nisem pozabil naše glasbe, 
le spremenil sem jo za prihodnost. Romski jezik sem pozabil. Odraščal sem na čeških ulicah s 
češkimi ljudmi, zato govorim vedno češko.« 
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IV. HRVAŠKA 
 
Zakonska podlaga 
Politični in pravni status nacionalnih manjšin na Hrvaškem je urejen z Ustavo ter Ustavnim 
zakonom o nacionalnih manjšinah, ki je bil sprejet leta 2002. Pristojni državni organ je Svet 
za narodne manjšine (Savjet za nacionalne manjine). 
 
Narodne manjšine 
Na Hrvaškem je uradno šestnajst organiziranih manjšin: Srbi in Črnogorci, Makedonci, 
Italijani, Madžari, Judje, Avstrijci, Albanci, Nemci, Slovenci, Ukrajinci, Rusini, Čehi, 
Slovaki, Bosanci ter Romi. Glede na popis prebivalstva leta 2001 predstavljajo manjšine 7,5% 
celotnega prebivalstva, od tega se je za Rome leta 2001 opredelilo 9.463 oseb. 
 
Kulturna politika 
Hrvaška nima trdno urejene kulturne politike, ta izhaja iz različnih zakonov. Sistem je 
centraliziran, najmočnejšo vlogo ima Ministrstvo za kulturo, saj podpira različne programe, ki 
jih predlagajo predstavniki nacionalnih manjšin ter podeljuje štipendije za vsa področja 
kulture in umetnosti. Na Hrvaškem imajo nacionalne manjšine v desetih večjih mestnih oz. 
univerzitetnih knjižnicah tudi svoj oddelek. Državna finančna podpora Vladnega urada za 
narodne skupnosti in manjšine je namenjena za izvajanje projektov s področja umetnosti, 
kulturne dediščine, medijev, za organizacijo dogodkov in festivalov, kot tudi za projekte, ki 
podpirajo izobraževanje, družbeno kohezivnost ter medkulturni dialog. 
 
Vlada je sprejela tudi Nacionalni program za podporo Romskih aktivnosti in programov, ki 
spodbujajo predvsem izobraževanje in kulturne aktivnosti romske nacionalne skupine. Poleg 
tega je leta 2003 sprejela Nacionalni program za Rome30, katerega glavni namen je 
»ohranjanje tradicijske kulture Romov«. Za ta namen nameravajo izgraditi romske centre, 
podpirati romske organizacije, ki se ukvarjajo s kulturno produkcijo, organizirati tečaje 
romske glasbe in običajev, promovirati romsko kulturo v medijih itd. Ker Romi tudi na 
Hrvaškem niso enovita skupina, vzporedno poteka neformalna standardizacija romščine. 
Težnje po standardizaciji so opazne zlasti v publikacijah in šolstvu. Namen projekta pa je 
zlasti afirmacija romske kulture v širši družbi ter socialna integracija Romov. 
 
Večina finančne podpore projektom romskih organizacij, ki jih je na Hrvaškim preko trideset, 
prihaja iz državnega proračuna, pretežno iz Urada za narodne manjšine. O vsebinski plati 
romskih projektov pa odloča Svet za narodne manjšine. Afirmacija romske kulture potekal 
preko medijev – radijske in televizijske oddaje o življenju Romov na Hrvaškem, publikacija 
besedil v romščini, izdaja romske slovnice, promoviranje romske glasbe, financiranje romskih 
časopisov itd. 
 
Hrvaška je vključena tudi v program »Decade of Roma inclusion«, njen akcijski načrt pa 
zajema zlasti reševanje težav povezanih z naslednjimi področji: bivanjski pogoji, 
izobraževanje, zdravstvo in zaposlitev Romov.31 
 
Primeri nevladnih romskih organizacij in njihovih dejavnosti: 
1. Udruga izvornih Roma Hrvatske – Lovari. 

                                                
30 Vir: http://www.vlada.hr/nacionalniprogramromi/npzrOTKR.htm, pregledan 12. 5. 2007. 
31 Vir: http://www.vlada.hr/nacionalniprogramromi/Eapdzr.htm, pregledan 30. 5. 2007. 
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2. Udruga Romi za Rome Hrvatske. 
3. Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije. 
 
Udruga izvornih Roma Hrvatske – Lovari 
Vir: http://lovari.hr, pregledano 12. 5. 2007. 
 
Opis: 
Udruga izvornih Roma-Lovara je bila ustanovljena leta 2001 v Bjelovaru. Glavna naloga 
organizacije je pomoč in ohranjanje identitete, jezika in kulture »avtohtone« skupine hrvaških 
Romov - Lovar, ki predstavlja pomemben del hrvaške kulturne dediščine.  
 
Področja in primeri delovanja: svetovanje, izobraževanje, kulturne dejavnosti. 
Udruga izvornih Roma Lovara in Vijeće romske nacionalne manjine Grada Bjelovara sta 
ustanovitelja Kulturno-izobraževalnega romskega centra (Kulturno-izobraževalni center 
Roma). Osrednja naloga centra je svetovanje in pomoč Romom v vsakdanjem življenju, 
predvsem na področjih zdravstva, izobraževanja, socialnega skrbstva in zaposlovanja ter pri 
izboljšanju kvalitete življenja (še posebej otrok in žensk). Poleg tega program centra vključuje 
predstavljanje romske kulture tako s strani Romov kot ne-Romov iz Hrvaške in tujine, 
organiziranje kulturnih prireditev, delavnic in založništvo. V okviru centra deluje tudi manjša 
knjižnica.  
V sodelovanju z Mestnim muzejem Bjelovar ter ob finančni podpori Ministrstva za kulturo je 
bil januarja 2004 v prostorih centra odprt del stalne etnografske razstave z naslovom 
'Dokumentarno-povijesna izložba autohtonih hrvatskih Roma-Lovara', ki predstavlja 
zgodovino in kulturo Romov-Lovar. Prinaša pregled zgodovinskih dokumentov in 
zgodovinskih teorij ter prikaz kulture ter šeg in navad Romov-Lovar, ki so se ohranile prek 
ustnega izročila. 
 
Udruga Romi za Rome Hrvatske 
Vir: http://www.romizarome.hr/, pregledano 12. 5. 2007. 
 
Opis:  
Udruga Romi za Rome Hrvatske je bila ustanovljena leta 1998 z namenom, da spodbuja 
proces prilagajanja in sodelovanja med romskimi, manjšinskimi in večinsko skupnostjo na 
Hrvaškem, ob tem pa ohranja njihove posebnosti in razlike. Osrednje vsebine delovanja 
organizacije so pomoč pri izobraževanju romskih otrok in mladine, psihosocialna pomoč in 
izobraževanje staršev o vzgoji otrok ter ohranjanje in predstavljanje romske kulturne 
dediščine (založniška dejavnost, organizacija kulturnih prireditev, sodelovanje s kulturnimi 
ustanovami in izvajanje programov za otroke in mladino).  
 
Področja in primeri delovanja: izobraževanje, kulturne dejavnosti. 
Udruga Romi za Rome Hrvatske od leta 1999 organizira desetdnevno poletno šolo za romske 
otroke in mladino, ki poteka v obliki različnih delavnic in ustvarjalnih dejavnosti, katerih cilj 
je pridobivanje in poglabljanje znanja o romski zgodovini, kulturi in tradiciji ter spodbujanje 
ustvarjalnega izražanja.  
V Kulturnem centru Čakovec organizacija vsako jesen priredi razstavo z naslovom »Tradicija 
i mašta« (Tradicija in domišljija), na kateri so razstavljena dela, ki nastajajo na likovnih 
delavnicah poletnih šol za romske otroke in mladino. Skupna tema vseh razstavljenih del je 
romska kultura in tradicija, ki je podvržena ustvarjalnosti mladih umetnikov.  
Organizacija izdaja otroški in mladinski časopis z naslovom 'Mladi za mlade: časopis za 
romsko djecu i mladež'. 
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Financiranje: 
Evropska unija: Delegation of European Comission in Republic of Croatia, OSCE Mission to 
the Republic of Croatia, Academy for Educational Development, Co-operating Netherlands 
Foundations for Central and Eastern Europe, Fondazione San Zeno, Open Society Institute, 
Balkan Children and Youth Foundation, Veleposlaništvo Kraljevine Norveške, Ameriško 
veleposlaništvo, Britansko veleposlaništvo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ured/Savjet za nacionalne 
manjine, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Grad Zagreb,Grad Čakovec, 
Zagrebačka banka d.d., Raiffeisen banka d.d. 
 
 
3. Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije 
Vir: http://www.umrh.hr/, pregledano 12. 5. 2007. 
 
Opis: Organizacija je bila ustanovljena leta 1993 z namenom sodelovanja in izboljšanja 
kakovosti življenja pripadnikov romske narodne manjšine.  
 
Področja in primeri delovanja: založništvo. 
Od leta 1995 Udruga Roma Zagreb i zagrebačke županije izdaja časopis 'Romano Čaćipe – 
Romska istina' v romskem, hrvaškem in angleškem jeziku, ki dobiva finančno podporo Sveta 
za nacionalne manjšine RH in Urada za kulturo mesta Zagreb. 
Udruga Roma Zagreb i zagrebačke županije je pobudnik projekta priprave in izdaje romsko-
hrvaškega in hrvaško-romskega slovarja s slovnico. Slovar naj bi izšel v sodelovanju z 
ostalimi romskimi društvi na Hrvaškem, in sicer v 5000 izvodih ter treh romskih dialektih, 
imel bo 500 strani ter vseboval 50.000 leksiografskih gesel.  
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V. FINSKA 
 
Zakonska podlaga in status narodnih manjšin 
Na Finskem sta uradna jezika finski in švedski, po 17. členu ustave pa imajo »Sami, Romi in 
druge skupine pravico, da ohranjajo in razvijajo lasni jezik in kulturo«. Na Finskem sta 
skupini Sami – staroselsko ljudstvo (Indigenous people), ki so kulturno in politično 
avtonomni in imajo celo svoj parlament, – ter Romi, ki jih je na Finskem po ocenah okoli 
10.000, priznani kot »narodni kulturni manjšini«. Romi sicer niso politično organizirani, a 
imajo status narodne manjšine tudi po Evropski okvirni konvenciji o zaščiti narodnih manjšin, 
ki jo je Finska ratificirala. Druge jezikovne manjšine so še Švedi, Tatari in Rusi, ter 
imigrantske skupine, med katerimi je največ Rusov in Estoncev. Skupaj predstavljajo kar 6% 
celotnega prebivalstva. 
 
Romski jezik 
Finska je novembra 1994 ratificirala Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih in 
se s tem zavezala omogočati uporabo in ohranjanje romskega jezika in drugih neavtohtonih 
(ne-teritorialnih) jezikov: švedski, tatarski, ruski in jidiš. Romski jezik ima tako na Finskem 
status neavtohtonega jezika, medtem ko ima jezik Samov v administrativnih enotah (Sami 
Home Area) enak status kot uradni jezik. Status jezika podrobneje določata še dva zakona: 
Sami Language Law, sprejet leta 2003 in Language Law iz leta 2004. Istega leta je Finska na 
podlagi direktive Evropske Unije sprejela Zakon o prepovedi diskriminacije (Non-
Discrimination Act). 
 
Kulturna politika 
Za enakovreden dostop do kulture je na Finskem odgovorno Ministrstvo za izobraževanje. 
Sistem je centraliziran, Ministrstvo pa zagotavlja enake možnosti dostopa do kulture za vse 
skupine ter podpira projekte in druge aktivnosti na področju kulture in izobraževanja. Eden od 
ciljev ministrstva je tudi fleksibilna in učinkovita integracija imigrantov v finsko družbo, 
hkrati pa jim zagotavlja ohranjanje njihove lastne kulturne identitete. Posebno pozornost 
ministrstvo namenja zlasti promociji vključevanja marginaliziranih skupin ter potrebam otok 
in mladine manjšinskih skupnosti na področju umetnosti in. Poleg Ministrstva financirajo 
izobraževanje, usposabljanje, raziskave, kulturne programe in aktivnosti tudi lokalne 
skupnosti ter zasebni sektor. Posebna sredstva so namenjena financiranju programov za 
imigrantske skupine. 
 
Leta 1956 je bil zaradi dotedanje izrazite asimilacijske politike do Romov (v preteklosti so do 
romskih skupin na Finskem izvajali dejanja prisilne asimilacije, kot so na primer odvzem 
otrok, prisilna naselitev, prepoved romskega jezika itd.) v okviru Ministrstva za socialne 
zadeve in zdravstvo ustanovljen Svetovalni odbor za romske zadeve (Advisory Board on 
Romani Affairs).32 Člani odbora so predstavniki različnih ministrstev, polovica članov pa je iz 
                                                
32 Vir: http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/1183/index.htx.  
Drugi viri: 
- Finska ustava (http://www.om.fi/uploads/54begu60narbnv_1.pdf, pregledano 6. 3. 2007). 
- Ministrstvo za izobraževanje (http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/monikulttuurisuus/?lang=en, pregledano 6. 
3. 2007). 
- Svetovalni odbor za romska vprašanja / Advisory Board on Romani Affairs 
(http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/orgis/board/romani/anniversary.htx.i931.doc, pregledano 6. 3. 2007). 
- Splošno o Finski (http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26474&LAN=ENG, 
pregledano 6. 3. 2007). 
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različnih pomembnejših romskih organizacij. Odbor je odgovoren za koordinacijo med 
vladnimi službami in romskimi skupinami na Finskem, pripravlja pa na primer predloge 
zakonskih in administrativnih reform, skrbi za promocijo romske kulture, izboljšanje 
ekonomskega in socialnega statusa Romov itd. Ena od prednostnih nalog Odbora je 
izobraževanje romskih otrok. V ta namen so pripravili projekt »Draba kentoha – Beri z 
otrokom«, brošuro v romskem jeziku, ki je v pomoč staršem pri učenju otrok romskega 
jezika. 
 
Leta 1995 je bil sprejet amandma k Zakonu o splošnem šolstvu na podlagi katerega se lahko v 
osnovnih in srednjih šolah izvaja poučevanje romskega jezika kot materinskega jezika in 
poučevanje o romski kulturi, če so v razredu vsaj štirje romski otroci oziroma dijaki. V 
šolskem letu 2001-02 so romski jezik poučevala v dvajsetih splošnih šolah v devetih občinah. 
Vendar število otok, ki se učijo romskega jezika upada, delno tudi zaradi zmanjšanja 
občinskih sredstev. 
 
Leta 1994 je Enota za izobraževanje Romov (Roma Education Unit) pri Nacionalnem odboru 
za izobraževanje razvila nacionalni šolski program za romsko skupnost, katerega namen je 
promocija romskega jezika in kulture. V ta namen organizirajo predavanja, izobraževanja in 
seminarje. Od leta 1997 na Finskem deluje tudi Odbor za romski jezik, ki opravlja raziskave 
na področju romskega jezika in svetuje pri razvoju oziroma standardizaciji pisne romščine. 
Poleg učne literature in priročnikov za učitelje so na finskem izdali tudi splošni romsko-
angleški-finski slovar, v romski jezik pa prevajajo različna besedila. 
 
Reprezentacija Romov v medijih in javnosti 
Od leta 1995 nacionalna radijska postaja Radio Suomi tedensko oddaja dvajsetminutni 
informativni program v romskem jeziku – Romanihelmiä-romano mirits. Na Finskem redno 
izhajajo tri revije o Romih, večinoma v finščini, lokalna romska organizacija v Tampereju pa 
objavlja spletni časopis »Terne Kaale« v finščini, ki ga urejajo in je namenjen mladini. 
 
Pomemben del reprezentacije romske kulture v javnosti je tudi glasba. Tako so na primer 
Global Music Centre, Nevo Roma Association in druge organizacije v okviru programa 
Helsinki 2000 – evropska prestolnica kulture – pod naslovom Indiako Drom v kulturnih 
domovih organizirani koncerti glasbe finskih Romov.33 Pomembno je zlasti to, da so 
predstavili raznolikost glasbe finskih Romov – od disko glasbe do klasične glasbe, od 
religiozne romske glasbe do tradicionalne in novodobne romske ljudske glasbe. 
 
Primer dobre prakse: »International Romani Writers' Association« in projekt »Romska 
knjižnica« 
 
Organizacija: Mednarodna zveza romskih pisateljev (International Romani Writers' 
Association – IRWA). 
Vir: http://www.romaniwriters.com/about.htm; pregledano 6.3.07. 
 
IRWA, Mednarodna zveza romskih pisateljev (Kansainvälinen Romanikirjailijaliitto), je bila 
ustanovljena v mestu Karjaa na Finskem leta 2002 z namenom promocije in priznanja romske 
literature v svetu. Obenem je namen tudi ohranjanje in promocija jezika in kulture romskih 
skupin po svetu. Zveza poudarja pomen literature na utemeljevanje romske identitete, zato so 
                                                                                                                                                   
 
33 Vir: http://www.globalmusic.fi/gmnews/hel2000.html, pregledano 6. 3. 2007. 
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ustvarili pogoje za povezavo različnih avtorjev in promocijo njihovih del v širši javnosti. Ob 
ustanovitvi so bili prisotnih pisatelji iz dvanajstih evropskih držav, samo delovanje zveze pa 
omogoča liberalna družbena situacija, ki je na Finskem izredno naklonjena manjšinam in 
kulturni pluralnosti. Zveza je tudi del trenda oblikovanja evropske nacionalne skupnosti 
Romov, saj, kot trdijo, »nacija ne more obstajati brez literature, umetnosti, pisateljev, 
profesorjev« (http://www.romaniwriters.com/about.htm, pregledano 6. 3. 2007). Eden glavnih 
projektov zveze IRWA je mednarodni projekt The Romany library (Romska knjižnica), ki 
romsko kulturo in identiteto predstavlja in utrjuje skozi promocijo pomembnejših del sodobne 
romske literature. 
 
Projekt: The Romani Library (Romska knjižnica). 
Vir: http://www.romaniwriters.com/library.htm, pregledano 6. 3. 2007 
 
Nosilec in sodelujoče organizacije:  
Koordinator projekta: Department of Linguistics, Karl-Franzens University, Gradec 
(Avstrija); 
Sodelujoči založniki: Bokförlaget Tranan, Stockholm (Švedska); Drava Verlag, Celovec 
(Avstrija); L´Harmattan, Pariz (Francija); Pont Kiado, Budimpešta (Madžarska); University 
of Hertfordshire Press (VB); 
Sodelujoča nevladna organizacija: NextPage Foundation, Sofija (Bolgarija); 
Drugi partnerji: International Association of Romani Writers IRWA, Helsinki (Finska); Rom 
e. V., Köln (Nemčija); Centre d'Etudes tsiganes, Université de Paris (Francija); Department of 
Comparatisics, University of Innsbuck (Avstrija).  
 
Opis: 
Osrednja točka projekta, pri katerem so sodelovale univerzitetne institucije, evropski 
založniki, romske kulturne organizacije in nevladne organizacije, ki imajo izkušnje z 
izdajanjem romskih publikacij, je bila izbor, prevajanje, publiciranje, distribucija in promocija 
pomembnih del sodobne romske literature pod naslovom “Romani Library”. Večjezična 
naklada je zajemala skupno trideset knjig, v šestih evropskih jezikih: nemškem, angleškem, 
francoskem, romskem, švedskem in madžarskem jeziku. 
 
Trajanje: maj 2003 do maj 2006. 
 
Namen: Namen projekta je bil dvojen: po eni strani prispevati k ohranjanju in krepitvi 
kulturne identitete romskega jezika kot jezika sodobne literature ter spodbuditi mlajše 
generacije k branju in kreativnemu pisanju, po drugi strani pa približati romsko literaturo 
širokemu spektru bralcev z namenom boja proti predsodkom, vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga ter promocije priznavanja romske literature kot sestavnega dela evropske in svetovne 
literature in kulture.  
 
Ciljne skupine: 
- Romski pisatelji in prevajalci. 
- Nemško, angleško, francosko, švedsko in madžarsko literarno občinstvo, zlasti knjižnice in 
izobraževalne ustanove. 
- Romsko govoreče skupnosti v vzhodni in zahodni Evropi, zlasti njihovi mediji, kulturne in 
izobraževalne ustanove. 
 
Tematsko področje: kulturne dejavnosti – literatura. 
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VI. GRČIJA 
 
Narodni manjšini 
V Grčiji sta priznani narodni manjšini muslimani v Trakiji (1.1% vsega prebivalstva), ki se 
sami opredeljujejo za Turke, ter Romi, ki predstavljajo približno 2.5% vsega prebivalstva 
Grčije. 
 
Družbeno-ekonomska in kulturna integracija manjšin temeljita na priznavanju kulturne 
različnosti. Romska skupnost je na podlagi notranje-administrativne določbe (inter-
ministerial commision) pridobila uraden status šele leta 1997, ki je sprožila močnejšo socialno 
integracijo Romov v grško družbo. Ministrstvo za kulturo je razvilo program kulturnih in 
izobraževalnih pobud, ki ga je sofinancirala Evropska komisija pod okriljem 3rd Support 
Framework Programme of the European Commision, izvrševali pa so ga v sodelovanju z 
lokalnimi oblastmi. Program kulturnih in izobraževalnih pobud se trenutno izvaja v širšem 
območju Aten, eventualno pa ga nameravajo razširiti tudi v druge regije. Glavni cilj programa 
je razvoj kulturne infrastrukture romskih naselij, promocija opismenjevanja in veščin v 
umetnosti, zlasti v glasbi, pa tudi v fotografiji itd. Glavni namen programa je reprezentacija 
romskih skupin in romske kulture ter zlasti razpoznavnost njihove kreativnosti in kulturne 
tradicije v grški družbi.  
 
