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Arkadiusz Durasiewicz 

Politechnika Radomska 

ROR PTPS 

Problemy rodziny romskiej w regionie radomskim 

- wymiar społeczny i instytucjonalny 

Wprowadzenie 

Rodziny romskie są postrzegane w różnym świetle - można powiedzieć o co 

najmniej trzech jego sposobach. Pierwszy ma charakter „romantyczny" i wiąże się 

z zaciekawieniem egzotyką, zainteresowaniem kolorową odmiennością i ucieleśnie

niem marzenia o wędrówce i wolności. Drugie to traktowanie Romów jako grnpy 

łamiącej porządek i zasady naszego cywilizacyjnego życia, grupy biednej i zacofanej. 

rzeci zaś wiąże się z traktowaniem Romów jako uznanej mniejszości narodowej, gru

py walczącej o wspólną tożsamość etniczną, choć jednocześnie bardzo podzielonej. 

Problem polega na połączeniu tych różnych punktów widzenia i stworzenia pewnego 

jednolitego i pozytywnego wzorca postrzegania Romów'. 
Problemy rodzin romskich rozpoczynają się już od samej nazwy tej społecz

ności (czyli jej etnonimu). W tekście stosuje się określenie, Romowie", od czasu do 

czasu posiłkując się nazwą „Cyganie". W Polsce na skutek nacisku samych organizacji 

romskich od tej drugiej nazwy się odchodzi, gdyż ma ona zdecydowanie negatywny 

wydźwięk2• 

Jeżeli chodzi o położenie Romów przełom tak na poziomie międzynarodo

wym, jak i krajowym - przyniósł rozpad systemu komunistycznego i demokratyza
cja l rajów Europy Środkowej i W schodni ej. Z jednej trony przemiany te przyniosły 

ożywienie świadomości etnicznej Romów i możliwość publicznego wyrażania swo

ich postulatów. Z drugiej strony zmiany polityczne i gospodarcze, jakie się dokonały 

w Europie Środkowej po 1989 r., mocno wpłynęły na ytuację tej grupy. Pomimo, że 

zdjęto krępujące ich regulacje prawne, Cyganie stali się ofiarami zmian. Masowe bez

robocie, nikłe perspektywy zatrudnienia związane z brakiem wykształcenia, złe wa

runki socjalne, zdrowotne i mieszkaniowe spowodowały coraz większe odsunięcie i 

marginalizację tej grupy w społeczeństwach regionu (w tym wypadku możemy mówić 

o „etnicyzacji biedy'). Doszła do tego dyskryminacja społeczna, związana z utrzy

mującymi się przesądami i negatywnymi stereotypami. iejednokrotnie prowadziło 

to do przemocy i lokalnych pogromów. Były one przyczyną silnych migracji Romów 

1 J. Miklewski, O Cyganach/Romach słów kilka w: Romowie przewodnik. Historia i kultura, Caban A., 

Kondrasiuk G (Red) Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt - Pomocna Dłoń, Radom 

2009, s. I 0-11. 

2 Tamże, s. 12. 
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(Cyganów), zarówno legalnych, jak i nielegalnych, do krajów Europy Środkowej 
i Zachodniej3. 

Lokalny wymiar kwestii społecznych dotyczący rodzin romskicb 

Obecne rozstrzygnięcia wskazują, że pozytywne rozwiązanie problemów jakie 
napotykają rodziny romskie w Europie zależy od działa11 na trzech płaszczyznach: 

1. międzynarodow�j, ponieważ Romowie żyją w każdym kraju europej
skim, a poprawa ich sytuacji wymaga współpracy państw i organizacji
międzynarodowych;

2. krajowej, ponieważ to władze centralne są odpowiedzialne za określenie sta
tusu prawnego i założeń polityki wobec tej społeczności, ale we współpracy
z przedstawicielami i organizacjami romskimi;

3. lokalnej, gdyż praktyczne działanie na rzecz Romów zależy od ich stosunków
ze społecznością i władzą lokalną.
W przypadku społeczności rom kiej w regionie radomskim należy się kupić

oczywiście na płaszczyźnie lokalnej i odpowiadającej temu wymiarowi problemie, 
który polega na fakcie, że w regionie radomskim istnieje zaledwie jedna instytucja 
zajmujące się rodzinami romskimi i ich problemami. Oprócz trudnej sytuacji bytowej 
istotnym problemem jest niski stopień wykształcenia oraz trudności w adaptacji do 
zmieniających się warunków społeczno-zawodowych. 
Tabela. 1 Kwestia edukacji rodzin romskich w subregionie radomskim w latach 
2006/2007 oraz 2010/2011