V Grčiji se politika manjšin v sedanjosti spopada zlasti z izzivi, ki jih prinašajo množične 
migracije delavcev, beguncev in prosilcev za azil iz sosednjih držav, ki skupaj predstavljajo 
kar 7.3% populacije. V skladu z integracijsko politiko Ministrstvo za kulturo izvaja 
multikulturni program izobraževanja za otroke imigrantskih družin v centru Aten in drugje, 
javni radio omogoča oddajanje radijski program v tujih jezikih glavnih (večjih) imigrantskih 
skupnosti. Izobraževanje in uspešno izvajanje kulturne politike smatrajo v Grčiji za eno 
glavnih orodij pri promociji kulturne različnosti in integracije tako imigrantskih skupin kot 
tudi Romov. Pomemben mehanizem socialne integracije igrajo tudi osveščanje proti rasni 
diskriminaciji, ksenofobiji ter negativnim kulturnim in etničnim stereotipom.  
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VII. IRSKA 
 
Narodne manjšine 
Na Irskem ni uradno priznanih narodnih ali kulturnih manjšin. Ob popisu prebivalstva leta 
2002 se je 24.000 oseb opredelilo za Travellerje oziroma za pripadnike Travelling community, 
ki je podala tudi pobudo za njihovo uradno priznanje - zaradi posebne kulturne tradicije 
smatrajo, da bi lahko bili priznani kot etnična skupina, saj se identificirajo kot ljudje s skupno 
zgodovino, kulturo in tradicijami, kot je nomadski način življenja. Nomadizem je implicitno 
ujet že v njihovi oznaki ter velja za glavni simbol notranje identifikacije ter pripisovanja 
skupinske identitete od zunaj. Temu botrujejo specifične interakcije – Travellerji so namreč 
marginalizirana socialna skupina – ki predstavljajo kontinuiteto stigmatizacije. 
 
Čeprav je bila Irska dolgo časa izrazito emigrantska država, pa je v zadnjih letih postala 
privlačna destinacija za imigrante, saj na Irskem beležijo ena najvišjih stopenj imigracije v 
Evropi. Posledica tega je prisotnost preko 160 različnih jezikovnih skupin. Prav kulturna 
različnost pa je temelj socialne integracije imigrantskih skupin, v določeni meri pa tudi 
Travellerjev. V Strategiji umetnosti (Arts Strategy) iz leta 2005 je Grčija izpostavila 
pomembnost umetnosti pri izražanju kulturne različnosti imigrantske skupnosti. Svet 
umetnosti (Arts Council) je na pobudo Imigracijskega sveta Republike Irske pričel z raziskavo 
o kulturnih potrebah novih manjšinskih skupin na Irskem. Na mednarodni ravni sodeluje Irska 
pri organizaciji umetniških dogodkov in festivalov, kot je vsakoleten festival Festval of World 
Cultures v Dun Loaghaire. 
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VIII. ITALIJA 
 
Zakonska podlaga in narodne manjšine 
V Italiji razlikujejo med avtohtonimi manjšinami, ki naj bi se v Italiji izoblikovale že pred 
stoletji, ter neavtohtonimi skupinami, med katere prištevajo neprestano naraščajoče število 
migrantov iz Vzhodne Evrope, Afrike, Azije in Latinske Amerike.  
 
Pravice avtohtonih manjšin, ki so uradno priznane tudi kot kulturne manjšine (Nemci in 
Ladini v provinci Bolzano, Slovenci in Hrvati v pokrajini Furlanija Julijska krajina, Grki in 
Albanci v severni Italiji in na Siciliji ter Katalonci na Sardiniji) so že od obdobja po drugi 
svetovni vojni vojni zaščitene z nacionalno in regionalno zakonodajo, z zakonom 482/1999 
ter s 6. členom Ustave iz leta 1947. Pripadniki avtohtonih narodnih manjšin imajo priznan 
status državljana in s tem povezane državljanske in posebne kulturne pravice. Poseben 
poudarek pa je namenjen ohranjanju njihovega jezika. 
 
Romi v Italiji 
Izjemo med narodnimi manjšinami predstavljajo še vedno močno segregirani Romi, ki jih po 
eni strani prištevajo med avtohtone narodne manjšine, na drugi strani pa zaradi naraščajočega 
števila romskih imigrantov tudi med neavtohtone manjšine. Zaradi novih migracij iz 
Romunije in Balkana se je njihovo število iz 10.000 leta 2001 povzpelo na 15.000 leta 2005. 
Po nekaterih ocenah pa je njihovo število mnogo višje – organizacija »Opera Nomadi« 
ocenjuje, da je v Italiji približno 150 000 Romov, med njimi velika večina priseljenih. 
 
Nove imigrantske skupnosti ter ilegalni migranti skupaj predstavljajo vsaj 3.3 milijona oz. 
5.7% celotne populacije v Italiji. V zadnjih letih je zaradi množičnih imigracij iz manj razvitih 
držav vprašanje narodnih oziroma kulturnih manjšin v Italiji postalo eno od osrednjih 
družbenih vprašanj. To je opazno zlasti v zakonodajnih in regulacijskih ukrepih, s katerimi so 
zaostrili migracijsko politiko. Zakon 39/1990 je bil eden prvih zakonodajnih ukrepov na 
področju integracijske politike, ki je reguliral dostop v državo, imigrantom, ki so prišli v 
Italijo pred letom 1989 pa je podelil amnestijo. Leta 2002 je bil zaradi večjega števila 
ilegalnih migrantov in pritiska desne politične opcije sprejet nov zakon (189/2002), ki je 
uvedel bolj restriktivno imigracijsko politiko. Z zamenjavo oblasti leta 2006 je bil v 
obravnavo sprejet osnutek novega Zakona o državljanstvu, katerega temeljne spremembe so 
novi pogoji za pridobitev državljanstva. Čeprav legalni in ilegalni migranti vsaj na področju 
socialnega varstva, zdravstva in izobraževanja uživajo določene pravice, pa pravico do 
svobode izražanja in kulturne samobitnosti manjšin (ki je zapisana v ustavi) državne oblasti 
(tudi Ministrstvo za dediščino in kulturne aktivnosti) ne izvajajo eksplicitno. 
 
Na lokalni ravni so ukrepi integracijske politike vidnejši, saj tuje državljane in manjšine 
vključujejo v lokalno administracijo. V pokrajini Emilia Romagna spodbujajo razvoj 
Medkulturnih centrov, usposabljanje medkulturnih mediatorjev ter organizacijo športnih in 
kulturnih dogodkov. Ena od izjem je projekt »Porto Franco«, ki se zadeva izobraževalne ter 
kulturne politike v Toskani. V projekt, ki skozi različne kulturne aktivnosti promovira 
kulturno različnost, so se povezali regionalna administracija, deset provinc v Toskani, več kot 
200 mestnih svetov in skorajda 100 javnih in privatnih »medkulturnih centrov«. Medkulturno 
sodelovanje je zelo pomembno za integracijo različnih narodnih skupin, tudi Romov. Za ta 
namen močno poudarjajo medkulturne prakse kot temelj za razvoj sodobne kulture. 
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IX. MADŽARSKA 
 
Zakonska podlaga 
Leta 1995 je Madžarka kot ena prvih držav ratificirala v Svetu Evrope sprejeto Okvirno 
konvencijo za zaščito narodnih manjšin, poleg tega pa je vseskozi aktivno udeležena v 
razpravah o politiki do manjšin in prioritetah Evropske Unije na tem področju. Sicer 
Madžarska nima posebej urejene kulturne politike do manjšin. 
 
Narodne manjšine 
Ob popisu prebivalstva leta 2002 se je 3,1% prebivalstva opredelilo, da pripada eni od 
manjšinskih skupin, 1,3% pa uporablja manjšinski jezik kot svoj materni jezik. Vse manjšine 
na Madžarskem predstavljajo skupaj kar 7-8% celotnega prebivalstva. Na Madžarskem je 
priznanih 12 narodnih manjšin: Nemci, Slovaki, Hrvati, Rusini, Poljaki, Romuni, Srbi, 
Bolgari, Grki, Armenci, Ukrajinci in Slovenci. Največja manjšinska skupnost, priznana kot 
etnična manjšinska skupina (ethnic minority group), so Romi. Romov je na Madžarskem zelo 
veliko - ob popisu prebivalstva se je kar 190.000 oseb opredelilo za pripadnike romske 
skupnosti. To je uradna številka, ki predstavlja 2% celotnega prebivalstva, neuradne ocene pa 
nihajo med 4-8% vsega prebivalstva. Do takih odstopanj prihaja, ker se etnična pripadnost 
smatra za osebni podatek in je identifikacija z etnično skupino prostovoljno dejanje.  
 
Priznane narodne manjšine so politično, družbeno in kulturno povezane v narodne manjšinske 
zveze. Takšne zveze imajo status posvetovalnega telesa, delno pa lahko vplivajo tudi na 
zakonodajne ukrepe. Izvoljeni predstavniki v vaseh in mestih, kot tudi tisti na nacionalni 
ravni, pa imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju finančnih sredstev za najrazličnejše 
kulturne projekte. Manjšinske zveze najbolje delujejo na lokalnih nivojih – leta 2006 so bile 
na lokalnih volitvah manjšinske samouprave (self-government) izvoljene v 1434 območjih 
oziroma v 45% vseh lokalnih skupnosti. Skupno je na Madžarskem 2044 takšnih manjšinskih 
samouprav, od tega jih imajo večino Romi – kar 1117. 
 
Romi so na Madžarskem prisotni v vseh segmentih družbe. Vendar zaradi neupoštevanja in 
ignorance do Romov v družbi nasploh ter pogosto tudi zaradi konfliktov in medsebojnih 
nasprotovanj znotraj same romske skupnosti, še vedno niso zaživel idejni kulturni projekti, 
kot je na primer Romski muzej ali Sodobna romska umetnostna galerija. 
 
Projekti in programi: 
1. Evropski center za pravice Romov (ERRC). 
2. DELPHOI (sklop socioloških raziskav). 
3. Sklop projektov v zvezi z romsko kulturo in umetnostjo Madžarskega inštituta za kulturo. 
4. OSI-Budapest online Roma exhibition (spletna razstava o Romih). 
5. Romaart (organizacija za romske umetnike). 
6. Romski glasbeni ustvarjalci. 
 
 
1. EVROPSKI CENTER ZA PRAVICE ROMOV V BUDIMPEŠTI 
Vir: http://www.errc.org/, pregledano 12. 3. 2007. 
 
Opis: 
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Evropski Center za pravice Romov / European Roma Rights Centre (ERRC) je ena od 
močnejših in prominentnejših mednarodnih pravnih organizacij, ki se zavzema za izvajanje 
aktivnosti proti rasizmu in zlorabljanju človekovih pravic v primeru Romov. Delovanje 
ERRC vključuje predvsem reševanje strateških sporov, mednarodno pravno pomoč, 
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter izobraževanje romskih aktivistov. ERRC je član 
Mednarodne federacije za človekove pravice v Helsinkih in ima status svetovalca v Svetu 
Evrope in v Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov.  
 
Financiranje: Zasebni donatorji. 
 
 
2. DELPHOI (sklop socioloških raziskav) 
Vir: http://www.delphoi.hu/engpage/enindex.html, pregledano 12. 3. 2007. 
 
Opis: 
DELPHOI je organizacija, ki se ukvarja s kvalitativnimi sociološkimi raziskavami. Veliko 
pozornosti namenja raziskavam Romov. Na spletni strani so predstavljene raziskave o Romih 
z naslednjimi naslovi: 
- Elementary Schools Educating Roma Children 
- School Effectiveness in Education of Romanies 
- Primary School Education of rhe Romanies in Hungary (a comprehensive bibliographical 
monograph) 
- Health Status of the romany Population 
- Differences in Access to Primary Healthcare - Structure, Equal Opportunity and Prejudice 
- Roma Enterpreneures in Hungary 
- Who Is a Gypsy in Hungary Today? 
  
 
3. SKLOP PROJEKTOV V ZVEZI Z ROMSKO KULTURO IN UMETNOSTJO 
 
Nosilec: MADŽARSKI INŠTITUT ZA KULTURO, ODDELEK ZA ROMSKO 
KULTURO (HUNGARIAN INSTITUTE FOR CULTURE) 
Vir: http://www.mmi.hu/inter/english.htm, pregledano 14. 3. 2007. 
 
Projekti: 
a) TRETJA NACIONALNA RAZSTAVA ROMSKIH UMETNIKOV 2000 
Vir: http://www.mmi.hu/romaoszt/kepzomuv/eloszoen.htm, pregledano 14. 3. 2007. 
 
Leta 2000 je potekala Tretja razstava romskih slikarjev v Budimpešti. Svoja dela je 
razstavljalo 21 umetnikov. Razstavo sta organizirala Madžarski inštitut za kulturo ter 
Fundacija Romedia. 
Prvič je bila razstava organizirana maja 1979 v galeriji Kulturnega centra Pataky na obrobju 
Budimpešte, tekom leta pa je kar 35-krat gostovala tudi v raznih krajih po Madžarskem. 
Razstavili so dela 12 umetnikov, dosegli pa so precejšen odmev, saj so veliko del tudi prodali. 
Naslednja razstava je potekala spomladi leta 1989 v Etnografskem muzeju v Budimpešti. 
Finančno so jo podprli Sorosova fundacija in drugi privatni sponzorji, razstava pa je imela 
velik obisk. Eden od posledičnih učinkov razstave je, da sta Etnografski muzej in Romski 
socialni in kulturni center Romano Kher začela sistematično kupovati dela romskih 
umetnikov.  
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b) ROMSKA OBRT NA MADŽARSKEM - razstava 
Vir: http://www.mmi.hu/romaoszt/mester_e.htm, pregledano 14. 3. 2007. 
 
Razstava Romska obrt na Madžarskem prikazuje pregled romske obrti na Madžarskem od 17. 
stoletja do danes. Poleg izdelkov in fotografij so razstavljena zmagovalna dela 1. 
nacionalnega tekmovanja v ljudski umetnosti, na katerem so lahko sodelovali romski 
umetniki in obrtniki.  
Na Madžarskem je okoli 2000 romskih umetnikov. Nekatere ljudske obrti so se preoblikovale 
v umetniško dejavnost (npr. kovaštvo). Nekaj obrtnikov je doseglo velik uspeh. Število šol, 
kjer romski obrtniki učijo tradicionalno obrt, se povečuje. Razstava je s svojo razumljivo 
obliko namenjena predvsem učencem, njen namen pa je dvigovanje znanja o Romih in 
romske zavesti zlasti pri mladih.  
 
c) SKOZI ROMSKE OČI (razstava knjig o romski folklori in literaturi na Madžarskem) 
Vir: http://www.mmi.hu/romaoszt/konyv_en.htm, pregledano 14. 3. 2007. 
 
Namen razstave je predstaviti zgodovino romske lingvistike in raziskovanja romske folklore 
na Madžarskem od konca 19. stoletja do danes. Razstava govori o procesu razvoja romske 
literature, o romskih pisateljih in pesnikih, ki so objavljali svoja dela v neodvisnih 
publikacijah in zbirkah na Madžarskem in v tujini, ter o romskih novinarjih in ustvarjalcih s 
področja filma in gledališča. 
Razstava je namenjena predvsem v pomoč pri šolskem izobraževanju. Učencem in učiteljem 
skuša podati sistematično znanje o romski folklori in literaturi na Madžarskem. Razstavno 
gradivo se nenehno povečuje. Trenutno vključuje 500 publikacij, dokumentov in slik. 
Razstava je bila do sedaj že večkrat postavljena v raznih krajih po Madžarskem v sodelovanju 
z društvi pisateljev, knjižnicami, kulturnimi centri, pedagoškimi ustanovami in romskimi 
organizacijami. Razstavo ponavadi dopolnjujejo srečanja pisateljev in bralcev, folklorni 
program in kviz.  
 
d) MADŽARSKI ROMSKI HOLKAVST (publikacije) 
Vir: http://www.mmi.hu/romaoszt/holocaus/index.htm, pregledano 14. 3. 2007. 
 
Na spletni strani z naslovom Madžarski romski holokavst je predstavljena knjiga avtorice 
BÓDI Zsuzsanne z naslovom »Soha többé… Nikana majbuter... Never again… 
Visszaemlékezések a holokausztra. Seripe p-o holokaust. Recollections of the holocaust.« 
Knjiga je izšla leta 2000 v Budimpešti v zbirki Študije romske etnografije. Na spletni strani so 
tudi so seznami člankov, študij in poročil o romskem holokavstu. 
 
 
4. OSI-BUDAPEST ONLINE ROMA EXHIBITION (spletna razstava o Romih) 
Vir: http://www.osi.hu/exhibition/, pregledano 12. 3. 2007. 
 
Nosilec: Open Society Institute-Budapest (http://www.osi.hu). 
 
Opis: 
Razstavo sta leta 2000 oblikovala ‘Office of Communications’ in ‘Roma Participation 
Program’ (RPP, http://www.osi.hu/rpp), ki delujeta v okviru Open Society Institute-
Budapest. Razstava je sestavljena iz dveh serij fotografij. Prva serija z naslovom 'Romi 
Srednje in Vzhodne Evrope' avtorja Rolfa Bauerdicka je bila objavljena v junijski številki 
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revije RPP Reporter, druga serija z naslovom 'Izzivajoča segregacija' avtorja Jasona Ortona je 
bila objavljena v naslednji številki Reporterja v drugi polovici leta 2000. 
 
Razstavo fotografij spremljajo povezave na članke iz preteklih številk Reporterja, informacije 
o dejavnosti Sorosove fundacije za Rome in povezave na druge spletne strani, ki vsebujejo 
informacije o Romih. Vse povezave ob fotografijah so vključene v seznam povezav na strani 
Roma Links page (http://www.osi.hu/exhibition/links.htm). Povezave je izbrala 'Office of 
Communications' s pomočjo RPP.  
 
Trajanje: od leta 2000. 
 
Ciljna skupina: Romi in ne-Romi, obiskovalci spletne razstave, ki jih zanima življenje 
Romov. 
 
Tematsko področje: spletna razstava. 
 
 
5. ROMAART (nevladna organizacija) 
Vir: http://www.romaart.hu/index.php?lang=eng, pregledano 12. 3. 2006. 
 
Opis: 
Organizacija Romaart je bila ustanovljena leta 1997, z namenom pomagati umetnikom, ki se 
želijo udeležiti nacionalnih in mednarodnih umetniških forumov in razstav. Ob ustanovitvi je 
organizaciji pomagal Inštitut za madžarsko kulturo. Organizacija se osredotoča predvsem na 
pomoč umetnikom, ki izdelujejo izdelke domače obrti. Njena glavna naloga je poiskati ljudi, 
ki se ukvarjajo s tradicionalno obrtjo in oceniti njihovo delo.  
Leta 1997 sta Nacionalna zveza romskih ljudskih umetnikov in Inštitut za madžarsko kulturo 
priredila Nacionalno tekmovanje v romski obrti. Z izdelki, ki so bili predloženi za 
tekmovanje, je bila oblikovana razstava, ki so jo pokazali v več krajih po vsej državi. Zbirka 
namreč predstavlja pregled razvoja romske obrti na Madžarskem v zadnjih treh stoletjih, ob 
razstavi pa je izšla tudi knjiga z naslovom Romska obrt na Madžarskem, ki jo uporabljajo tudi 
kot učni pripomoček v šolah. 
Organizacija Romaart je odprta za vse, ki se ukvarjajo s tradicionalno romsko obrtjo ali 
izdelujejo umetniška dela, ki vsebujejo elemente romske folklore. Organizacija je vzpostavila 
tudi spletni portal Romaart, ki omogoča dostop do seznamov bibliografij, diskografij, 
filmografij in spletnih strani romskih umetnikov.  
 
Namen: Pomoč in podpora romskim obrtnikom in umetnikom. 
 
Ciljna skupina: Romski obrtniki in umetniki, ki se ukvarjajo s 'tradicionalno' romsko obrtjo 
oziroma izdelujejo umetniška dela, ki vsebujejo elemente romske folklore. 
 
 
6. ROMSKI GLASBENI USTVARJALCI: 
 
KALMAN BALOGH & THE GIPSY CIMBALOM BAND  
http://www.balogh-kalman.fw.hu/, pregledano 12. 3. 2007. 
 
LAJKO FELIX 
http://www.lajkofelix.hu/english/index.php, pregledano 12. 3. 2007. 
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MIKLÓS LAKATOS 
http://www.mikloslakatos.com/, pregledano 12. 3. 2007. 
 
BUDAPEST GYPSY SYMPHONY ORCHESTRA 
http://www.100violins.com/us/orchestra/index.php, pregledano 12. 3. 2007. 
 
ETNOROM 
http://www.etnorom.hu/, pregledano 14. 3. 2007. 
 
KARAVAN FAMILIA 
http://www.karavanfamilia.hu/emenu.htm, pregledano 14. 3. 2007. 
 
MÁRTON VIRTUOSO GIPSY BAND 
http://arsnobilis.acn.waw.pl/MARTON-GIPSY/martongb.htm, pregledano 14. 3. 2007. 
 
NOMADA 
http://www.nomada.hu/eng/index.html, pregledano 14. 3. 2007. 
 
ROMANO DROM 
http://www.romanodrom.com/eng_index_1024.html, pregledano 14. 3. 2007. 
 
GASPAR LACI 
http://www.gasparlaci.hu/index.php, pregledano 14. 3. 2007. 
 
ANDO DROM 
http://www.andodrom.hu/, pregledano 14. 3. 2007. 
 
AMARO SUNO 
http://www.fidelio.hu/nevjegy.asp?id=331&p=&cat=egy, pregledano 14. 3. 2007. 
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X. MAKEDONIJA 
 
Zakonska podlaga 
V makedonski ustavi je uradno priznanih 6 narodnih (kulturnih) manjšin: daleč največ je 
Albancev (509.083), sledijo jim Turki (77.959), Romi (53.879), Srbi (35.939), Bošnjaki 
(17.018) in Vlahi (9.695). Narodne manjšine skupaj predstavljajo več kot tretjino (35,8%) 
celotnega prebivalstva. Leta 2006 je bila podana pobuda Hrvaške, da bi bili tudi Hrvati v 
ustavi priznani kot narodna manjšina, vendar zahteve makedonska vlada ni sprejela. 
 
Makedonija ima decentraliziran sistem z veliko vlogo lokalnih oblasti in skupnosti, glavni del 
kulturne politike do manjšin pa predstavlja avgusta 2001 sprejet Ohridski okvirni sporazum 
(Ohrid Framework Agreement), na podlagi katerega so sprejeli nove amandmaje k členom 
ustave, ki opredeljujejo status kulturnih skupnostih: 
- v lokalnih samoupravah, kjer živi več kot 20% populacije, je jezik in njegova pisava 
uporabljen kot uradni jezik poleg makedonskega jezika in cirilice; 
- zakoni, ki direktno zadevajo kulturo, morajo biti v skupščini izglasovani z večino.  
 
Narodne manjšine 
Narodne manjšinske skupine imajo po ustavi pravico do svobodnega izražanja ter razvoja 
njihove lastne kulturne, religiozne in jezikovne identitete. Veliko vlogo pri tem igra 
Ministrstvo za kulturo, ki vsako preko javnih razpisov ponudi različne kulturne programe. 
Kulturni delavci in strokovnjaki iz manjšinskih in etničnih skupin so vključeni v številne 
kulturne institucije in centre, kulturna in umetniška društva, nacionalni operni, baletni 
ansambel, filharmoničen orkester, v filmske projekte, založniško dejavnost, zaščito kulturnih 
spomenikov, umetniške razstave, itd. 
 
Primeri nevladnih romskih organizacij in njihovih dejavnosti: 
1. HZRM Sonce (Humanitarno združenje Romov Republike Makedonije). 
2. Nacionalni romski center. 
3. DROM (Center romske skupnosti, Kumanovo). 
 
 
1. HZRM SONCE (Humanitarno združenje Romov Republike Makedonije) 
Vir: http://www.sonce.org.mk, pregledano 12. 5. 2007. 
 
Opis:  
HZRM Sonce je bilo oblikovano leta 1996, ko so se življenjski pogoji v državi, predvsem za 
predstavnike manjšin in drugih manjših družbenih skupin, kot so Romi, poslabšali. V teh 
razmerah je skupina romskih entuziastov iz Tetova prišla na idejo, da bi ustanovili fond, v 
katerega bi skupnost vlagala sredstva za namene skupnosti. Sredstva so se zbirala z 
mesečnimi prispevki romskih družin. Denar se je porabil za nujne primere v skupnosti, kot so 
medicinska pomoč, smrt v družini, naravne nesreče, sirote, itd. Poleti leta 1997 so združenje 
obiskali predstavniki Open Society Institute, ki so dali pobudo, da se organizacija uradno 
registrira. Od njih so prejeli mnoge napotke za nadaljnje delo. Z registracijo je HZRM postalo 
center romske skupnosti v Tetovu. Ukvarja se predvsem s humanitarnimi dejavnostmi in 
projekti.  
 
Namen: Humanitarna pomoč Romom v Makedoniji. 
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Ciljna skupina: romska skupnost v Makedoniji 
 
 
2. NACIONALNI ROMSKI CENTER 
Vir: http://www.nationalromacentrum.org/en/index.php/about-national-roma-centre/,  
pregledano 12. 5. 2007. 
 
Opis: 
Nacionalni romski center je bil ustanovljen leta 1997. Je nevladna organizacija, ki povezuje 
Rome in predstavnike različnih institucij ter vzpodbuja aktivno participacijo Romov v družbi, 
pri čemer se opira na principe moderne multietnične evropske družbe. Misija organizacije je 
delovati kot glas Romov v družbi, ščititi pravice, ki jih ima vsak državljan in posebne 
manjšinske pravice, ter razvijati komunikacijsko mrežo.  
 
Namen: namen nacionalnega romskega centra je reševanje lokalnih, nacionalnih in 
internacionalnih problemov, ki se nanašajo na Rome. 
 
Ciljna skupina: Romi. 
 
Področja in primeri delovanja: 
- Brezplačna pravna pomoč. 
- Vzpodbujanje izobraževanja Romov v Makedoniji. 
- Zaščita pravic Romov in bolj proti diskriminaciji. 
 
Financiranje: 
- Roma Participation Program, 
http://www.nationalromacentrum.org/en/index.php/category/news-and-events/. 
- Roma Education Fund, http://romaeducationfund.hu/. 
- European Roma Rights Centre, http://www.errc.org/. 
- PAX Christi, http://www.paxchristi.nl/. 
- Pro Helvetia , http://www.nationalromacentrum.org/en/index.php/category/news-and-
events/. 
 
 
3. DROM (Center romske skupnosti, Kumanovo) 
Vir: http://www.drom.org.mk/index_uk.html, pregledano 12. 5. 2007. 
 
Opis: 
DROM je nevladna neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1997 na pobudo mladih 
romskih intelektualcev . K ustanovitvi organizacije so jih vzpodbudili problemi med romskim 
prebivalstvom. S pomočjo romskega intelektualca in aktivista Sebastijana Kurtisi iz Nemčije 
so vzpostavili prve stike z Open Society Institue na Madžarskem. Institut je podprl 
ustanovitev Centra romske skupnosti v Kumanovem. Glavni cilj organizacije je utrjevanje 
položaja in reprezentiranje Romov kot enakopravnih državljanov Makedonije. Ta cilj 
dosegajo z delom v izobraževalnih centrih, prirejanjem konferenc, seminarjev, simpozijev, s 
prispevki v medijih in izdajanjem brošur. Organizacija sodeluje z nevladnimi in vladnimi 
organizacijami iz Makedonije in tujine. DROM je članica Mednarodne zveze. Med leti 1997 
in 2002 je realizirala več projektov.  
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Namen: Utrjevanje položaja in reprezentacija Romov kot enakopravnih državljanov 
Makedonije. 
 
Ciljna skupina: Romi in ne-Romi 
 
Področja in primeri delovanja: 
- Izobraževanje; 
- človekove pravice; 
- socialna blaginja; 
- zdravje; 
- zaposlovanje; 
- pravna zaščita. 
 
Financiranje projektov: 
- Open Society Institute; 
- UNICEF; 
- Makedonski center za mednarodno sodelovanje MCIC; 
- Makedonska informacijska agencija MIA; 
- PAX Christi, Nizozemska, http://www.paxchristi.nl/. 
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XI. NEMČIJA 
 
Nemčija je ratificirala Okvirno konvencijo o zaščiti nacionalnih manjšin (Framework 
Convention for the Protection of National Minorities), ki je pričela veljati februarja 1998. Po 
tej konvenciji so v Nemčiji zaščitene avtohtone manjšine in etnične skupine: Danci (8.000 do 
50.000), Severni Frizijci, Sater Frisians, lužiški Srbi (60.000), ki so zaščiteni tudi z 
dogovorom med deželama Brandenburg in Saško (Freistaat of Saxony), kjer jih večina živi, 
ter nemški Sinti in Romi (okoli 70.000).  
 
Poleg omenjenih skupin so v Nemčiji tudi imigranti ter »Nemci imigrantskega porekla«, ki 
skupaj predstavljajo 18.6% oz. 15.3 milijona celotne populacije. Kljub temu, da imajo enake 
politične pravice kot ostali Nemci, so pri iskanju prebivališča, zaposlitve in v izobraževalnem 
procesu pogosto diskriminirani. Zakonsko podlago za reguliranje imigracije ter proces 
integracije določajo trije zakoni: Law Concerning Foreign Residents (1990), Law on 
Citizenship (2000) in Immigration Law, ki je bil sprejet leta 2005. 
 
Integracija ljudi z različno etnično identiteto, religiozno pripadnostjo in kulturnimi tradicijami 
ni bila le ena glavnih nalog družbe, temveč tudi svojevrsten izziv za kulturno politiko v 
Nemčiji, ki je usmerjena predvsem v nadaljnji razvoj kulturnih institucij ter hkratno 
spodbujanje večje samo-organizacije etničnih manjšin in njihove vključenosti v kulturne 
programe. 
 
Medkulturne programe razpisuje in sponzorira Hiša svetovnih kultur (Houses of World 
Cultures), subvencionira jih tudi Družbeno-kulturni sklad (Sociocultural Fund), projekte pa 
finančno podpirajo posamezne zvezne dežele, mnoge občine ter mesta.  
 
Projekti, programi in primeri nevladnih romskih organizacij ter njihovih dejavnosti: 
1. Dokumentacijski in kulturni center nemških Sintov in Romov (Dokumentations- und 
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma). 
2. Deželne zveze nemških Romov in Sintov in druge organizacije. 
3. Dokumentarni film »Seako ges / Jeden Tag«. 
4. Družba za raziskave »anticiganizma«, Marburg (Gesellschaft für 
Antiziganismusforschung). 
5. Izobraževalni urad za narodne manjšine: Sinti in Romi (Pädagogisches Büro nationaler 
Minderheiten: Sinti und Roma). 
6. Radijski program Latscho Dibes. 
7. Simfonični orkester Romov in Sintov. 
8. Romsko gledališče Pralipe. 
9. ROM SOM. 
10. Hiša svetovnih kultur (Haus der Kulturen der Welt). 
11. Multikulturna delavnica (Werkstatt der Kulturen, WdK). 
12. Strokovno srečanje: kulturno delovanje nemških Romov in Sintov. 
 
 
1. DOKUMENTATIONS- UND KULTURZENTRUM DEUTSCHER SINTI UND 
ROMA (Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma, Dokumentacijski in 
kulturni center nemških Sintov in Romov) 
Vir: www.sintiundroma.de, pregledano 7. 3. 2007. 
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Opis: 
Leta 1982 je bil v Heildelbergu ustanovljena krovna organizacija nemških Romov in Sintov 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (Central Council of German Sinti and Roma), ki danes 
pod svojim okriljem združuje devet deželnih zvez nemških Sintov in Romov, regionalna 
društva ter Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma (Documentation 
and Cultural Centre of German Sinti and Roma, Dokumentacijski in kulturni center nemških 
Sintov in Romov) s sedežem v Heidelbergu. 
Osrednje naloge organizacije so: zavzemanje za državljanske pravice preživelih žrtev 
koncentracijskih taborišč, dokumentiranje in preučevanje genocida nad Romi in Sinti, 
opozarjanje na diskriminacijo in rasizem nad Romi in Sinti (še posebej v medijskem 
poročanju), zavzemanje za priznanje in pravice Romov in Sintov kot narodne manjšine ter za 
enakopravno udeležbo nemških Sintov in Romov v političnem in kulturnem življenju 
Nemčije. 
Dokumentacijski in kulturni center nemških Sintov in Romov je bil ustanovljen v začetku 
devetdesetih let s podporo mesta Heidelberg, leta 1997 pa je odprl svoja vrata tudi javnosti. 
Med drugim je prizorišče prve stalne razstave o nacionalsocialističnem genocidu nad Romi in 
Sinti v Evropi. Poleg muzeja je center tudi prostor srečevanj in dialoga med različnimi 
manjšinami ter vsemi, ki so (bili) žrtve diskriminacije in rasističnega nasilja. Osrednji 
poudarek je na človekovih pravicah ter vzpostavljanju kritične razprave o družbeno-političnih 
vprašanjih.  
 
Namen: 
Glavna naloga centra je dokumentiranje in preučevanje zgodovine Romov in Sintov v 
Nemčiji, s posebnim poudarkom na dolgo časa v javnem spominu zamolčanem 
nacionalsocialističnem genocidu nad Romi in Sinti.  
Drugi pomemben sklop nalog centra je predstavljanje kulturne ustvarjalnosti Romov in Sintov 
na področju literature, upodabljajoče umetnosti in glasbe. Prek organiziranja predavanj, 
konferenc, seminarjev in drugih prireditev za javnost – razstav, filmskih projekcij, koncertov 
in ekskurzij se center vključuje v boj proti stereotipom o Romih in Sintih.  
 
Ciljna skupina: Romi in Sinti, širša javnost  
 
Področja in primeri delovanja: 
Delo centra je organizirano v treh oddelkih: Oddelek za dialog, Dokumentacijski oddelek in 
Izobraževalni oddelek. 
Glavna naloga Dokumentacijskega oddelka je dokumentiranje in preučevanje sodobne 
zgodovine Romov in Sintov v Nemčiji ter ohranjanje spomina na genocid ter žrtve nacističnih 
koncentracijskih taborišč med Sinti in Romi v Evropi. Že od vsega začetka center 
sistematično pridobiva in dokumentira pričevanja in spomine preživelih žrtev holokavsta ter 
njihovih sorodnikov. Arhivsko gradivo poleg avdiovizualnih zapisov zajema tudi stare 
družinske fotografije.  
Center tesno sodeluje z ostalimi specializiranimi institucijami, predvsem mednarodnimi 
spominskimi muzeji. Odigral je osrednjo vlogo pri zasnovi stalnih razstav o genocidu nad 
Sinti in Romi v Heidelbergu (1997) in v Državnem muzeju Auschwitz-Birkenau (2001) ter 
sodeloval pri pripravi številnih pomembnih razstav o preganjanju Sintov in Romov v času 
nacizma:  
Stalna razstava v Buchenwald Memorial (april 1995); 
stalna razstava v Mittelbau-Dora Concentration Camp Memorial, Nordhausen (april 1996); 
stalna razstava v Moringen Memorial (1996); 
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posebna razstava za Foundation Topography of Terror o Olimpijskih igrah leta 1936 v 
Berlinu (julij 1996); 
stalna razstava Osthofen Memorial (april 1997); 
stalna razstava v German Resistance Memorial Center, Berlin (avgust 1998); 
stalna razstava v Dokumentation Obersalzberg (oktober 1999); 
stalna razstava v Imperial War Museum, London (junij 2000); 
občasna razstava o ženskah v koncentracijskem taborišču Buchenwald (september 2001); 
stalna razstava v Documentation Centre Nazi Party Rally Grounds, Nuremberg (november 
2001); 
občasna razstava v German Historical Museum, Berlin (januar 2001); 
stalna razstava v Dachau Memorial (april 2002/ april 2003); 
Baden Land Museum, Karlsruhe (junij 2002); 
stalna razstava o ženskah v koncentracijskem taborišču Buchenwald (september 2002); 
stalna razstava v Baden Württemberg House of History, Stuttgart (junij 2003); 
stalna razstava o prisilnem delu v ženskem delovnem taborišču družbe HASAG, Leipzig (julij 
2003); 
stalna razstava 'Medicina in zločin' v Memorial and Museum Sachsenhausen, 
Oranienburg (2004);  
Concentration Camp Memorial Neuengamme (2005). 
 
Glavne naloge Oddelka za dialog lahko strnemo v tri enakovredne sklope. V prvi sklop sodi 
izobraževalno delo v povezavi s stalno razstavo v centru. Vključuje organizacijo javnih 
vodstev po razstavi, razprav in projektnih dni ter skrb za potujočo razstavo o zgodovini 
holokavsta nad Romi in Sinti. V drugi sklop sodi boj proti stereotipom, klišejem in 
predsodkom prek organizacije konferenc, seminarjev in izobraževalnih tečajev za učitelje na 
temo 'anticiganizma' v literaturi, enciklopedijah in filmih. Zadnji sklop zajema predstavljanje 
in dokumentiranje kulturne ustvarjalnosti Romov in Sintov. Poleg razstav, filmskih projekcij, 
koncertov in ekskurzij oddelek organizira tudi muzikološke konference na temo kulturnega 
doprinosa in raznolikih glasbenih stilov manjšin Romov in Sintov v evropskih državah.  
 
Financiranje: Center je v celoti financiran s strani Vlade Zvezne republike Nemčije in zvezne 
dežele Baden-Württemberg. 
 
 
2. DEŽELNE ZVEZE NEMŠKIH ROMOV IN SINTOV IN DRUGE ORGANIZACIJE 
 
V Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (Central Council of German Sinti and Roma) so 
vključene deželne zveze nemških Romov in Sintov:  
Verband Deutscher Sinti und Roma - Baden-Württemberg, Mannheim (vir: www.sinti-roma-
bawue.de, pregledano 7. 3. 2007). 
Verband Deutscher Sinti und Roma - Rheinland-Pfalz, Landau (vir: www.vdsr-rlp.de, 
pregledano 7. 3. 2007). 
Verband Deutscher Sinti und Roma Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (vir: 
http://www.sintiundroma-nrw.de/, pregledano 7. 3. 2007). 
Verband Deutscher Sinti und Roma-Hessen, Darmstadt (vir: www.sinti-roma-hessen.de, 
pregledano 7. 3. 2007). 
 
Krovna organizacija, ki zastopa nemške Sinte ter deluje neodvisno od Zentralrata, je Sinti 
Allianz Deutschland e.V. (Sinti Alliance Germany). Ustanovljena je bila leta 2000 v Kölnu in 
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pod svojim okriljem združuje devet neodvisnih organizacij Sintov in skupine Lovari (vir: 
www.sintiallianz-deutschland.de, pregledano 7. 3.2007).  
 
Druge organizacije in društva:  
Rom e.V.: Gemeinnütziger Verein für die Verständigung von Rom (Roma&Sinti) und Nicht-
Rom (Neprofitno društvo za sporazumevanje med Romi in Sinti ter ne-Romi), ki je bilo 
ustanovljeno leta 1988 v Kölnu na podlagi iniciative za pomoč romskim beguncem iz 
Jugoslavije (vir: http://www.romev.de/index1.html, pregledano 7. 3. 2007). 
 
The RomNews Society, Hamburg – romski spletni portal (vir: http://www.romnews.com/, 
pregledano 7. 3. 2007). 
 
Verein der Jenischen e.V. Singen (vir: http://www.jenische-ev.de/, pregledano 7. 3. 2007). 
Initiative-Dialog (vir: http://www.zigeuner.de, pregledano 7. 3. 2007). 
Sinti-web (vir: http://www.sintiweb.de/, pregledano 7. 3. 2007). 
Das Europäische Kultur und Informationszentrum in Thüringen (Evropski kulturni in 
informacijski center) (vir: http://www.minderheiten.org/roma/, pregledano 7. 3. 2007). 
 
 
3. DOKUMENTARNI FILM »SEAKO GES / JEDEN TAG« 
Vir: http://www.foerdervereinroma.de/, pregledano 7. 3. 2007. 
 
Nosilec in sodelujoče organizacije: Förderverein Roma e.V. (Frankfurt am Main). 
 
Opis: 
Dokumentarni film z naslovom 'Seako ges' (Vsak dan) je avtorsko delo treh mladih Romov iz 
Frankfurta, ki so sodelovali pri izobraževalnem projektu Equal, ki je potekal v okviru društva 
Förderverein Roma e.V. Prikazuje njihov vsakdan v Frankfurtu, življenje romskih otrok in 
njihovih družin. 
 
Financiranje: Sklad za socialo in mladino mesta Frankfurt. 
 
Trajanje: od konca leta 2005 do srede 2006. 
 
Tematsko področje: kulturne dejavnosti – filmska produkcija. 
 
 
4. GESELLSCHAFT FÜR ANTIZIGANISMUSFORSCHUNG E. V., MARBURG 
(Družba za raziskave anticiganizma) 
Vir: http://www.antiziganismus.de/, pregledano 7. 3. 2007. 
 
Opis:  
Izraz »anticiganizem« označuje sovražni odnos do »Ciganov«. Raziskave »anticiganizma« se 
v nasprotju s »ciganologijo« ali »ciganskimi raziskavami«, ki iz Sintov in Romov ustvarjajo 
predmet raziskovanja in se navezujejo na rasistične raziskave, osredotočajo na negativen 
odnos večinskega prebivalstva do »Ciganov« ter vzroke za to.  
Zaradi odsotnosti raziskav »anticiganizma« na nemških univerzah (v nasprotju z raziskavami 
antisemitizma)so se leta 1998 med seboj povezali raziskovalci »anticiganizma« iz različnih 
področij (zgodovinopisja, politologije, pedagogike, evropske etnologije, literarne teorije).  
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Namen: Osrednje naloge organizacije so raziskovanje »anticiganizma« na vseh družbenih 
področjih tako v preteklosti kot v sedanjosti, spodbujanje in svetovanje pri raziskovalnih 
projektih, predstavljanje raziskovalnih izsledkov javnosti ter spodbujanje javne razprave o 
»anticiganizmu«. Organizacija pri tem sodeluje z društvi nemških Romov in Sintov. 
 