Rok Kwestia społeczna Liczba osób 

Liczba dzieci romskich objętych obowiązkiem szkolnym (podstawowe i gimnazja) 
2006/2007 edukacja 45 

2010/2011 edukacja 56 

Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny 
2006/2007 edukacja 45 

2010/2011 edukacja 56 

Frekwencja wśród dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny 
2006/2007 edukacja 70% 

2010/2011 edukacja 80% 

Średnia ocen uczniów romskich 
2006/2007 edukacja b.d. 

2010/2011 edukacja b.d. 

Liczba uczniów romskich uczestniczących w zajęciach wyrównawczych 

2006/2007 edukacja 45 

2010/2011 edukacja 50 

3 J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie Kraków-Wrocław, Kraków 1985 
s. I 0-15.
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Liczba uczniów romskich uczestniczących w zorgamzowanym V\rypoczynku (zabawa m1-
k1�;;;k( VVt1 n�11k� t�ńc:a Vv-VlJIQVV:,t1 Sfk 

v - •  
• .:=.) 

2006/2007 edukacja o 

2010/2011 edukacja 81 

Liczba zatrudnionych asystentów edukacji romskiej 
2006/2007 edukacja 2 

2010/2011 edukacja 2 

Liczba zatrudnionych nauczycieli wspomagających 
2006/2007 edukacja b.d. 
2010/2011 edukacja b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Radomskiego Stowarzy
szenia Romów ,,Romano Waśt" oraz asystentów edukacji romskiej działających w subregio
n ie radomskim 

Należy dodać, że obniżyło się bezrobocie w tym środowisku. Wiąże się to z 

emigracją młodych ludzi oraz zakładaniem działalności gospodarczej (handel, usługi), 

a także ze szkoleniami, stażami, dzięki programowi na rzecz społeczności romskiej. 

Asystenci edukacji romskiej realizują liczne projekty na rzecz tej społeczności, ale 

przede wszystkim w edukacji dla dzieci. Zmienia się sytuacja Ro111ów po 40 roku 

życia, chętniej zapisują się na szkolenia i korzystają ze staży, a także z różnych form 

zatrudnienia. Bardzo duża grupa Romów utrzymuje się jednak z pomocy społecznej 

oraz pracy dorywczej. 

Tabela. 2 Kwe tia bezrobocia, zatrudnienia i kształcenia zawodowego rodzin rom

skich w ubregion ie radomskim w latach 2006/2007 oraz 2010/2011

Rok Kwestia społeczna Liczba osób 

Stopa bezrobocia wśród Romów 
2006/2007 bezrobocie ok. 95% 

2010/2011 bezrobocie ok. 80% 

Liczba Romów objętych szkoleniami podnoszącymi i zmieniającymi kwalifikacje zawodowe 

2006/2007 kształcenie zawodowe 10 

2010/2011 kształcenie zawodowe 60 

Liczba Romów korzystających z miejsc pracy subsydiowanej 

2006/2007 zatrudnienie 10 

2010/2011 zatrudnienie 7 

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Radomskiego Stowarzy
szenia Romów „Romano Waśt" oraz asystentów edukacji romskiej działających w subregio
nie radomskim 

W zakresie ochrony zdrowia brak jest wielu danych dotyczących społeczności 

romskiej, a istniejące dane ilustrują bardzo niski stopień korzystania z pomocy w za

kresie profilaktyki zdrowotnej i ochronnej. 
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Tabela. 3 Kwestia ochrony zdrowia rodzin romskich w subregionie radomskim w la
tach 2006/2007 oraz 2010/2011 

-

Rok Kwestia społeczna Liczba osób 

Liczba pielęgniarek środowiskowych zatrudnionych w środowisku romskim 

2006/2007 ochrona zdrowia b.d. 
2010/2011 ochrona zdrowia b.d. 