Ciljna skupina: raziskovalci »anticiganizma«, organizacije in društva nemških Romov in 
Sintov, širša javnost 
 
Področja in primeri delovanja: raziskovalna dejavnost, osveščanje javnosti 
Organizacija poleg izvajanja raziskav o »anticiganizmu« pripravlja tudi javna predavanja ter 
izdaja knjižno zbirko Beiträge zur Antiziganismusforschung (Prispevki k raziskovanju 
anticiganizma). 
 
 
5. PÄDAGOGISCHES BÜRO NATIONALER MINDERHEITEN: SINTI UND ROMA 
(Izobraževalni urad za narodne manjšine: Sinti in Romi) 
Vir: Second Report submitted by the Federal Republic of Germany under Article 15, 
paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minorty Languages (2003). 
 
Opis:  
V zvezni deželi Hesse je v šolski učni program vključena zgodovina in kultura Sintov in 
Romov. Ministrstvo za izobraževanje in kulturo zvezne dežele Hesse je leta 1998 v okviru 
Pedagoškega inštituta ustanovilo Pedagoški urad za narodne manjšine: Sinti in Romi.  
 
Namen: Osrednja naloga urada je dodatno usposabljanje in izobraževanje učiteljev o 
zgodovini in kulturi Sintov in Romov.  
 
Ciljna skupina: učitelji. 
 
Področja in primeri delovanja: izobraževanje 
Urad je pripravil učni material o podobi Sintov in Romov v filmih ter pravljicah in 
pripovedkah.  
Z namenom osveščanja javnosti o temah povezanih z Sinti in Romi urad deluje tudi kot 
svetovalni organ pri pripravi razstav o Sintih in Romih. Novembra 2001 je urad sodeloval pri 
organizaciji fotografske razstave z naslovom Romi v Romuniji v Marburgu.  
 
Financiranje: Ministrstvo za izobraževanje in kulturo zvezne dežele Hesse 
 
 
6. RADIJSKI PROGRAM LATSCHO DIBES 
Vir: Third Report of the Federal Republic of Germany in accordance with Article 15 para. 1 
of the European Charter for Regional or Minority Languages. 
 
Nosilec in sodelujoče organizacije.: Verein Hildesheimer Sinti e.V. (Registered Association 
of Sinti in Hildesheim) v sodelovanju z Radio Flora Hannover. 
 
Opis: 
Latscho Dibes (Dober dan) je naslov edinega radijskega programa nemških Sintov, ki je bil 
zasnovan leta 2000. Gre za razvedrilni program, katerega namen je dati glas Sintom, ki živijo 
v zvezni deželi Spodnja Saška ter širom Nemčije. 
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Financiranje: Program je financiran iz lastnih sredstev društva. 
 
Ciljna skupina: nemški Sinti. 
 
Tematsko področje: mediji. 
 
Objavljeno kot primer dobre prakse: Third Report of the Federal Republic of Germany in 
accordance with Article 15 para. 1 of the European Charter for Regional or Minority 
Languages. 
 
 
7. SIMFONIČNI ORKESTER ROMOV IN SINTOV  
Vir: Second Report submitted by the Federal Republic of Germany under Article 15, 
paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minorty Languages (2003). 
 
Opis: 
Simfonični orkester je bil ustanovljen leta 2002 v Frankfurt am Main. Njegovi člani so 
nemški Sinti in Romi ter tuji glasbeniki. 
 
Tematsko področje: kulturne dejavnosti – glasba. 
 
 
8. ROMSKO GLEDALIŠČE PRALIPE 
Vir: Second Report submitted by the Federal Republic of Germany under Article 15, 
paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minorty Languages (2003). 
 
Opis: 
Sedež gledališke skupine Pralipe je bil prvotno v Makedoniji, njeni člani pa so makedonski 
Romi in ne »avtohtoni« nemški Romi in Sinti. Z gostovanji v Nemčiji in sosednjih državah 
gledališka skupina pomaga ohranjati ključne elemente romske identitete, kot so jezik, tradicija 
in kulturna dediščina, ter prispeva k boju proti ksenofobiji. 
 
Financiranje: Zvezna dežela Severno Porenje – Vestfalija od leta 1993 zagotavlja finančna 
sredstva romskemu gledališču Pralipe v Mülheim/Ruhru. 
 
Tematsko področje: kulturne dejavnosti – gledališče. 
 
 
9. ROM SOM 
Vir: Second Report submitted by the Federal Republic of Germany under Article 15, 
paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minorty Languages (2003). 
 
Nosilec in sodelujoče organizacije: Verband Deutscher Sinti und Roma-Hessen (Hesse Land 
Association of German Sinti and Roma). 
 
Opis: 
Vlada dežele Hesse podpira kulturne dejavnosti deželne zveze nemških Romov in Sintov. 
Skupaj so pripravili serijo kulturnih dogodkov z naslovom ROM SOM, ki je predstavljala 
tradicijo poezije, glasbe in pripovedne umetnosti Sintov in Romov. 
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Financiranje: Vlada dežele Hesse. 
 
Tematsko področje: kulturne dejavnosti. 
 
 
10. HAUS DER KULTUREN DER WELT  
Vir: Vir: Second Report submitted by the Federal Republic of Germany under Article 15, 
paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minorty Languages (2003). 
 
Opis: 
Kulturni center Haus der Kulturen der Welt (Hiša svetovnih kultur) v Berlinu je prizorišče 
številnih razstav, filmskih projekcij, literarnih branj, koncertov, plesnih in gledaliških 
predstvav, predavanj in simpozijev. Center se ponaša z velikim mednarodnim ugledom in 
široko publiko, saj prireditve letno obišče več kot 250.000 obiskovalcev. 
 
Področja in primeri delovanja: kulturne dejavnosti. 
Med 22. in 25. majem 2003 sta v kulturnem centru Romani Rat e.V. (Romani Union Berlin-
Brandenburg) in Roma P.E.N. Zentrum organizirala Evropski festival glasbe Romov in 
Sintov. 
 
Financiranje: Dežela Berlin in Vlada zvezne republike Nemčije.  
 
 
11. WERKSTATT DER KULTUREN (WdK - Multicultural Workshop) 
Vir: Second Report submitted by the Federal Republic of Germany under Article 15, 
paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minorty Languages (2003). 
 
Opis: 
Multikulturna delavnica je bila ustanovljena leta 1993 s strani berlinskega senata. Deluje kot 
gledališče kulturne raznolikosti ter prizorišče srečevanj in političnega dialoga v Berlinu. 
 
Področja in primeri delovanja: kulturne dejavnosti. 
Projekt z naslovom Zukunftmusik (Glasba prihodnosti oz. figurativno Sanje o prihodnosti) je 
namenjen podpori glasbeno talentiranih otrok in najstnikov iz družin Sintov in Romov. Wdk 
pri tem tesno sodeluje z deželno zvezo nemških Sintov in Romov Berlin-Brandenburg. 
Metodologija in didaktika temeljita na zgodnjem pridobivanju glasbene izobrazbe znotraj 
družin (tradicija ustnega prenašanja znanj) ter na svobodni improvizirani godbi, ki je del 
kulture Sintov in Romov.  
 
 
12. STROKOVNO SREČANJE: KULTURNO DELOVANJE NEMŠKIH ROMOV IN 
SINTOV 
Vir: Second Report submitted by the Federal Republic of Germany under Article 15, 
paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minorty Languages (2003). 
 
Nosilec in sodelujoče organizacije: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskovanje in 
kulturne zadeve, Zveza nemških Sintov in Romov Schleswig-Holstein. 
 
Opis: 
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskovanje in kulturne zadeve ter deželna zveza 
nemških Sintov in Romov Schleswig-Holstein sta leta 1997 v okviru kulturnega projekta 
organizirala strokovno srečanje, na katerem so Sinti in Romi iz različnih evropskih držav 
razpravljali o temah, kot so lastna podoba in kultura Sintov in Romov ter vidiki možnega 
izginjanja in ohranjanja kulture. Na srečanju so sodelovali tudi predstavniki drugih narodnih 
manjšin in etničnih skupin, ki živijo v deželi Schleswig-Holstein. 
 
Tematsko področje: kulturne dejavnosti - strokovni posvet. 
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XII. NIZOZEMSKA 
 
Zakonska podlaga 
Temeljne državljanske pravice imigrantov so urejene z Ustavo. Na področju kulture obsegajo 
participacijo imigrantov v kulturnem življenju, zaščito in razvoj njihove kulturne in jezikovne 
identitete. Posebnih zakonov, ki bi urejali položaj imigracijskih skupin na Nizozemskem ni. 
Za obdobje med leti 2001 in 2004 pa so sprejeli dokument »Make Way for Cultural 
Diversity«, ki predstavlja osrednji del kulturne politike do manjšin in v ospredje postavlja 
kulturno različnost in integracijo. V ta namen podpirajo programe imigrantskih skupnosti na 
področju medijev, umetnosti, dediščine. Leta 2003 sprejet dokument »More than the Sum« pa 
le še nadalje ureja kulturno integracijo imigrantov na Nizozemskem. 
 
Narodne manjšine 
Edina uradno priznana manjšinska skupina na Nizozemskem so Frizijci. Marca 2005 je 
Ministrer for Interior and Kingdom Relations podpisal sporazum o friziskem jeziku in kulturi, 
ki zajema skrb za izobraževanje v manjšini lastnem jeziku, uporabo njihovega jezika v 
pravnem sistemu in administraciji, v medijih in kulturnih aktivnostih, kot tudi uporabo jezika 
v ekonomskem in družbenem življenju nasploh. 
 
Sporazum predstavlja nadaljevanje izvrševanja leta 2001 ratificirane Evropske ustanovne 
listine o regionalnih in manjšinskih jezikih (European Charter for Regional or Minority 
Languages) ter izpolnjevanje zahtev določenih v Evropski konvenciji o zaščiti nacionalnih 
manjšin (Framework Convention for the Protection of National Minorities), ki jo je 
Nizozemska sprejela februarja 2005.  
 
Nizozemska se sicer sooča z velikim številom imigrantov, katerih število iz leta v leto 
narašča. Večina jih prihaja iz bivših nizozemskih kolonij, mnogo je tudi prosilcev za azil. 
 
Na področju umetnosti in kulture so na Nizozemskem vzpostavili veliko število produkcijskih 
hiš in ateljejev, ki so namenjeni predvsem mladim umetnikom. Že obstoječe kulturne centre, s 
katerih bi se lahko razvili centri z lastnim financiranjem in neodvisno produkcijo, namerava 
Ministrstvo za kulturo spremeniti v ducat produkcijskih centrov, ki bi imeli temeljno kulturno 
infrastrukturo. 
 
Nizozemsko Združenje muzejev je razvilo Medkulturni program muzejev, katerega namen je 
vključevanje kulturne dediščine manjšinskih skupin v Nizozemske muzeje. V sklopu 
programov, ki so namenjeni v prvi vrsti mladim iz različnih etničnih skupin, so tudi 
izobraževalni programi o kulturni dediščini za šolo obvezne otroke. 
 
Namenjena sredstva za tovrstne aktivnosti se zbirajo v Mondriaan Fundation in vsi muzeji v 
državi, ne le tisti pod okriljem ministrstva, lahko iz njega črpajo sredstva za dodelitev 
štipendij. Omenjena fundacija od leta 2006 podeljuje nagrado »Development Award for 
Cultural Diversity« muzejem, ki so pripravili najboljše programe in razstave, ki pritegnejo 
pozornost manjšinskega prebivalstva. 
 
Reprezentacija manjšin v medijih 
Na medijskem področju podpira kulturno različnost produkcijsko združenje Multicultural 
Television in the Netherlands s produkcijo programov za štiri največje manjšinske skupine, v 
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štirih večjim mestih pa radijska postaja FunX oddaja program, ki je namenjen multikulturni 
mladini.  
 
Junija 2006 sta Sekretar za kulturo in Sekretar za evropske zadeve v parlament podala pobudo 
o vzpostavitvi House for Cultural Dialogue. Namen tovrstne novo ustanovljene institucije bi 
bilo spodbujanje dialoga med skupinami »starih« in »novih« državljanov Nizozemske ter 
spoznavanje različnih kultur in vrednot. Okvirni finančni plan triletnega preizkusnega 
obdobje, ki ga bosta podprla Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za evropske zadeve 
predvideva skupaj 5 milijonov evrov v prvi fazi, za nadaljevanje projekta pa še dodatne 3 
milijone evrov. Svoje sodelovanje pri programu so potrdila tudi štiri večja mesta (Amsterdam, 
Roterdam, Utreht in Hag), ki bodo delno tudi sofinancirala najrazličnejše kulturne programe 
na področju literature, glasbe, plesa, filma, novih medijev, umetniških razstav ter javnih 
okroglih miz.  
 
Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost je sprejelo regulativni ukrep, po katerem 
mora biti v Svetu za kulturo 15% članov z dual cultural background. V ta namen izobražujejo 
mlade predstavnike mešanih kultur za vodenje odborov v kulturnem sektorju. 
 
 
OPIS NACIONALNE USTANOVE ROMOV »EMANCIPACIJA ROMOV« (National 
Roma foundation “Roma emancipation”)  
Vir: http://www.roma-emancipatie.org/, pregledano 7. 3. 2007. 
 
Opis: 
Organizacija je bila ustanovljena leta 1998 s strani romskega pisatelja in kulturnika Gjunlera 
Abdula z namenom promoviranja in spodbujanja integracije in emancipacije Romov, ki živijo 
na Nizozemskem.  
 
Namen: 
Podpora pri emancipaciji in integraciji Romov v nizozemsko družbo ter spodbujanje kulturne 
in religiozne izmenjave med Romi različnih nacionalnosti in večinskim prebivalstvom 
Nizozemske, nudenje informacij Romom (posameznikom in skupinam), ki se v različnih 
državah še vedno srečujejo z diskriminacijo, ter svetovanje odvetnikom, javnim državnim 
organom in raziskovalcem, nudenje pravne pomoči romskim beguncem ter Romom, ki so že 
pridobili dovoljenje za bivanje na Nizozemskem, politično delovanje in sodelovanje z 
(mednarodnimi) organizacijami, ki se ukvarjajo z »romsko problematiko«, kulturna 
izmenjava in povezovanje s prebivalci Nizozemske in drugih evropskih držav s pomočjo 
romske kulture, tradicij, filozofije in zgodovine.  
 
Ciljna skupina: Romi na Nizozemskem, nizozemska družba nasploh  
 
Področja in primeri delovanja: 
Organizacija vsako leto okoli 8. aprila, mednarodnega dneva Romov organizira festival, ki je 
sestavljen iz družbeno-političnega dela, ki poteka v obliki tematskih diskusij, ter kulturnega 
dela, s poudarkom na glasbi, plesu, gledališču in literaturi ter z nastopajočimi iz različnih 
evropskih držav. Od leta 2005 naprej je osrednja tema festivala “Srečevanja z Romi’, ki se 
sklada s poslanstvom organizacije, integracijo med Romi, ki živijo na Nizozemskem, ter 
ostalimi nizozemskimi državljani. 
Ustanova “Emancipacija Romov”, glasbena skupina “Parne Gadje” in organizacija “Rromano 
Vas” iz Šutke v Makedoniji so nosilci literarno-glasbenega projekta “Bizoagor”, katerega 
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osrednja točka je priprava in izdaja zgoščenke, ki vsebuje preplet poezije (pesnik Gjunler 
Abdula) in glasbe (skladatelj Marc Constandse). Izkupiček od prodaje je namenjen nakupu 
izobraževalnega materiala v romskem jeziku za romske otroke v Šutki.  
Gjunler Abdula je tudi avtor prvega prevoda literarnega dela kakega nizozemskega avtorja v 
jezik Romani chib (Els de Groen: “Thousand years along the road”). Projekt je podprla 
“Ustanova za produkcijo in prevajanje nizozemske literature” (Foundation for the Production 
and Translation of Dutch Literature). 
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XIII. NORVEŠKA 
 
Narodne manjšine 
Na Norveškem so Sàmi (40.000) priznani kot staroselsko ljudstvo (indigenous people). 
Temeljna zakonska podlaga, ki ureja status Samov je v Ustava ter zakonska listina Act on the 
Sàmi People, Norveška je podpisala tudi Konvencijo ILO.  
Sàmi so politično neodvisni - imajo svoj parlament (Sàmediggi) odgovoren za vprašanja 
Sàmov, ki ga izvolijo pripadniki skupnosti.  
 
Manjšinska politika 
Celoten namen norveške politike do Sàmov je spodbujanje ohranjanja in razvoja njihovega 
jezika, kulture in družbenega življenja. Norwegian Broadcast Corporation (NRK) ima 
poseben oddelek – Sàmi radio, ki oddaja programe v sàmskem jeziku na radiu in televiziji. 
Nekatere mestne občine v severnem delu države so določene kot administrativna območja 
sàmskega jezika.  
 
Kultura in tradicija Sàmov je sestavni del norveške in nordijske kulture ter je vključena v 
nacionalni izobraževalni proces. Na območjih, kjer živi večje število Sàmov, je izobraževanje 
usklajeno s posebnimi učnimi načrti. Namen tovrstnega izobraževanja za učence, ki so 
pripadniki sàmske manjšine, je predvsem krepitev zavedanja o posebnostih njihovega jezika 
in kulture, spodbujanje njihove aktivne participaciji v družbi nasploh ter omogočanje 
nadaljevanje izobraževanja na višjih stopnjah. Državna podpora zagotavlja izdajanje učne 
literature v njihovem jeziku.  
 
Poleg Sàmov so na Norveškem priznane tudi nacionalne manjšine: Judje, Knevs (skupina 
finskih potomcev, ki živi na severu), Romi (Gypsies), Romani people in skupina finskih 
potomcev, ki živijo na severu države Skogfins. 
 
Kulturna politika 
Njihove kulturne pravice so zaščitene z Okvirno konvencijo Sveta Evrope o zaščiti narodnih 
manjšin. V enem zadnjih dokumentov o politiki do kulturnih manjšin, ki je bil sprejet leta 
2000, se je vlada obvezala, da bo spodbujala izražanje, ohranjanje in razvoj identitete 
kulturnih manjšin na obeh ravneh – v samih kulturnih skupnostih kot tudi v večinski družbi. 
Slednje je moč razumeti tudi kot odgovor na preteklo izrazito politiko asimilacije, predvsem 
do Romov (Romanis), za kar se je vlada v posebni listin tudi opravičila. 
 
Pobude vlade na področju politike do nacionalnih manjšin so usmerjene predvsem v 
organizacijski razvoj centov nacionalnih manjšin in finančno podporo nevladnim 
organizacijam, ki delujejo na področju nacionalnih manjšin. Vlada finančno podpira tudi 
časopise in periodične publikacije, ki izhajajo sàmskem jeziku in jezikih drugih manjšin.  
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XIV. POLJSKA 
 
Narodne manjšine 
Nacionalne manjšine na Poljskem so: Nemci, Ukrajinci, Belorusi, Latvijci, Slovaki, Romi, 
Judje in Čehi. Poleg njih so prisotni tudi Karaimi, Ormiani in Tatari. Manjšine skupaj 
predstavljajo 3-4% celotne populacije. 35 člen poljske ustave nacionalnim in etnični 
manjšinam zagotavlja temeljne svoboščine in pravico do njihove lastne kulture, šeg in navad 
ter uporabo njihovega nacionalnega jezika. 
 
Kulturna politika 
Na Poljskem je kulturna politika decentralizirana, glavno pristojnost za kulturne aktivnosti 
manjšin pa je do leta 2004 imel Oddelek za kulturo narodnih manjšin znotraj Ministrstva za 
kulturo. Oddelek je finančno podpiral revije posameznih manjšinskih skupin: belorusko 
»Nivo«, Ukrajinski »Naš svet«, nemški »Šlezijski tednik« in judovski »Dos Idyshe Wort«. 
Lokalni radiji so pripravljali programe v jezikih različnih manjšinskih skupin. Državne in 
lokalne oblasti so organizirale tudi številne festivale in tekmovanja: Festival ukrajinske 
kulture, Belorusko popevko, Latvijski Saskrydis, Festival Białystok – Grodno, Mednarodni 
festival cerkvene slavonske (Slavonik) glasbe v Hajnowi.  
 
Januarja leta 2005 je Odbor za kulturne zadeve nacionalnih in etničnih manjšin, ki je 
odgovoren za podporo kulturnih, izobraževalnih in jezikovnih aktivnosti manjšin, bil 
premeščen pod okrilje Ministrstva za notranje in upravne zadeve. Ob istem času, 6. januarja 
2005 je poljski parlament sprejel zakon o Nacionalnih in etničnih manjšinah ter regionalnih 
jezikih. Zakon je prvi uradni dokument, ki natančno opredeljuje nacionalne in etnične 
manjšine na Poljskem. Med nacionalne manjšine spadajo tiste skupine na Poljskem, ki se 
identificirajo z drugo državo (who identify themselves with an established country/nation), 
med etnične manjšine pa tiste skupine, ki nimajo svoje lastne države. Mednje spadajo Romi. 
Tuja skupnost je lahko priznana kot narodna oz. etnična manjšina le, če njihovi predniki živijo 
na Poljskem vsaj že sto let. Zakon je bil med drugim tudi zavoljo tega določila deležen 
številnih kritik, tako s strani politikov, kot tudi družbenih aktivistov, saj ne upošteva 
prisotnost novih manjšin (npr. Vietnamcev, katerih število se večjih mestih vseskozi 
povečuje), posledično pa jim ne priznava enakih pravic kot uradno priznane manjšine.  
 
Edina manjšina s svojimi predstavniki v vladi so Nemci, ki imajo dva zastopnika v spodnjem 
domu. Ostale skupnosti imajo svoje predstavnike v lokalnih oblasteh. V nekaterih občinah 
ima nemški in litvanski jezik status dodatnega (»auxiliary«) jezika, zato so javne informacije 
v teh občinah dostopne v vseh treh jezikih: poljskem, nemškem in litvanskem.  
 
Lokalne oblasti na Poljskem podpirajo zaščito kulturnih spomenikov manjšinskih skupnosti, 
restavracijo judovskih pokopališč ter obvarovanje ikon in kipov v ortodoksnih cerkvah. 
 
Romi: 
Ministrski svet je leta 2003 sprejel med-institucionalni vladni program, ki naj bi urejal položaj 
Romov na Poljskem. Politični program izvaja Ministrstvo za notranje in administrativne 
zadeve ter Ministrstvo za nacionalno izobraževanje v sodelovanju z lokalnimi oblastmi, 
nevladnimi organizacijami in romskimi društvi. Poglavitni cilj programa je vključevanje 
Romov v javno življenje, preprečevanje diskriminacije ter integracija Romov na področju 
izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva in nastanitve. 
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Na področju kulture je program usmerjen v zaščito romske kulture in identitete, še posebej pa 
podpira področje umetnosti. Podora je namenjena tudi vrsti znanstvenih raziskav o romski 
kulturi in identiteti, ustanavljanju novih glasbenih skupin, pripravi kulturnih dogodkov, 
založniški dejavnosti. Leta 2005 je bil program financiran v skupni višini 7 milijonov PLN, 
127 000 PLN je bilo namenjenih za štipendiranje romskih študentov in umetniško nadarjenih 
posameznikov. V programu so aktivno sodelovala romska društva, ki so organizirala so 28% 
vseh aktivnosti. 
 
Mesto Varšava je med leti 2004-2005 sodelovalo v evropskem projektu »Metropole Evrope: 
Različnost in urbano kulturno življenje«, ki ga je sofinancirala Evropska unija in koordinirala 
mreža CIRCLE. Namen projekta so bile obsežne raziskave multikulturnosti, zlasti 
mednarodnih migracij ter migracij znotraj države ter načini, kako manjšine ohranjajo svojo 
identiteto ob vse večjih težnjah po homogenizaciji nacionalnih kultur. 
 
Rezultati raziskave na primeru Varšave kažejo, da je mesto zaradi dogodkov v dvajsetem 
stoletju šele po letu 1989 vzpostavilo možnosti za multikulturno obujanje Varšave. Večina 
manjšin v glavnem mestu Poljske je vključenih v kulturne aktivnosti, ki se osredotočajo na 
»ohranjanje« in »predstavljanje« njihove kulturne identitete širši javnosti. Mesne oblasti in 
njihova kulturna politika raje podpirajo tovrstne aktivnosti kot propagirajo 
»multikulturalizem« ali »kulturno različnost«. Kljub temu je v Varšavi še vedno močno 
prisoten mono-kulturni model etnične večine oz. nacionalna kultura, ki se odraža kot 
razširjena kultura etnične večine. 
 
Iz poročila raziskave je razvidno, da je nujna vzpostavitev modela kulturne politike, ki bo 
namenjen tako večinskemu, poljskemu prebivalstvu, kot tudi manjšinam ter bo spodbujal 
kreativni soobstoj različnih kultur, obenem na snovanje kulturne politike ne smejo vplivati 
politično spodbujeni cilji, religija ter tržna ekonomija. Za dosego slednjega pa je potrebno 
predvsem učinkovitejše sodelovanje med Ministrstvom za kulturo, lokalnimi oblastmi, 
umetniškimi društvi ter predstavniki manjšin.  
 
 
Primer reprezentacije Romov v etnografskem muzeju 
 
MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE ODDZIAŁ/ MUZEUM ETNOGRAFICZNE 
(Etnografski muzej romske kulture v Tarnowu) 
Vir: http://www.muzeum.tarnow.pl/main/main.htm, pregledano 12. 3. 2007. 
 
Opis:  
Čeprav se Etnografski muzej romske kulture predstavlja kot edini tovrstni muzej v Evropi, je 
takšnih muzejev še nekaj (npr. v Brnu), nekateri drugi muzeji pa imajo stalne ali začasne 
etnografske razstave o Romih (npr. Narodni muzej v Martinu, Slovaška itd.). S tem v muzeju 
v Tarnowu poudarjajo, da so romske skupine marginalizirane in nevidne v evropskem 
kontekstu. Tudi sam muzej, ki so ga ob pomoči poljske vlade ustanovili leta 1979, je relativno 
majhen in ima stalno zbirko vozov, slik, predmetov in maket, ki pričajo o »stereotipnem« 
romskem življenju na Poljskem. Sedanjo razstavo so odprli leta 1990. Največ gradiva je zbral 
in razstavil direktor muzeja, Adam Bartosz (glej Bartosz 2005), ki je opravil dolgotrajno 
etnografsko raziskavo med Romi na Poljskem. Poleg tega Bartosz popularizira znanje o 
Romih s publikacijami o muzeju in o sodobnem življenju Romov. 
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Muzej prikazuje klasično pojmovanje romskih oziroma ciganskih skupin, ki naj bi pred 
tisočletjem zapustile Indijo in se selile po vsej Evropi. Zbirka v muzeju se začne s 
kartografskim prikazom selitve Ciganov skozi Bližnji Vzhod, Balkan in od 15. stoletja dalje 
selitev po vsej Evropi. Razstava se osredotoča na klasične teorije o romski zgodovini in 
etnogenezi ter predstavlja različne teorije o tem, zakaj naj bi ti popotniki zapustili Indijo. 
 
V nadaljevanju razstava predstavlja to evropsko manjšino skozi prikaz števila Romov po 
različnih državah (po vsej Evropi naj bi jih živelo približno 8 milijonov), opozarja pa tudi na 
odnose med Romi in večinsko družbo. V preteklosti naj bi Romi živeli in delali kot potujoči 
kovači in zabavljači. To je bil en od načinov, kako so se lahko preživljali v fevdalnem 
sistemu, ne da bi bili vezani na zemljo oziroma na tlačanstvo. Opozarja, da so bili Romi v 
Romuniji zasužnjeni vse do leta 1856, z njimi so trgovali na dražbah. V muzeju so 
razstavljeni plakati za dražbo sužnjev iz Romunije. Razstava prikazuje, da so se v preteklosti 
v vzhodni Evropi menjavala obdobja tolerance in pogromov, ki so dosegli vrh v nacističnih 
pobojih Romov (pobili naj bi jih okoli 500 000) med drugo svetovno vojno. 
 
V državah vzhodne Evrope se romske skupine niso stalno naselile do šestdesetih let 
dvajsetega stoletja, po koncu komunističnih sistemov po letu 1989 in propadu mnogih 
podjetij, kjer so bili zaposleni tudi Romi, pa so postali najbolj revno med revnim 
prebivalstvom novih urbanih območij.  
 
Bartosz kot direktor muzeja in glavni kustos ugotavlja, da je zanimanje za Rome zelo slabo, 
verjetno zato, ker obstaja kontinuiteta socialne izključenosti. Razstava je romantično 
zasnovana in prikazuje eksotično ljudstvo s specifičnim, nomadskim načinom življenja. 
Razstavljeni so vozovi, zanimive pa so makete ciganskega šotora, kovača in vedeževalke kot 
tipičnega poklica. S tem tudi sama razstava stereotipizira in eksotizira romsko kulturo. Poleg 
tega pa razstava opozarja na socialne probleme, težave z izobraževanjem in integracijo v 
družbi. Razstava je namenjena prav zbliževanju Romov z večinsko družbo in njihovi socialni 
in kulturni integraciji. V ta namen v muzeju organizirajo delavnice o življenju Romov, izdali 
so več publikacij v romskem, poljskem in angleškem jeziku ter celo slikanice. Četudi muzej 
prikazuje izredno stereotipne podobe, pa je namenjen medskupinski interakciji in 
medkulturnemu dialogu. Nad vhodom v muzej visi romska zastava, ki jo je sprejel Prvi 
svetovni romski kongres v Londonu leta 1971. 
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XV. ROMUNIJA 
 
Narodne manjšine 
V Romuniji je uradno priznanih 19 narodnih manjšin in etničnih skupin, vse pa imajo svoje 
predstavnike v parlamentu. Madžarska manjšina je v parlamentu reprezentirana kot politična 
entiteta – Democratic Union of Hungarian Minority. Cilji kulturne politike etničnih skupin v 
Romuniji so različni ter odražajo različne družbene in demografske okoliščine posameznih 
skupin.  
 
Država iz državnega proračuna podpira številne kulturne institucije (gledališča, plesne 
ansamble, dramo) v mestih kot so Tirgu, Mures, Timisoara, Oradea, Cluj in Bukarešti. 
Ministrstvo za kulturo in religiozne zadeve je razvilo specifične programe, s katerimi podpira 
kulturno in jezikovno identiteto ter kulturne aktivnosti in umetniške prakse manjšinskih 
skupin: program »Proetnicultura« podpira kulturne dogodke in organizacijo festivalov, za 
ohranjanje in promocijo kulturne in jezikovne dediščine romske manjšine pa je namenjen 
program »Roma – together in Europe«. Ministrstvo podpira tudi založniško dejavnost ter 
izdajanje kulturnih revij v jezikih manjšinskih skupin.  
 
Veliko finančno podporo kulturnim aktivnostim, pravnemu zastopništvu in izobraževalnim 
programom namenjajo nevladne organizacije, kot je na primer Open Society Fundation. 
Nevladne organizacije podpirajo tudi aktivnosti manjšinskih skupin, predvsem Romov. 
Televizijske in radijske postaje oddajajo programe v jezikih etničnih manjšin. Kulturni 
dogodki so organizirani v sodelovanju nevladnih organizacij, lokalne ali centralne 
administracije. 
 
Primeri projektov 
 
1. ASTRA 
2. THAN RROMANO (publikacije) 
3. RCRC - Resource Center for Roma Communities – Cluj 
4. CULTURE BODY-BODY CULTURE: ROMA AND GADZE 
 
 
1. ASTRA (muzej tradicionalne romske kulture) 
Vir: http://www.muzeulastra.ro/, pregledano 11. 5. 2007. 
 
Nosilec: ASTRA Nacionalni muzejski kompleks, Sibiu 
 
Opis:  
Po letu 1990 je Muzej ASTRA začel izvajati projekt ohranjanja kulturnih dobrin, ki pripadajo 
romski manjšini v Romuniji. Pobuda za ustanovitev Muzeja romske kulture in civilizacije ima 
velik pomen, ker so bili Romi v tem času edina etnična manjšina v Romuniji, ki še ni imela 
muzeja, v katerem bi bila predstavljena njihova kulturna dediščina. Projekt za bodoči muzej je 
bil predložen Direkciji za nacionalne manjšine na Ministrstvu za kulturo leta 2000. 
Načrtovano je bilo, da bi imel muzej tri glavne funkcije: 1.) znanstveno raziskovanje in 
oblikovanje baze podatkov, ki so bili zbrani med raziskovanjem in podatkov, ki se že nahajajo 
v arhivih muzeja v Sibiu, 2.) oblikovanje stalne razstave ter konservacija in restavracija 
predmetov, 4.) muzejska valorizacija. 
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Od 1998-2003 so potekale terenske raziskave skupnosti kovačev, izdelovalcev opek, drvarjev 
in romaniziranih Romov iz okrajev Sibiu, Brasov in Valcea. Arhivska raziskava se je začela 
leta 1998. Osredotočila se je na zbiranje, selekcijo, klasifikacijo in dokumentacijo 
najpomembnejših pisnih, grafičnih in fotografskih dokumentov o Romih. Izsledki raziskav so 
bili predstavljeni na simpozijih. 
 
 
2. THAN RROMANO - Association of Kalderash Rroma (Travellers)  
Vir: http://www.romanothan.ro/, pregledano 11. 5. 2007. 
 
Opis: 
Than Rromano je neprofitna organizacija, ki so jo leta 1997 ustanovili Kalderaši (Romi) iz 
Romunije. Organizacija združuje več kot 500 članov in podjetij. 
 
Namen: 
Namen organizacije je vzpodbujati razvoj romskih skupnosti s pomočjo oblikovanja političnih 
programov za utrjevanje etnične identitete in multikulturnega/interkulturnega izobraževanja 
ter s preprečevanjem vseh vrst rasne diskriminacije Romov. Organizacija deluje na področju 
izobraževanja, zdravja, prava in zbiranja reciklažnih materialov.  
 
Področja in primeri delovanja: 
Organizacija je izdala naslednje publikacije: 
Periodične publikacije: 
- Znanstveni časopis “Than Rromano - studies about Rroma”, no. 1 - 5, 1997 – 2002 (izhaja 
letno); 
- Časopis “Aven Amentza”, časopis za javno mnenje in informacije za Romske zveze in 
skupnosti in javno administracijo (mesečnik); 
- Elektronski časopis “InfoRrom” (dnevnik); 
- Letno poročilo o opazovanju utrjevanja civilnih pravic med Romi in boju proti rasni 
diskriminaciji Romov v Romuniji, 2000 – 2002. 
Knjige: 
- Siklioven i Rromani Chib (Nauči se romskega jezika); 
- Suženjstvo Romov v romunskih deželah. Raziskava in dokumenti (2 zvezka); 
- Deportacija Romov v Transnistrijo. Iz Auschwitza v Bug (2 zvezka); 
- Romi v romski prozi; 
- Romi in romska ljudska kultura “Patrin thai iag.” 
 
3. RCRC - Resource Center for Roma Communities - Cluj 
Vir: http://www.romacenter.ro/, pregledano 11. 5. 2007; 
http://www.osi.hu/exhibition/romania.html, pregledano 11. 5. 2007. 
 
Opis: 
Namen Resource Center for Roma Communities (RCRC) je prispevati k izboljšanju 
življenjskih pogojev romskih skupnosti v Romuniji. Center podpira prizadevanja romskih 
skupnosti za reševanje problemov skupnosti, skuša prepoznavati in nevtralizirati predsodke in 
diskriminacijo Romov in pomagati pri izboljševanju komunikacije med Romi in ne-Romi. 
Center podpira razvoj mreže romskih nevladnih organizacij, ki bo omogočala razvoj 
sodelovanja z lokalnimi avtoritetami in skupnostmi in iskanja konkretnih rešitev za specifične 
probleme. Med prioritetnimi dejavnostmi RCRC je tudi vzpodbujanje oblikovanja romske 
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kulturne identitete in vzpodbujanje aktivne vključenosti romske mladine v projekte povezane 
z Romi. 
 
Namen in področja delovanja (glavni programi RCRC): 
- Podpora pri oblikovanju in razvoju mreže nacionalnih romskih nevladnih organizacij. 
Ta program bo omogočil višjo raven projektnega managementa približno 20 romskih 
nevladnih organizacij. Pomagal jim bo razviti dobro komunikacijo in prisotnost na »trgu«. 
- Založniški program. Namen je zapolniti manjko informacij o Romih in zmanjšati razdaljo 
med Romi in ne-Romi. Program je osredotočen na izdajanje knjig o Romih.  
- Mladinski progam. Mlada generacija Romov v Romuniji je doživela velik napredek. Na 
romunskih univerzah študira več kot 800 Romov, k čemer so pripomogle dejavnosti 
Ministrstva za izobraževanje. S številnimi tečaji, aktivnostmi in štipendijami za romske 
študente in mlade aktiviste želi center ustvariti novo reprezentativno romsko elito, ki bo 
zastopala interese romskih skupnosti na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.  
 
Financiranje: Open Society Institute. 
 
 
4. KULTURNO TELO – TELO KULTURE: ROMI IN GADZE / CULTURE BODY-
BODY CULTURE: ROMA AND GADZE 
Vir: http://www.concept.ro/index.php?item=3&lang=en&content=culture_body, pregledano 
15. 3. 2007. 
 
Nosilec: Fundatia CONCEPT, Romunija  
http://www.concept.ro/index.php?item=5&lang=en&content=info, pregledano 15. 3. 2007.  
 
Opis: 
Namen projekta je raziskati položaj Romov v Srednji in Vzhodni Evropi, s čimer bi pomagali 
dvigniti kvaliteto informacij, ki govorijo o Romih, romski tradiciji in kulturi. Osrednje 
dejavnosti projekta so: organizacija festivala ta temo romske kulture, pri kateri sodelujejo 
Romi in Gadze; organizacija srečanj umetnikov obeh skupin; izvedba plesno-gledališke 
predstave, ki vključuje zgodbe romskih ljudi ter gradivo o romski zgodovini in sedanjem 
položaju; izvedba delavnice, ki temelji na metodi Drama in Izobraževanje; izvedba delavnice, 
o tem, kako uporabiti gledališče pri delu z mladimi, ki se soočajo z nasiljem; postavitev 
razstave fotografij, filmov in glasbe, ki razkriva aktualni položaj Romov. 
 
Namen: 
- Okrepiti kulturno menjavo med Romi in Sinti na Madžarskem, Slovaškem in Romuniji na 
eni strani in Gadze na drugi strani; 
- Povišati kvaliteto informacij o romski kulturi in zgodovini; 
- Zaščititi romsko kulturo, predvsem navado ustnega posredovanja folklore; 
- Razkriti stereotipe o Romih med večinskim prebivalstvom in stereotipe Romov o večinskem 
prebivalstvu; 
- Odkriti inovativne strani romske kulture; 
- Pokazati, kako kulturne tradicije ustvarjajo in gojijo socialne pregrade; 
- Iskanje inovativnih poti boja s stereotipi preko gledališča in plesa; 
- Podpreti sodelovanje med umetniki iz različnih držav s pomočjo organizacije delavnic in 
skupnim ustvarjanjem plesno-gledaliških predstav. 
 
Ciljna skupina: 
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- Romski in neromski umetniki iz držav, ki sodelujejo pri projektu; 
- Udeleženci, ki sodelujejo v delavnicah, na festivalu; 
- Organizacije, ki sodelujejo pri projektu. 
 
Tematsko področje: 
Romska kultura, festival, delavnice 
 
Financiranje:  
- Evropska Unija, program Kultura 2000; 
- CONCEPT Foundation. 
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XVI. SLOVAŠKA 
 
Romi na Slovaškem 
 
Na Slovaškem Romi predstavljajo drugo največjo manjšino, saj se jih je uradno za Rome 
opredelilo več kot 80.000, uradne ocene pa se gibljejo vse tja do 250.000, kar predstavlja 
4,8% vsega prebivalstva na Slovaškem. Romski politični in kulturni aktivisti trdijo, da je 
Romov na Slovaškem približno 500.000. Njihovo število je v vsakem primeru precejšnje, 
toda življenjske razmere so izredno slabe. Ponavadi živijo izven mest in vasi oziroma na 
njihovem obrobju. Nekatera romska naselja so celo na odlagališčih odpadkov. Vse do 
devetdesetih let 20. stoletja je bila uradna politika do romskih skupin izredno asimilacijska, v 
integracijsko pa se je spremenila šele pol letu 1991. V preteklosti so Rome kriminalizirali, jih 
preganjali ali skušali nasilno stalno naseliti. Po 2. sv. vojni so celo zanikali romsko identiteto 
in etničnost, kljub temu pa so vodili uradne statistike, v katerih so navajali romsko populacijo. 
 
Leta 1991 so Romom zagotovili manjšinske pravice, parlament pa je sprejel Deklaracijo 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Vlada je začela podpirati iniciative romske 
manjšine in s tem zagotovila pravice do uporabe in ohranjanja romskega jezika, pravice pa so 
segale še na področje kulture in izobrazbe. 
 
Slovaška država ni posebej spodbujala zaščite pravic Romov in drugih manjšin. Šele po letu 
1996 so začeli podpirati projekte, katerih namen je zaščita etničnih identitet, kulture manjšin, 
manjšinskih jezikov itd. To je dobilo dodatni zagon še po letu 2000, ko so začela pritekati 
določena sredstva Evropske Unije, namenjena prav zaščiti manjšin. Romi so ustanovili več 
nevladnih organizacij, namenjenih izboljšanju življenja Romov. Let 2003 je bilo na 
Slovaškem registriranih kar 421 romskih organizacij. 
 
Na Slovaškem je več romskih skupin – Slovaški Romi (Servika Roma), Madžarski Romi 
(Roma Ungarika), Olach Roma, Banyashi ali Korytari ter nekaj Sintov. Med skupinami so 
precejšnje razlike tako v načinu življenja, ekonomskih standardih ter jeziku. 
 
Pomembnejša institucija na področju ohranjanja romske kulture pa je Oddelek za romsko 
kulturo, ki je bil leta 1990 ustanovljen na Univerzi v Nitri. Ob izboljšanju pogojev za 
delovanje nevladnih organizacij, so se te začele povezovati z mednarodnimi organizacijami, 
ki imajo podobne namene. Poleg nevladnih organizacij pa so Romi ustanovili celo več 
političnih strank – to so bile zveze in društva, ki so se že prej politično udejstvovali. 
 
 
Programi in projekti na področju romske kulture 
 
1. Roma press agency (romska tiskovna agencija). 
2. ROMANO NEVO L’IL (mesečni časopis). 
3. ROCEPO (izobraževalni center) 
4. KATEDRA ZA ROMSKO KULTURO NA UNIVERZI KONSTANTINA FILOZOFA V 
NITRI. 
5. ROMATHAN (Romsko gledališče). 
6. ROMATHAN (Dokumentarni film). 
 
 



 108 

1. ROMA PRESS AGENCY - ROMSKA TISKOVNA AGENCIJA 
Vir: http://www.rpa.sk/, pregledano 11. 3. 2007. 
 
Opis: 
Romska tiskovna agencija se je oblikovala z namenom preprečevanja predsodkov o Romih 
med slovaškim prebivalstvom in netočnih podatkov o Romih v slovaških medijih. Ekipo 
Romske tiskovne agencije sestavljajo romski novinarji. Njihov namen je s stališča romske 
skupnosti poročati o resničnih problemih in ne o senzacionalnih dogodkih. Prispevali naj bi k 
izboljšanju informacij in hkrati k ustvarjanju multietnične družbe na Slovaškem. 
Glavni cilji in stališča Romske tiskovne agencije se skladajo s prioritetami v odnosih do 
romskih skupnosti, ki jih je februarja leta 2001 postavila Evropska unija: 
- potreba po objektivnih informacijah, ki omogočajo proces evalvacije in reševanja problemov 
Romov na Slovaškem; 
- potreba po preprečevanju latentnega rasizma slovaške skupnosti; 
- potreba po kontroli finančnih sredstev namenjenih reševanju problemov Romov. 
 
Namen: 
- Zmanjševati razdalje med večinskim prebivalstvom in Romi na vseh nivojih družbe. To naj 
bi dosegli z informacijami v medijih, ki temeljijo na poznavanju položaja in stanja romske 
skupnosti brez kakršnikoli znakov latentnega rasizma. 
- Omogočiti Romom, ki se želijo usposobiti za profesionalne novinarje, posebne tečaje in 
delavnice. Omogočiti novinarjem prezentacijo dela v medijih. 
- Informirati tuje institucije in donatorje, ki finančno podpirajo projekte, namenjene reševanju 
problemov Romov, o resničnih potrebah Romov in o doseženem nivoju integracije Romov v 
družbo. 
 
Ciljna skupina: večinsko prebivalstvo na Slovaškem. 
 
Tematsko področje: mediji. 
 
Financiranje: Agencijo podpira Fundacija za civilno družbo (NPOA), Ameriško 
veleposlaništvo na Slovaškem in OSI, Budimpešta, ki je agencijo podprl ob ustanovitvi. 
Trenutno deluje s pomočjo subvencij, za katere se prijavlja po sistemu, ki velja za nevladne 
organizacije na Slovaškem. Od leta 2004 je agencija poskusila dobiti del sredstev s plačnimi 
uslugami. 
Drugi donatorji v letih 2004-2006: Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino Republike 
Slovaške, Ministrstvo za kulturo Republike Slovaške, Britansko veleposlaništvo, Kanadsko 
veleposlaništvo, Svetovna banka, Delegacija Evropske komisije na Slovaškem, Orange, a. s. 
 
 
2. ROMANO NEVO L’IL 
Vir: http://www.rnl.sk/, pregledano 11. 3. 2007. 
 
Nosilec: Jekhetane (Skupaj) – neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1993. Združuje 
državljane Republike Slovaške (Rome in ne-Rome) – novinarje, urednike, pisatelje in 
prostovoljne sodelavce uredništva slovaškega časopisa Romano nevo lil (Novi romski časnik).  
 
Opis: 
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Romano nevo lil (Novi romski časnik) je romski mesečni časnik, ki izhaja že enajst let. 
Članke razen v tiskani obliki objavlja tudi na spletni strani v slovaškem, angleškem, romskem 
in madžarskem jeziku. Poleg urejanja časopisa vodi uredništvo časnika tudi druge dejavnosti.  
 
Namen: Podajanje verodostojnih in resničnih informacij o Romih na Slovaškem Romom, ne-
Romom in tujcem. Delovanje proti nerazumevanju, predsodkom in distanci med Romi in ne-
Romi. Preprečevanje nerazumevanja in rasnih konfliktov med Romi in ne-Romi. Medijsko 
poročanje o negativnih dogodkih, povezanih z rasističnimi tendencami, pa tudi informiranje o 
uspešno opravljenih dejavnostih med Romi in ne-Romi, kot dokaz, da je možno doseči 
nekonfliktno in uspešno sobivanje. Omogočati prostor romskim novinarjem. 
 
Ciljna skupina: Romi in okoliška družba. 
 
Tematsko področje: mediji. 
 
Financiranje: 
- Finančna pomoč države: Ministrstvo za kulturo Republike Slovaške(1991-2001), Vlada 
Republike Slovaške(2000-2002). 
- Finančna pomoč fundacij: The Soros Roma Foundation (1996), The Foundation for a Civil 
Society (1997), The Carpathian Euro-region (1997), The Dutch Embassy (1997-1998), 
Foundation for support of citizen's activities (1998-1999), Open Society Foundation (1999), 
The American Embassy (1999-2000). 
 
 
3. ROCEPO – Romski izobraževalni center Presov 
Vir: http://www.rocepo.sk, pregledano 11. 3. 2007. 
 
Opis: 
ROCEPO – Romski izobraževalni center je sestavni del Metodološko-pedagoškega centra v 
Presovu. Ustanovljen je bil 4. decembra 2001 ob podpori generalnega direktorja Sekcije za 
mednarodno sodelovanje in evropsko integracijo in direktorja sekcije PHARE na Ministrstvu 
za izobrazbo. Pokriva celotno območje Republike Slovaške. 
 
Namen: cilj organizacije ROCEPO je upoštevanje potreb in pogojev romske manjšine s 
poudarkom na efektivni izobrazbi, informiranju, dokumentiranju in svetovanju učiteljem, ki 
poučujejo v šolah z velikim številom romskih učencev.  
 
Ciljna skupina: učitelji. 
 
Področja in primeri delovanja: 
- Izobraževalne dejavnosti: izobraževanje pedagogov, ki delajo v šolah z velikim številom 
romskih učencev; priprava metodološkega materiala za pedagoge; organizacija seminarjev na 
temo izobraževalnega procesa v romski manjšini;  
- Informiranje: oskrbovanje z informacijami in distribucija informacij o izobraževalnih 
dejavnostih vladnih in nevladnih organizacij med učitelji; urejanje spletne strani RECEPO; 
izdajanje dvojezičnih pedagoških materialov za potrebe pedagogov med romskimi otroki 
- Dokumentiranje: zbiranje, urejanje in arhiviranje tiskanih in vizualnih informacij o 
izobraževalnih dejavnostih; ustvarjanje baze podatkov učinkovitih metod pedagoškega dela 
na območjih, kjer živi romska manjšina. 
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- Svetovanje: psihološko, pedagoško in medicinsko svetovanje, osredotočeno na specifične 
probleme, ki jih imajo učitelji na šolah z velikim številom romskih otrok 
 
 
4. KATEDRA ZA ROMSKO KULTURO UNIVERZA KONSTANTINA FILOZOFA V 
NITRI 
Vir: http://www.fsv.ukf.sk/FSV/krk.htm, pregledano 11. 3. 2007. 
 
Opis: 
Katedra je bila ustanovljena aprila 1990 s ciljem usposabljati učitelje za delo z romskimi 
otroki na prvi stopnji osnovne šole. Katedra je kot ena redkih tovrstnih vzgojno-
izobraževalnih inštitucij v Evropi začela svoje delovanje brez kakršnihkoli izkušenj. Z 
ustanovitvijo katedre se je odprla možnost usposobiti kvalificirano romsko inteligenco 
(pedagoške in socialne delavce) za delo z manjšinskimi skupnostmi s ciljem izboljšati 
socialno-kulturni položaj Romov na Slovaškem.  
Hkrati se na Katedri za romsko kulturo pripravljajo visokošolski študentje, bodoči specialisti 
za delo z romsko skupnostjo v pristojnih odborih za socialno delo. Poleg študija Katedra 
romske kulture zagotavlja znanstveno-raziskovalno dejavnost, organizacijo raznih kulturnih 
prireditev, seminarjev in konferenc. 
Katedra romske kulture se deli na oddelke, ki se ukvarjajo z različnimi področji. 
 
Namen: usposabljanje učiteljev za delo z romskimi otroki. 
 
Ciljna skupina: študentje. 
 
 
5. ROMATHAN – rómske divadlo – romano teatro, Košice (Romathan, romsko 
gledališče, Košice) 
Vir: http://www.cassovia.sk/romathan/, pregledano 12. 3. 2007. 
 
Opis: 
Maja 1992 je slovaški minister za kulturo v Košicah, drugem največjem mestu na Slovaškem, 
ustanovil prvo romsko profesionalno gledališče ROMATHAN. Ustanovitev gledališča je 
finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovaške. Gledališče nima rednega 
programa, ampak nastopa po dogovoru. 
Na spletni strani je objavljen repertoar za sezono 2006/2007. Obsega 5 predstav. Poleg tega je 
na strani tudi arhiv predstav iz preteklih let. 
 
Financiranje: Ministrstvo za kulturo Republike Slovaške. 
 
 
6. ROMATHAN - Home of the Roma (dokumentarni film) 
Vir: http://www.romnews.com/mov_romathan.html, pregledano 12. 3. 2007. 
 
Nosilec: Rhizomfilm – nemški studio za dokumentarne filme http://www.rhizomfilm.de/ 
 
Opis: 
ROMATHAN je dokumentarni film (35mm, 90 min) o romskem gledališču v Košicah na 
Slovaškem, ki ga vodijo in v katerem igrajo izključno Romi. Posneli so ga leta 1999. To je 
edino gledališče te vrste v Evropi, ustanovili pa so ga romski aktivisti po koncu komunistične 
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oblasti leta 1992. Obstoj gledališča je v nevarnosti vse od začetkov do danes. V ozračju 
naraščajočega nacionalizma in anticiganizma Adam Carol, glasbenik in direktor gledališča, 
pravi, da je gledališče lahko preživelo na »vzhodnoevropski način«. Kljub stalnemu 
finančnemu in političnemu pritisku na 60 članov gledališkega ansambla ROMATHAN še 
vedno ohranja svojo umetniško neodvisnost.  
Filmska ekipa je 4 mesece zbirala intervjuje, opazovala in se udeleževala dogodkov. Film 
opisuje vsakdanje življenje gledališča v postkomunistični državi na robu Evrope: 
- delo plesalcev, glasbenikov in igralcev; 
- vaje in premiero nove igre indijskega Nobelovega nagrajenca R. Tagoreja »Brodolom«, ki 
so jo izbrali, da bi poudarili indijske korenine Romov; 
- vajo igre »Adam in Eva«, ki izraža čustva Romov spričo sovražnosti dela 'Gadjo' 
prebivalstva; 
- vsakodnevni napor, da bi gledališče obdržali pri življenju, npr. igranje »Ciganske pravljice« 
za otroke. 
Film brez komentarjev sledi različnim dogodkom, prisluhne ljudem in njihovim osebnim 
izkušnjam diskriminacije, izkušnjam iz gledališča in besedam o tem, kako lahko njihovo delo 
pripomore k izboljšanju težavne situacije romskega ljudstva na Slovaškem. 
 
Tematsko področje: dokumentarni film. 
 
Financiranje: Filmförderung Hamburg. 
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XVII. SRBIJA  
 
Narodne in etnične manjšine 
V Srbiji je več kot 19 registriranih narodnih in etničnih manjšin, od tega 12 večjih. Nekatere 
skupine so teritorialno naseljene na enem območju, druge pa so naseljene razpršeno. Madžari, 
ki živijo v severnem delu Vojvodine ob madžarski meji ter Bosanci v Sandžaku so naseljeni 
na teritorialno zamejenem območju, druge skupine – na primer Romi, Aškaliji, Egipčani, 
Cincari (Tsintsar) ter Slovenci pa so ne tvorijo naselitveno homogene skupnosti, temveč so 
razpršeno naseljeni po vsej državi. 
 
Zaradi sodobnih demografskih sprememb je bilo ustanovljeno novo Zvezno ministrstvo za 
narodne in etnične manjšine, ki je odgovorno za razvoj političnih smernic in smernic kulturne 
politike, ki zadevajo etnične manjšine. 
 
Zakonska podlaga in kulturna politika 
Leta 2001 je Srbija podpisala Okvirno konvencijo o zaščiti nacionalnih manjšin Sveta Evrope, 
do leta 2005 pa je vlada podpisala še 50 drugih konvencij o manjšinah. Leta 2002 je bil 
sprejet nov Zakon o zaščiti pravic in svoboščin nacionalnih manjšin, ki regulira načine 
izvrševanja pravic določenih v prejšnjem zakonu. Zakon je tudi dopolnilo 11. členu ustave, ki 
določa pravice do ohranjanja, razvoja in izražanja etnične in jezikovne identiteta manjšin: 
pravica do nacionalnih zvez, pravico do sodelovanja z rojaki v državi in tujini, pravico do 
uporabe materinega jezika, pravico do uporabe nacionalnih simbolov ter druge pravice in 
rešitve, ki ščitijo narodne manjšine na posameznih interesnih področjih. 
 
Posebnost zakona iz leta 2002 so nova določila, ki omogočajo učinkovito participacijo 
narodnih in etničnih manjšin pri odločanju v vladi in administraciji. Nacionalni sveti, ki 
predstavljajo etnične manjšine, imajo status posvetovalnih teles v vladi, njihovi predstavniki 
pa lahko sodelujejo pri sprejemanju odločitev o vprašanjih, ki zadevajo manjšine.  
 
Večji del kulturnih projektov in programov narodnih manjšin in etničnih skupnosti podpira 
Ministrstvo za kulturo. Med leti 2004 in 2006 je bilo za kratkotrajne projekte namenjenih 
131.500 evrov. Med dolgotrajnimi projekti, ki jih podpira ministrstvo, pa so rekonstrukcija 
kulturne hiše Rusinov in gradnja Mednarodnega etno centra Babka, kjer bo našla mesto 
slovaška tradicionalna in ljudska umetnost.  
 
Leta 2003 so se Ministrstvo za kulturo in nekateri mediji priključili evropskemu projektu, ki 
spodbuja kulturno različnost. Kljub temu pa največje dosežke na tem področju dosegajo 
aktivnosti nevladnih organizacij in nekaterih kulturnih manjšinskih institucij.  
 
V posameznih občinah in v Vojvodini so razvili poseben programe za narodne manjšine in 
etnične skupnosti. Ministrstvo za etnične skupnosti je maja 2001 organiziralo mladinski tabor 
»Kultura sobivanja« (Culture of Cohabitation), katerega namen je bilo srečevanje in 
izmenjava idej pripadnikov različnih verskih in nacionalnih skupnosti. Ministrstvo za kulturo 
je pripravilo tudi projekt »Zavedanje in razumevanje človekovih pravic – Dojemanje in drža 
do pravice kulturne avtonomnosti narodnih manjšin v regiji«. Ideja za projekt je nastala zaradi 
stalnih konfliktov med manjšinami, namen projekta pa je bilo poiskati učinkovite načine za 
izvajanje programov, ki bi spodbujali toleranco. 
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Posebna pozornost pri manjšinski in kulturni politiki je namenjena Romom. Po ocenah 
statističnega urada iz leta 2002 je v Srbiji 108.193 pripadnikov romske skupnosti, od tega jih 
približno 80.000 živi v centralni Srbiji, drugi pa večinoma v Vojvodini. Leta 2005 je 
ministrstvo za kulturo pristopilo k mednarodnemu programu Decade of Roma People, ki 
zagotavlja podporo za njihove kulturne projekte ter projekte na področju medijev. 
 
Vprašanje pravic narodnih manjšin je sestavni del kulture politike že zadnjih 50 let. V 60-tih 
se je vzpostavila mreža ključnih kulturnih institucij za narodne manjšine, ki pa ni vključevala 
romskih in vlaških skupnosti. 
 
Nacionalni sveti, ki predstavljajo interese različnih manjšin in so pri odločanju avtonomni, 
zagotavljajo veliko sredstev za sponzoriranje kulturnih aktivnosti, dogodkov in festivalov. 
Festivale podpira tudi Ministrstvo za kulturo in Provincialni sekretariat za izobraževanje in 
kulturo Vojvodine.  
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XVIII. ŠPANIJA 
 
Španski demokratični model je temeljil na priznavanju teritorialne kulturne različnosti, vendar 
pa je »teritorialna kulturna različnost« postala nasprotje od »kulturnih manjšin«. Številne 
polemike o kulturni politiki do manjšin in njihovi integraciji so se razvile v zadnjih dveh 
desetletjih, ker je v Španiji vedno večje število imigrantov. Glede na statistične podatke 
Ministrstva za zaposlovanje in socialne zadeve je bilo v Španiji konec leta 2005 kar 2.738.932 
tujih državljanov, kar je predstavljajo 38.5% več kot leta 2004. 
 
Za integracijo legalnih imigrantov je pristojen Forum za socialno integracijo imigrantov, ki je 
pod okriljem Državnega sekretariat za imigracijo in emigracijo (Sekretariat of State for 
Immigration and Emigration) pri Ministrstvu za zaposlovanje in socialne zadeve. Forum je 
vladno informacijsko in posvetovalno telo, za imigracijsko politiko pa so odgovorna tudi 
druga resorna ministrstva, ki regulirajo dostop skupin imigrantov do zaposlovanja, 
izobraževanja, zdravstva in nastanitve. Akcijski načrt socialnega vključevanja je od leta 2001 
do 2006 izpostavil potrebo po integraciji imigrantskih skupin, še posebno žensk, ki so pogosto 
deprivilegirane, ter nujnost urejanja življenja romske skupnosti (Gitanos). 
 
Eden pomembnejših projektov, ki jih je konec leta 2006 izvrševalo Ministrstvo za kulturo in 
deset nevladnih organizacij, je bila promocija branja med imigranti v Španiji. V ta namen so 
sprožili kampanje osveščanja o pomembnosti branja, informacijske in promocijske kampanje 
za knjižnice, bralne krožke, umetnostne aktivnosti, spoznavanje mrež nevladnih organizacij, 
ki pomagajo na tem področju.  
 
Aprila 2006 je Ministrstvo za kulturo podprlo ustanovitev Inštituta romske kulture (Institute 
of Gypsy Culture). Poglavitni cilj inštituta je spodbujanje odnosov med različnimi skupinami 
in kulturami, posebna pozornost pa je namenjena enakim možnostim ter preprečevanju 
diskriminacije na podlagi rasne pripadnosti. Inštitut podpira tudi razvoj in promocijo romske 
zgodovine, kulture in jezika ter se zavzema za preprečevanje diskriminacije Romov. V ta 
namen organizirajo akademske in kulturne dogodke, opravljajo raziskave in izdajajo 
publikacij. 
 
V Španiji je veliko programov za promocijo kulturnih in umetniških aktivnosti, ki so 
instrument družbene integracije imigrantskih skupnosti in kulturnih manjšin ter obenem most 
med temi skupinami in večinsko družbo. Tako v Španiji organizirajo številne festivale, s 
produkcijo avdiovizualne dokumentacije, objavljanjem člankov v tisku spodbujajo prisotnost 
manjšin v medijih. Poudarek je namenjen tudi medkulturnim projektom v šolah ter krepitvi 
sodelovanja med vladnimi institucijami in nevladnimi organizacijami.  
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XIX. ŠVEDSKA 
 
Narodne manjšine 
Uradno priznane manjšine na Švedskem so Judje, švedski Finci (Swedish Finns), Tornedalci 
(Tornedalers), Romi ter Sami (okoli 20.000), ki so obenem tudi staroselsko ljudstvo 
(indigenous people) in imajo svoj parlament (Sametinget). Uradno priznani zgodovinski 
manjšinski jeziki so: Yiddish, Romani čhib ter Sami, finščina in Meänkieli (Tornedal 
Finnish). Cilj manjšinske politike je zaščita in podpora nacionalnih manjšin in manjšinskih 
jezikov.  
 
Zakonska podlaga 
Temelji švedske manjšinske politike so opredeljeni v Zakonu o nacionalnih manjšinah na 
Švedskem (Government Bill 1998/99:143) ter dveh konvencijah Sveta Evrope, ki jih je 
Švedska ratificirala leta 2000: Okvirna konvencija za zaščito narodnih manjšin (Framework 
Convention for the Protection of National Minorities), ki pokriva področje skrbi za otroke, 
izobraževanje na vseh stopnjah, medije, skrb za starejše in anti-diskriminacijo, ter Evropska 
listina za regionalne ali manjšinske jezike (European Charter for Regional or Minority 
Languages), ki določa pravico do uporabe manjšinskega jezika in pogoje za njegovo zaščito, 
ohranitev in razvoj. Obe konvenciji sta integralni del mednarodne zaščite človekovih pravic. 
Po predvidevanjih naj bi bilo na Švedskem med 40.000 in 50.000 Romov. Večina jih živi v 
Stockholmu, Gothenburgu in v okolici večjih mest. 
 
Švedska vlada z romskimi organizacijami aktivno sodeluje že od leta 1996. Leta 2002 so 
ustanovili Svet za romska vprašanja (Council on Roma Issues), ki deluje kot glavno vladno 
posvetovalno telo pri kulturni politiki do manjšin oziroma Romov. V svetu je večina 
predstavnikov iz romske skupnosti (tako moških kot žensk), poleg njih pa so tudi predstavniki 
Nacionalnega urada za integracijo, Urada varuha človekovih pravic proti etnični 
diskriminaciji in Švedsko združenje lokalnih oblasti. Predsednik sveta je minister za 
demokracijo in integracijo. 
 
Glavne naloge sveta so izboljšanje položaja Romov na Švedskem ter zagotavljanje enakih 
možnosti in pogojev za vse Rome. Zavzemajo se tudi za vzpostavitev mreže romskih žensk, 
spodbujanje njihovega vključevanja v tradicionalno moške romske organizacije in javno 
življenje nasploh. V ta namen so oblikovali neformalno skupino, v kateri so predstavniki 
vladnega urada in romskih žensk.  
 
Vlada je za podporo kulturne politike manjšin ustanovila posebne sklade za financiranje 
kulturnih aktivnosti narodnih manjšin in etničnih skupin na področju jezika in literature, 
izdajanja periodičnih publikacij. Lokalne oblasti podpirajo manjšinska društva, festivale, 
gledališča.  
 
Drugi uporabljeni internetni viri: 
Roma _A national minority 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/62/48/da90debf.pdf; pregledano 8. 3. 2007. 
Švedska vladna stran 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2188/a/19444; 8. 3. 2007. 
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XX. VELIKA BRITANIJA 
 
Narodne manjšine 
Po popisu prebivalstva iz leta 2001 znaša skupno število pripadnikov narodnih manjšin v 
Veliki Britaniji 4.6 milijonov oziroma 7.9% celotne populacije. Manjšine delijo po rasnih 
kriterijih, romske skupine (Gypsies, Travellers) niso posebej omenjene. 
Vir: http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=273 
 
Zakonska podlaga kulturni politiki 
Amandma k Zakonu o rasnih odnosih (Race Relations Amendment Act) iz leta 2000 vse javne 
institucije, med njimi tudi štiri vladne Svete za umetnost, poziva k promociji rasne enakosti. 
Velika Britanija je tako ena od redkih držav, ki še vedno skupine klasificira glede na »rasno« 
pripadnost, poleg tega pa podpira tudi kulturno raznolikost. 
 
Svet za muzeje, knjižnice in arhive je vzpostavil Nacionalno mrežo kulturne raznolikosti 
(National Cultural Diversity Network), ki jo s strokovnim svetovanjem podpirajo regionalni 
koordinatorji kulturne različnosti (Cultural Diversity Co-ordinators). Namen mreže je 
spodbujanje in usposabljanje pripadnikov manjšin za delovanje na področju muzejske, 
knjižnične in arhivske dejavnosti. V sodelovanju s televizijskimi hišami in Svetom za film 
mreža spodbuja vključevanje in zaposlovanje narodnim manjšim tudi v na področju televizije 
na vseh nivojih. Svet za film je sprejel tudi vrsto strategij, s katerimi želi povečati 
vključevanje pripadnikov narodnih manjšin v filmsko industrijo. 
 
Program Kreativna prenova (Creative Renewal), ki ga je zasnoval in financiral Evropski 
socialni sklad v višini 5 milijonov britanskih funtov, vključuje 41 organizacij, ki so razvile 
inovativne pristope pri spopadanju z neenakostjo na področju kreativne industrije.  
 
Vsi štirje nacionalni Sveti za umetnost v Veliki Britaniji delno financirajo kulturno politiko 
do narodnih oziroma kulturnih manjšin: podpirajo organizacije pri razvijanju učinkovitih 
praks za promocijo »rasne« enakosti, podeljujejo štipendije temnopoltim prebivalcem in 
pripadnikom etničnih manjšin, financirajo umetniške organizacije in razvoj infrastrukture, 
festivale in gledališča. 
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SKLEP IN PRIPOROČILA 
 
Konkretne (dobre) prakse oziroma dejavnosti, ki smo jih našteli, bodisi spodbujajo 
medskupinske interakcije ali pa spodbujajo promocijo znanja o Romih, medskupinskih stikov 
itd. Vse te dejavnosti pa so tudi odrazi kulturnih politik, saj so nastale v specifičnih družbenih 
kontekstih s konkretnimi nameni. Naštete prakse pokrivajo najrazličnejša področja, od 
medijev, izobraževanja, reprezentacije Romov v muzejih in filmih, do informacijskih centrov 
ter spodbujanja udejstvovanja Romov v kulturnih aktivnostih, kot so razstave, glasba, film, 
gledališče itd. 
 
Pri medijih lahko opazimo, da prevladujejo tiskani mediji, med njimi zlasti periodične 
publikacije in monografije, ki se pojavljajo v vseh državah, precej pa je tudi udejstvovanja 
vseh manjšin na radijih in televizijah. Na področju tiskanih medijev je na primer zanimiv na 
primer projekt Romani project – RomLex v Avstriji – večjezični romski leksikon in slovar. V 
Bolgariji, Nemčiji ali na Češkem pa so s podobnimi nameni ustanovili specializirane tematske 
knjižnice, arhive ali dokumentacijske centre. Nasploh so izredno smiselni romski 
informacijski centri (npr. Romic v Sloveniji, podobni centri pa so še v Bolgariji, na Češkem, 
Slovaškem, v Nemčiji, Romuniji itd.), saj ti popularizirajo informacije o Romih v večinski 
družbi, predstavljajo pa tudi platformo za številne možne aktivnosti in projekte, ki izvirajo iz 
potreb romskih skupnosti. 
 
Pogosti so tudi izobraževalni centri, ki so prav tako platforma za različne projekte, temeljni 
namen pa je izobraževanje Romov, saj se le tako borijo proti socialni izključenosti. Pojavljajo 
se tudi organizacije (npr. ERRC), ki omogočajo politično participacijo Romov in skrbijo za 
nadzor uveljavljanja temeljnih in posebnih pravic Romov in drugih manjšin. 
 
Pomemben del udejstvovanja Romov so raziskovalne dejavnosti na inštitutih in univerzah, 
lasti pa razne kulturne dejavnosti, od produkcije filmov, gledaliških predstav, glasbe, 
muzejskih razstav o Romih (tudi spletnih razstav) itd. Takšne kulturne dejavnosti združujejo 
informacijski centri in podatkovne baze o Romih, romski zgodovini in kulturi. Četudi so ti 
prikazi pogosto stereotipni, pa je potrebno omogočiti ustvarjanje med Romi in ne le za Rome. 
Ustvarjalci se nato občasno povezujejo celo čez državne meje (npr. International Romani 
writers' association ali Romaart). 
 
Vsebinsko so vsi ti projekti seveda odvisni od pobudnikov oziroma akterjev, v vsebino naj bi 
kulturna politika čim manj posegala. Namesto tega morajo državni organi s kulturno politiko 
poskrbeti za dispozicije, možnosti oziroma infrastrukturo kulturnega ustvarjanja pripadnikov 
manjšin. Vsebinsko pa naj bi projekti izhajali iz potreb lokalnih in nacionalnih skupnosti 
oziroma posameznikov. Zato je pomembna vsaj delna decentralizacija sistema uveljavljanja 
kulturnih politik, saj se tako prepreči monopoliziranje identitete oziroma tudi politiziranje 
kulture. Tako centralizirani kot decentralizirani sistemi so nastali znotraj določenega 
družbenega konteksta, a pri kulturni politiki do Romov lahko pomenijo konflikt interesov 
znotraj skupin. Akterji kulturne politike na obeh straneh se morajo zavedati, da lahko zaradi 
konflikta interesov nastajajo nove politične povezave, boji za vpliv (sredstva) razslojevanje. 
Kulturna politika naj se tudi implicitno (s koncepti avtohtonosti, kulturne dediščine ali 
tradicije – vsa tradicija je »izumljena«, prave avtentične kulture itd.) ne vmešava, temveč 
spodbuja kulturno ustvarjanje v sedanjosti. Le to lahko posameznikom in posledično 
skupnosti omogoči kulturno samozavest in ohranjanje identitet, četudi se vsebinski izrazi 
kulture in identitet spreminjajo. 
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Z obzirom na teoretska izhodišča raziskave, podprta s sodobnimi raziskavami avtorjev 
različnih strok in tudi protagonistov uveljavljanja romskega političnega in kulturnega prostora 
v Evropi, ter izhajajoč iz predstavljenega gradiva, predlagamo in problemsko obrazložimo 
naslednje cilje in ukrepe: 
 
1. Decentralizacija sistema kulturne politike do manjšin in posebnih skupnosti.  
V Sloveniji je implementiran pretežno centraliziran sistem uveljavljanja kulturne politike do 
Romov, čeprav se zlasti pri romskih skupinah kažejo tudi tendence po decentralizaciji. Glavni 
dejavnik zagotavljanja pravic do kulturne raznolikosti in posebnosti je Ministrstvo za kulturo 
RS in Sektor za kulturne pravice manjšin in razvijanja kulturne raznolikosti znotraj 
ministrstva. Sistem pa je strukturno precej centraliziran in izhaja iz določil Programa ukrepov 
za pomoč romski skupnosti v Republiki Sloveniji iz leta 1995, po katerih naj Urad za 
narodnosti poskrbi za razvoj infrastrukture – ustanavljanje romskih društev in Zveze Romov 
kot osrednje organizacije (glej str. 32). Takšne tendence so se pokazale tudi pri Ministrstvu za 
kulturo, čeprav zaenkrat zaradi zagotavljanja čim bolj usklajenega izražanja kulturnih potren 
romske skupnosti še velja princip zagotavljanja čim večjega števila projektov, vsaj 75% s 
pozitivnim mnenjem Zveze Romov Slovenije. Tudi v poročilih MK pa je bilo izraženo, da je 
bilo reprezentiranje romskih interesov le skozi to institucijo problematično (glej str. 40). Zato 
so na Ministrstvu za kulturo RS leta 2005 z razpisnimi pogoji omogočili samostojno 
prijavljanje projektov, brez pokroviteljstva Zveze Romov Slovenije. 
 
Nekatere evropske države so decentralizacijo sistema kulturne politike do Romov že 
implementirale (npr. Avstrija, Makedonija, Madžarska itd.), mnoge druge pa se nagibajo k 
decentralizaciji (zlasti zanimiv primer je Bolgarija, primerjaj tudi s Poljsko in Nizozemsko). 
Seveda je potrebno upoštevati družbeno politični kontekst, v katerem implementirajo kulturno 
politiko, saj je zgodovinska, narodnostna in kulturna situacija v vsaki državi povsem 
specifična. 
 
V Sloveniji priporočamo upoštevanje raznolikost narodne (etnične) in kulturne 
samoopredelitve znotraj romske skupnosti. Romska skupnost v Sloveniji namreč ni 
homogeno organizirana kot skupnost, takšna je le njena politična reprezentacija (o problemih 
reprezentacije in centralizacije kulturne politike glej tudi strani 31–33). Pri uveljavljanju 
enakomernejšega vključevanja različnih romskih skupin je smiselno vsaj v neki meri 
upoštevati tudi geografsko-demografski princip, ne glede na to, da ponekod še nimajo 
vzpostavljene kulturne infrastrukture (npr. dodatno spodbujanje kulturne ustvarjalnosti med 
Romi na Dolenjskem in tistimi, ki živijo razpršeno po Sloveniji). 
 
Obstoječi centralistični sistem kulturne politike spodbuja boj za resurse in lahko vodi v 
konflikte, saj vsi potencialni akterji še nimajo enakih infrastrukturnih možnosti. Predlagamo, 
da se določilo, naj Zveza Romov s pozitivnim mnenjem potrdi vsaj 75% projektov, umakne. 
V tem primeru bi se sistem uveljavljanja kulturne politike delno decentraliziral, prijavni 
sistem pa debirokratiziral. 
 
Obenem predlagamo, da Ministrstvo za kulturo RS še močneje razvija težnje po 
decentralizaciji sistema kulturne politike in v diskurz vpelje različne akterje tako med Romi 
kot ne-Romi. Predlagamo še močnejše povezovanje z drugimi področji, zlasti z 
izobraževanjem, zdravstvom, mediji in informacijsko tehnologijo, kar bi povečalo 
učinkovitost projektov. Na to kažejo tudi primeri dobrih praks, saj imajo lahko projekti, ki 
zadevajo več področji zelo velike učinke. Takšen je na primer bolgarski projekt Zaščita in 
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popularizacija romske kulture v osrednji Bolgariji. Dejavnosti v okviru projekta so namreč 
široko zastavljene: od raziskovalnih dejavnosti, do publikacij, organizacij izobraževalnih 
tečajev, organizacij gledaliških in glasbenih skupin in celo priprave izbirnega šolskega 
predmeta o romski kulturi. 
 
Predlagamo tudi močnejše povezovanje izvajanja projektov z lokalnim prebivalstvom in 
lokalnimi organizacijami. Takšna decentralizacija že poteka, saj se je že začelo uresničevati 
načelo o sofinanciranju romskih projektov s strani lokalnih skupnosti: po podatkih Ministrstva 
za kulturo RS naj bi se interes lokalnih skupnosti se je po podatkih ministrstva v letu 2004 
zvišal (glej str. 46). Od leta 2004 dalje pa opažamo povečevanje deležev programov, ki jih 
sofinancirajo Ministrstvo za kulturo in lokalne skupnosti (glej str. 49). 
 
2. Spodbujanje razvoja kulturne infrastrukture med romskimi skupinami v Sloveniji ter 
težnja k večji debirokratizaciji. Glede na zgornja priporočila izpostavljeno centraliziranost 
mehanizma pridobivanja strukturnih sredstev priporočamo pomoč pri razvoju kulturne 
infrastrukture. To se je v mnogih državah pokazalo kot smotrno, saj kulturna infrastruktura 
omogoča lažje prijavljanje na sofinanciranje projektov, pridobivanje sredstev ter izvajanje 
kulturnih projektov (npr. podpora ustanavljanju romskih društev kot platform udejstvovanja v 
Makedoniji, Nemčiji, Avstriji, na Hrvaškem itd.). 
 
Centraliziranost sistema kulturne politike do Romov je tudi odraz razvitosti infrastrukture 
med različnimi romskimi skupinami v Sloveniji. Kulturna infrastruktura med romskimi 
skupinami na Dolenjskem, Gorenjskem ali med Romi, ki živijo razpršeno po Sloveniji, razen 
v redkih primerih, ni tako razvita kot na primer kulturna infrastruktura Romov v Prekmurju. 
Po pogovoru z različnimi protagonisti in člani romskih kulturnih društev smo mnenja, da 
Zveza Romov Slovenije ni idealna reprezentativna entiteta za vse Rome. Zato priporočamo, 
da Ministrstvo za kulturo RS po svojih možnostih upošteva to neskladje in spodbuja razvoj 
kulturne infrastrukture med Romi po vsej Sloveniji. Med pomembnimi cilji na področju 
manjšinskih kulturnih politik je tudi zagotavljanje dostopnosti informacij o kulturni dejavnosti 
manjšinskih skupnosti (glej str. 49). Mnogi Romi pa nimajo idealnega dostopa do vseh 
informacij, zato je debirokratizacija sistema na Ministrstvu za kulturo (npr. dnevi odprtih vrat) 
pohvalna, vendar priporočamo, da se še bolj olajša sistem pridobivanja informacij in prijav 
projektov. 
 
3. Spodbujanje raznolikosti kulturnih projektov. V analizi smo navedli, da je kulturna 
politika do romske skupnosti pri Ministrstvu za kulturo precej široko zasnovana, saj 
vsebinsko in sistemsko vključuje različne akterje, zlasti pa vsebine kulturnih projektov in 
programov. Na področju narodnih skupnosti, romske skupnosti ter drugih etničnih manjšin 
določene sta med drugim določeni naslednji prioriteti (vse prioritete in glej na strani 38): 
1. spodbujanje kulturnega pluralizma, pri čemer se kulturni pluralizem predpostavlja kot 
rezultat sam na sebi, do katerega pride, če se zagotovi pravica kulturnega udejstvovanja 
različnim etničnim in narodnim skupnostim ter drugim manjšinam; 
2. zagotavljanje pogojev za avtentično izražanje kulturnih potreb različnih manjšinskih 
skupnosti, in spodbujanje razvoja manjšinskih kultur v smeri njihovega avtentičnega izraza ter 
zagotavljanje temeljnih pogojev za ohranjanje in razvoj njihovih kulturnih identitet. 
Iz teh prioritet izhaja, naj se kulturna politika v vsebine čim manj vmešava, saj tudi implicitno 
upoštevanje konceptov avtohtonosti in avtentičnosti, za katere smo pokazali, da so 
neutemeljeni (glej strani 31, 40, 43), lahko pomeni dejansko vsebinsko preddispozicionirano 
vmešavanje. 
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Med posebnimi ukrepi Ministrstva za kulturo RS bi veljalo izpostaviti tudi t.i. »avtentično 
izražanje kulturnih potreb društev in zvez za ohranitev posebne kulturne identitete različnih 
drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev ter zagotoviti financiranje čim več tako 
izraženih kulturnih potreb (glej tudi stran 40). Kljub temu pa po pregledu romskih projektov 
ugotavljamo, da je večina kulturnih projektov realizirana v obliki folklornih nastopov in 
drugih izrazov t.i. tradicionalne kulture (glej strani 40–41). Čeprav se realizira tudi projekte 
sodobnih kulturnih izrazov, priporočamo povečanje vlaganja v tovrstne (sodobne) oblike 
kulturne ustvarjalnosti oziroma še večjo mero implementacije širine področij kulturnega 
udejstvovanja Romov. Področja, ki jih z obzirom na dobre prakse v evropskih državah na tem 
mestu posebej izpostavimo so naslednji: 
 

a) mediji, ki zajemajo tiskane in elektronske vrste medijev. V evropskih državah (tudi 
v Sloveniji) so tradicionalno podprte periodične publikacije ter radijske oddaje. Zaradi 
objektivnih razlogov so v manjši meri prisotne tudi televizijske oddaje, zadnja leta pa so 
postali izredno pomembni zlasti različni informacijski centri (npr. Romic v Sloveniji, 
specializirana knjižnica z arhivom Studii Romani v Bolgariji, Evropski center za pravice 
Romov (ERRC) na Madžarskem in informacijski centri na Češkem, Slovaškem, v Nemčiji, 
Makedoniji, itd.). Vsekakor so takšne vrste udejstvovanja Romov v medijskem prostoru 
odlični okvir, v katerem potekajo interakcije in povezovanja med Romi in ne-Romi ter 
prikaze kulturnih posebnosti in ustvarjalnosti Romov. V večini držav imajo nacionalni radii in 
televizije oddaje namenjene Romom. 
 

b) ohranjanje jezika in spodbujanje ustvarjalnosti v romskem jeziku tako v 
izobraževanju kot tudi v kulturni ustvarjalnosti. Na tem področju želimo posebej izpostaviti 
primer dobre prakse Romani project – RomBase in RomLex v Avstriji, ki zajema podatkovno 
bazo o romski kulturi ter večjezični romski leksikon in slovar. Pogote so specializirane 
knjižnice, arhivi in dokumentacijski centri, kjer najdemo informacije o romski kulturi in vrsto 
starejših ali sodobnih tekstov v romskih jezikih. Posebej bi izpostavili še projekt Romska 
knjižnica na Finskem, ki povezuje romske avtorje in ustvarjalce v mednarodnem prostoru. 
 

c) izobraževanje v različnih okvirih. Poleg formalnega izobraževanja priporočamo 
podporo različnim vrstam tečajev, delavnic itd., ki dodatno spodbujajo kulturno ustvarjalnost 
med Romi. Kot primer še enkrat navajamo projekt Zaščita in popularizacija romske kulture v 
osrednji Bolgariji, Romski izobraževalni center Preso (ROCEPO) na Slovaškem, Katedro za 
romsko kulturo na Univerzi Konstantina filozofa v Nitri na slovaškem, Izobraževalni urad za 
narodne manjšine v Nemčiji itd. 
 

d) reprezentacije. Priporočamo spodbujanje reprezentacije Romov in romske 
ustvarjalnosti v muzejih (muzejske razstave in dogodki), medijih, filmu itd. Glej na primer 
primere romskih gledališč in filmov v Nemčiji, na Češkem in Slovaškem (Romathan), muzeje 
romske kulture Astra v Romuniji, v Brnu na Češkem in v Tarnowu na Poljskem. 
 

e) podpora udejstvovanja Romov na različnih kulturnih področjih (muzejske razstave, 
gledališča, glasba, itd.). 
 
4. Upoštevanje teoretskih spoznanj raziskave in njihovo apliciranje v kulturni politiki. 
Ker je bila raziskava namenjena zlasti romski kulturni problematiki, smo podali teoretski 
okvir, ki problematizira in relativizira eno značajen odnos med etnično ali narodno 
pripadnostjo in kulturo, ki jo pripisujemo skupnosti. Ta izhodišča še zdaleč ne zavračajo 
pravic posameznikov in skupin do njihove kulturne posebnosti in ustvarjalnosti, ravno 
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obratno. Tovrstne pravice, ki jih opredeljujejo tudi konvencije  in deklaracije Sveta Evrope, 
Unesca in drugih mednarodnih institucij, so nesporna vrednota sodobnega kulturno pluralnega 
sveta (glej strani 23–26). Vendar to ni nilo vprašanje dotične analize. V tem delu smo namreč 
želeli opozoriti na morebitne negativne učinke, ki jih povzroča kulturalistični diskurz, tj 
princip izključevanja ljudi na podlagi njihovih domnevnih (od zunaj pripisanih ali 
posplošenih) kulturnih značilnosti. 
 
Problematizirali smo konceptualno povezavo med narodnostjo (ali etničnostjo), kulturo in 
identiteto, saj menimo da bi lahko prispevali k vzajemnemu spoštovanju, sodelovanju in 
sožitju med različnimi skupnostmi prav skozi promocijo sodobne romske kulture, ki je ne bi 
etnicizirali (glej stran 41 in poglavje o teorijah etničnosti in teorijah kulture). Ministrstvu za 
kulturo RS zato priporočamo, da upošteva teoretska spoznanja raziskave in jih vsaj v čim 
večji meri skuša aplicirati v kulturni politiki. 
 
5. Opozarjanje na kulturalistični diskurz. V sedanjem času je kulturalistični diskurz vse 
bolj prisoten in poudarjen tako v medijih kot tudi v političnem prostoru in vsakdanjem 
življenju (glej tudi strani 16–19 in 26–30). Uperjen je proti različnim manjšinskim ali 
posebnim skupnostim (npr. imigranti, pa tudi Romi). Priporočamo da Ministrstvo za kulturo 
RS kot moralna avtoriteta neutrudno zavrača tovrstni kulturalistični diskurz in opozarja na 
njegovo neutemeljenost in nevarnosti. 
 
Prav tako priporočamo zavračanje razlikovanja med avtohtonimi in neavtohtonimi Romi, saj 
je izhodišče avtohtonosti zelo problematično (glej stran 40). V tem smislu je pozitivna 
promocija romske kulture izven območij, ki jih politike teritorialno določajo in opredeljujejo 
za t.i. avtohtona območja poselitve. Od leta 2003 Ministrstvo za kulturo RS sledi načelu, da se 
spodbuja tudi kulturna dejavnost izven območij, kjer naj bi Romi »avtohtono« živeli, ter 
financira tri društva Romsko društvo Amala, Romano Vozo in Velejne ter Romano Pralipe iz 
Maribora (glej stran 43). 
 
6. Nadaljnje razvijanje kulturne politike do Romov. Menimo, da je neprestano razvijanje 
kulturne politike do Romov pomembno, saj se na ta način Ministrstvo za kulturo lahko odziva 
na družbene spremembe in potrebe romskih skupnosti v Sloveniji. Zato menimo, da je bila 
odločitev Ministrstva za kulturo o raziskavi romske kulturne problematike smiselna in 
priporočamo, da se eventualno dopolni z mnenji različnih predstavnikov romskih skupnosti. 
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PRILOGE: 
 
Priloga št. 1: 
Izvlečki prispevkov, predstavljenih na znanstvenem sestanku Imagining Roma culture / 
Umišljanje romske kulture, ki je potekal na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani med 20. in 23. majem 2007. 
 
Alenka Janko Spreizer, Talking Gypsies: Discourse on Romani culture in Slovenia 
The intention of my paper is to follow the recent proposition of anthropologists for a re-
evaluation of central analytical concept in anthropology as that of “culture” and “cultural 
difference” in the case of Romanies in Slovenia. To be more specific, I am going to analyze a 
discussion on Slovenian national television from November 29 2006, when invited academics 
discussed recent event of forced displacement of Strojans, a Romani family from Dolenjska. 
In my presentation I am going to focus on the way how distinguished Slovenian academics 
were talking about Romani culture and Romanies when they discussed Slovenian tolerance. I 
intend to show, how within these debates academics fall in “common sense” racism, 
differential racism and culturalism.  
 
 
Marek Jakoubek, Inventing of (high, national) ´Roma culture´. Typology of Roma national 
myths 
In recent years a great number of remarkable articles on myth creating mechanisms attending 
the formation of different national ideologies has been published. These articles have become 
a part of the extensive discussion on problems connected with nationalism, which is the 
central subject of the socio-scientific discourse of the last two decades. Dozens of 
monographs mapping the forming processes of particular nations (European or non-European, 
governmental or nongovernmental) have been annually issued and even much greater number 
of essays has been dedicated to general processes of the national myth-creation. This kind of 
analytical hammer of the national deconstructivists has perhaps stricken every group that have 
ever had the idea to proclaim oneself a nation. However, one of them has almost remained 
unhit so far ... the Roma. 
The construction of a nation is founded on national ideology, which is created by the various 
myths about the nation in question. Although these myths appear to be national histories, their 
substance is more formed by shared ideas than historically verified truths. Myths are also 
instruments of the transformation and formation of collective identity; they establish a self-
definition by means of determining the boundaries between the (potential) followers of the 
given system of myths, and the others. The myths thus set out the rules for membership and in 
particular a specific view of the world, which is reflected in them. They offer to the given 
community a new homogeneous collective identity which cuts across any internal conflicts 
and differences; an identity that supplants the old identities and plays a key role in the 
formation of the (new) group.  
The aim of my contribution is to apply general typological pattern of national mythology 
developed by George Schöpflin to the specific case of the process of constructing Roma 
national mythology, the creation of which we can currently observe in the Czech and the 
Slovak Republics, and which forms one of the key components of inventing the high (in 
Gellner’s sense) national Roma culture. 
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Sinead ni Shuinear, Creation, Invention, Discovery 
Creation means making something out of nothing, while discovery means becoming aware of 
something which objectively exists. Invention lies between the two: transforming that which 
already exists into something which, prior to our input, did not. Since this is the very essence 
of the human endeavour, all cultures are both invented and constantly inventing. In what 
sense is the invention associated with Roma culture different enough to merit a conference? 
Who invents it and why? And can it be discovered rather than invented? 
 
 
Lenka Budilová, Inventing of ´Roma culture´. The case of kinship  
In my paper I would like to approach the problem of inventing and representing the concept 
of ´Roma culture´ as a culture that is ´other´ and differs in many aspects from the culture of 
the ´majority society´. I will concentrate on the domain of academic writing in the field of 
kinship, where the alleged differences and divergences of ´our´ and ´their´ culture are often 
stressed by pointing out to specific kinship and marriage patterns of the ´Roma/Gypsies´. The 
scholars often emphasize similarities between different Roma/Gypsy groups in different 
European countries and so contribute to creation of an idea of the trans-national ´Roma 
culture´ that is different from (and opposed to) the trans-national ´non-Roma culture´.  
My paper will be based on empirical material from one ´Gypsy´ kin group (living in the 
Czech and the Slovak Republic) and one ´non-Gypsy´ group (a religious emigrant community 
of the Czechs in Bulgaria) and on the comparison of the two with respect to kinship and 
marriage patterns. I would like to show that these two materials are in many aspects similar 
and show many analogous features. These empirical case studies may have further 
consequences on the concept of ´Roma culture´ as markedly different from the ´non-Roma´ 
culture. It indicates the need to place ´the Roma´ in the wider context of European cultural 
patterns, instead of excluding them from it by assuming them as different. I will try to 
demonstrate that some particular kinship and marriage patterns, which are often represented 
as specific for ‘Roma culture’, are rather patterns characteristic for any group placed in a 
specific position and situation, and not patterns essentially inherent to ‘Roma culture’. 
 
 
Judith Okely, Constructing culture through shared location, bricolage and exchange: the 
case of Gypsies and Roma 
This presentation is a critique of culture as resting on isolation which has influenced notions 
of authenticity. Instead, objects are transformed as cultural artefacts through opposition and 
encounters with the ‘Other’. The Gypsies are a prime example of selective creativity. It has 
been asserted that the Gypsies’ culture has been undermined by increasing contact, 
industrialisation and modernity. However, Gypsies have for centuries lived within a larger 
dominant society and economy. 
The Gypsies are brilliant bricoleurs (cf. Levi-Strauss’) and demonstrate unique creativity 
linked to their position.. They select and create objects for transactions with non-Gypsies, 
whom they label gorgios/gadjes. The latter seek exoticism from a once nomadic group who 
are credited with mysterious powers. The Gypsies survive by learning and fulfilling various 
needs of the sedentary population. While the Gypsies recycle the gorgios’ rubbish they also 
recycle the larger society’s mass produced objects as personalised and ‘hand made Gypsified’ 
objects. Many of these hawked goods are not valued within the group itself  
While non-Gypsies are sold such ‘real’ Gypsy objects, the Gypsies select and commission 
from the larger society alternatively valued material objects which they transform into 
symbols of separate ethnicity. Thus on each side of the ethnic divide there are contrasting uses 
and interpretations of material objects. They are elevated into near art form, replete with 
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symbolic and aesthetic significance. This alternative use and re-creation of seemingly banal 
objects into heavily laden symbols on either side has been rendered invisible, at least to non-
Gypsies.  
 
 
Božidar Jezernik, About Balkan Egiptians 
 
 
Svetlana Ćirković, Being hidden in a refugee camp: Djorgovci from Kosovo 
This presentation aims at shading additional light to the recently raised question of the ethnic 
origin of the Christian Orthodox Đorgovci, ascribed as Roma, whose mother tongue is 
Serbian. Djorgovci are spread over southern Serbia, Kosovo and Metohija and Macedonia in 
small communities. Research into the identity of the Đorgovci was prompted by the 
difference emphasized by other non-Đorgovci dwellers of the collective refugee centre where 
we started our field work. While examining the linguistic means by which an individual 
demonstrates membership of a certain ethnic group, particular attention was drawn to answers 
to a question on the celebration of St. Atanas, a strong Serbian identity marker.  
The second part of the presentation will analyze the research procedure applied in the 
interviews on traditional culture, where leading questions attempt to uncover traces of a Roma 
culture. Field research compared with available ethnographies show that this task of 
reconstruction is extremely complex and that the initial hypothesis of a supposed hidden 
Roma identity marker - the dying of the hair with henna for a wedding - was not easy to 
prove. However, the gathered material shows that Roma ethnic reconstruction issue is far 
more complex than it first seemed: the initial question of the informants’ Roma identity has 
grown into a question of their previous Muslim religion. 
 
 
Rajko Muršič, Ambivalent perception of Roma musicians in Europe: various faces of latent 
racism and cultural policy 
The author will discuss - based on some music examples - adoration of Roma music and 
musicians as genuine, pristine, uncorrupted and excellent. He will critically examine claims 
that only Roma musicians, being "naturally born" musicians, can play "true" Roma music - 
and are predestined to play music. The author will expose such statements as symptoms of 
latent racism. Racism is not necessarily apparently sterotypical "negative" prejudice - it can as 
well display seemingly "positive" inclination. Both are threatening. Coming to the issues of 
cultural policy in European countries, the most problematic way of dealing with "Roma 
culture" - whatever it may be - is to patronise their "genuine" musicianship with stimulation 
of "their" recently standardised "folklore" traditions. 
If the European countries are stimulating cultural production of their minorities, the only 
solution in stimulation of non-racist music production is radical non-differentiation between 
groups of people as producers of music: if music is a creation of human beings, then there is 
no "race" or "ethnic" music. What may be urgent is improvement of desperate living and 
social conditions among many musicians as "marginal men". 
 
 
Miha Zadnikar, Othering the other: local ''culture'' defending national dreams against 
artistic freedom: Emir Kusturica and his fictional "Roma crew" as a forecast of "border-line" 
realities - the 1987/8 case. 
Year 1987, Miren near Nova Gorica. On November 1, Catholic All Saints Day, infamous film 
director Emir Kusturica intends to shoot 2 minutes of illegal crossing of the state border for 
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the purposes of his new work Time of the Gypsies/Dom za vešanje. Local cemetery that has 
been departed into Yugoslav and Italian side after WW2 seems just »perfect« time-location. 
The crew consists of Roma people acting Roma migrants. The locals try to forbid filming 
using variety of »cultural« arguments and victimized historical positioning of both themselves 
and their cemetery. One follows the colourful media coverage of the struggle: 
Discrimination? Anti-Yugoslav direct action? Attack on artistic freedom? »Border-line 
syndrom«? Nevertheless, where – in this »visionary« game forecasting the fall of Yugoslavia 
– can one still find some Roma participants? 
In certain periods on certain places one cannot differ between the local conception of the 
nation and the national one. One observes how local »culture« is represented mostly as 
religion only – as such it is based purely on remembrance of some symbols. Both local myths 
and national ones seem national ones. 
Year 1987, Miren near Nova Gorica. On November 1, Catholic All Saints Day, infamous film 
director Emir Kusturica intends to shoot 2 minutes of illegal crossing of the state border for 
the purposes of his new work Time of the Gypsies/Dom za vešanje. Local cemetery that has 
been departed into Yugoslav and Italian side after WW2 seems just »perfect« time-location. 
The crew consists of Roma people acting Roma migrants. The locals try to forbid filming 
using variety of »cultural« arguments and victimized historical positioning of both themselves 
and their cemetery. One follows the colourful media coverage of the struggle: 
Discrimination? Anti-Yugoslav direct action? Attack on artistic freedom? »Border-line 
syndrom«? Nevertheless, where – in this »visionary« game forecasting the fall of Yugoslavia 
– can one still find some Roma participants? 
In certain periods on certain places one cannot differ between the local conception of the 
nation and the national one. One observes how local »culture« is represented mostly as 
religion only – as such it is based purely on remembrance of some symbols. Both local myths 
and national ones seem national ones. 
 
 
A film by Svanibor Pettan: Kosovo Through the Eyes of Local Rom (Gypsy) Musicians. 
Edited by: Gregor Belušič, Tom Gomizelj, Marjan Stanič. 
Studio: Society of Allies of Soft Landing 
Krško, Slovenia (1999) 
Duration: 23 minutes 
This documentary provides a view of the Balkan province of Kosovo that sharply contrasts 
the usual media coverage locked in the projection of mutually conflicting interests of ethnic 
Albanians and ethnic Serbs. It was the Rom musicians who until the 1990s, due to their ability 
and willingness to perform a wide variety of musics, enjoyed the status of superior specialists 
in Kosovo. They successfully adapted to the multi-ethnic, multi-religious, and multi-lingual 
reality of Kosovo and served various audiences in both rural and urban settings. The film 
presents five characteristic types of Rom ensembles in Kosovo, four sources of the musical 
repertoire of a single semi-nomadic Rom community, creative localization of a selected tune 
of foreign origin (Lambada) by various Kosovo Rom ensembles, and the response of Rom 
musicians to the challenge of increasing political tensions in Kosovo in the early 1990s. The 
footage was filmed by the author in the course of his fieldwork in the period 1984-1991.  
 
 
Jaka Repič, Imagining Roma culture: Intercultural dialogue and social exclusion 
Roma people are generally perceived as culturally significantly different from others and are 
thus often stigmatised as incompatible with the surrounding society. They are even regarded 
as aliens or even ‘guest’ in a ‘host’ society, their ambiguous status implying firm conceptual 
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boundaries and social marginalisation. Such an exclusivist position, expressed with prejudices 
and stereotypes about life and culture of Roma people, is apparent in the national and media 
discourses as well as on the local levels, and too often results in either negative, paternalistic 
(patronizing) or discriminatory attitude toward Roma people. In this contribution I will focus 
on the interactions between Roma people and Slovenes in southern Slovenia and show how 
Roma culture is imagined as a distinguishing attribute and used in exclusivist rhetoric of 
modern culturalism. 
 
 
Brian Belton, Who are the Gypsies? 
 
 
 
Priloga št. 2: 
Status manjšinskih jezikov z oziroma na ratifikacijo Evropske listine za regionalne in 
manjšinske jezike po državah (ECRML) ter primeri varovanja in ohranjanja manjšinskih 
jezikov z dejanskimi praktičnimi ukrepi. 
 

Primeri spodbujanja uporabe 
manjšinskega jezika 

Država Leto 
podpisa 
ELRMJ / 
leto 
implement
acije 

Uradni 
jezik(i) 

Manjšinski 
jezik(i) 

Izobraževa
nje  

Kulturne 
aktivnosti 

Mediji (tv, 
radio, tisk) 

Avstrija 1992 / 
2001 

Nemški Slovenski, 
madžarski 
in hrvaški 

Izobrazba v 
slovenskem 
jeziku med 
manjšino 
na 
Koroškem. 

Ne ORF tv in 
radio redno 
prenašata 
oddaje v 
manjšinski
h jezikih 
(tudi 
romskem) 

Bolgarija Ni 
podpisnica 

Bolgarski Turški in 
romski 

Manjšinski 
jeziki kot 
obvezni 
izbirni 
jeziki v 
šolah. 

Vlada 
podpira 
kulturne 
projekte 
manjšin. 

Nevladne 
organizacij
e (npr. 
Open 
Society 
Institute) 
podpirajo 
publikacije 
v 
manjšinski
h jezikih. 

Finska 1992 / 
1998 

Finski in 
švedski 

Sami in 
romski 

Da Da Da 

Hrvaška 1997 / 
1998 

Hrvaški Češki, 
italijanski, 
madžarski, 
nemški, 
slovenski 

Fakultativni 
predmeti v 
šolah. 

Ne Nacionalna 
RTV ima 
programe 
(zlasti 
poročila) v 



 135 

in srbski manjšinski
h jezikih. 

Italija 2000 / - Italijanski Nemški, 
francoski, 
slovenski 

- Slovensko 
gledališče v 
Trstu 

- 

Madžarsk
a 

1992 / 
1998 

Madžarski Armenski, 
bolgarski, 
hrvaški, 
grški, 
poljski, 
romunski, 
romski, 
slovenski, 
slovaški, 
srbski, 
ukrajinski 

Podpora za 
učenje oz. 
poučevanje 
materinih 
manjšinskih 
jezikov. 

Muzeji, 
knjižnice, 
galerije in 
drugi 
projekti 
manjšin. 

Redni tv in 
radijski 
programi, 
dodatni 
občasni 
programi, 
publikacija 
knjig ter 
revij. 

Makedoni
ja 

1992 / 
1992 

Makedons
ki 

Albanski, 
srbski, 
turški, 
romski in 
vlaški 

- Kulturni 
projekti, 
gledališče, 
razstave, 
festivali. 

Posebni tv 
in radijski 
programi, 
publikacija 
knjig. 

Poljska 2003 / - Poljski Nemški, 
češki, 
beloruski, 
romski, 
slovaški, 
češki, 
latvijski, 
ukrajinski 

- Festivali, 
razstave, 
muzeji. 

Radijske 
oddaje in 
publikacije 
revij. 

Slovenija 1997 / 
2001 

Slovenski, 
madžarski
, 
italijanski 

Romski Poučevanje 
v 
manjšinskih 
jezikih 
(italijanski 
in 
madžarski) 

Podpora 
kulturnih 
centrov 
manjšin in 
reprezentac
ije v 
medijih, 
podpora 
kulturnim 
dejavnosti
m drugim 
etničnim 
skupinam. 

Radijske in 
tv oddaje in 
posebni 
programi 
na lokalnih 
in 
nacionalne
m nivoju. 

Srbija 2005 / 
2006 

Srbski Albanski, 
bolgarski, 
bosanski, 
hrvaški, 
madžarski, 
slovaški, 
romunski, 
rusinski, 

Poučevanje 
v 
manjšinskih 
jezikih v 
osnovni in 
srednji šoli. 

Podpora 
kulturni 
združenjem 
(folklorne 
skupine, 
gledališča 
itd.), 
kulturnim 

Radijski in 
tv programi 
in oddaje v 
vseh 
jezikih 
manjšin 
(tudi 
romskem), 
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ukrajinski centrom in 
institucijam 
manjšin. 

podpora 
publikacija
m. 

Velika 
Britanija 

2000 / 
2001 

Angleški Valižanski
, galski in 
drugi 
jeziki 
etničnih 
manjšin 

Šole s 
programi v 
materinem 
jeziku 
nekaterih 
manjšin. 

Podporo 
poučevanju 
in 
aktivnostim
, ki 
promoviraj
o galski 
jezik. 

Oddaje v 
galskem 
jeziku. 

 
Vir: Monitoring the Implementation of the European Charter for Regional or Minority 
Languages, http://www.culturalpolicies.net/web/files/29/en/ECRML2006.pdf, pregledano 18. 
6. 2007. 
 
 
 