-

Liczba ,,białych dni" zorganizowanych w środowisku romskim 

2006/2007 ochrona zdrowia o 

2010/2011 ochrona zdrowia 4 

Liczba osób korzystających z badań profilaktycznych i szczepień ochronnych 

2006/2007 ochrona zdrowia 150 

2010/2011 ochrona zdrowia 200 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Radomskiego Stowarzysze
nia Romów „Romano Wa't' oraz asystentów edukacji romskiej działających w subregionie 
radomskim 

Ogólnie sytuacja mieszkaniowa i materialna Romów jest bardzo trudna. Ro

mowie mieszkają w większości w mieszkaniach komunalnych (stan techniczny tych 

lokali jest różny). 

Tabela. 4 Kwestia mieszkaniowa rodzin romskich w subregionie radomskim w latach 

2006/2007 oraz 2010/2011 

Rok Kwestia społeczna Liczba osób 

iczba wyremontowanych mieszkar1 

2006/2007 mieszkalnictwo b.d. 
2010/2011 mieszkalnictwo b.d. 

Liczba wybudowanych mieszkań socjalnych i zakupionych w budynkach kontenerowych 

2006/2007 mieszkalnictwo o 

2010/2011 mieszkalnictwo o 

Liczby mieszkań, do których doprowadzono wodociąg, kanalizację ]ub energię elektryczną 
2006/2007 mieszkalnictwo 100% 

2010/2011 mieszkalnictwo 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Radomskiego Stowarzysze
nia Romów „Romano Waśt" oraz asystentów edukacji romskiej działających w subregionie 
radomskim 

Instytucje działające na rzecz społeczności romskiej w regionie radomskim 

Na terenie regionu radomskiego działa tylko jedna organizacja w pierająca 

rodziny romskie - Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt". Powstało ono 

pod koniec 2004 r. Celem statutowym organizacji jest uczestnictwo w tworzeniu in-
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tegracji pomiędzy społecznościamj o różnych kulturach i religiach, dążenie do ochro
ny tożsamości Romów, ich kultury, tradycji i języka, wspomaganie rodzin romskich 
w rozwiązywaniu problemów. Cel ten je t realizowany m. in. poprzez organizowanie 
imprez, warsztatów, pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia, prz)'\;vracanie osób długo
trwale bezrobotnych na rynek pracy. 

Romowie żyją w Polsce od ponad 500 lat, do czasów obecnych zachowa
li swoją odrębno 'ć kulturową. Romowie mie zkają we wszystkich krajach świata. 
Poniższa mapa przedstawia szacunkową liczebność tej społeczności w państwach 
europejskich4• 

Rys. 1 Szacunkowa liczebność Romów w paóstwach europejskich 

, 
,. 

Źródło: dane uzyskane od Radomskiego Stowarzyszenia Romów „ Romano Waśt" 

Radom kie Stowarzyszenie Romów jest młodą organizacją, zrzeszającą 
przedstawicieli społeczności Romskiej. Działalność organizacji wspomagają osoby 
narodowości polskiej, które są zainteresowane propagowaniem kultury i tradycji Ro
mów. Wspólne działania podejmowane są na rzecz zwiększenia tolerancji i integracji 
różnych społeczności. 

Radomskie Stowarzyszenie Romów współpracuje z władzami miasta, woje:. 
wództwa, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu i Wałbrzychu. Ra
domskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt" współdziała również z organiza
cjami romskimi, instytucjami kulturalnymi oraz edukacyjnymi z innych części Polski. 
Stowarzyszenie reprezentuje społeczność radomskich Romów w Polsce i Europie. 
4 A. Caban Romowie w Polsce - ponad 500 lat historii w: Romowie przewodnik. Historia i kultura,

Caban A. Kondrasiuk G (red.) Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt- Pomocna Dłot1 
Radom 2009 s. 15-16. 
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W ciągu trzech lat stowarzyszenie „Romano Waśt" zrealizowało następujące 
projekty5: 

1. Co robić, gdy dziecko ma już za sobą pierwszy kontakt z nałogiem- warsztaty

zorganizowane w 2005 roku z dotacji MOPS w Wałbrzychu;

2. „Historia fundamentem tożsamości narodu- wycieczka do muzeum Romów

w Tarnowie"- projekt zrealizowany z dotacji Wojewody Mazowieckiego.

W lipcu 2006 roku odbyła się wycieczka dla dzieci i młodzieży romskiej.
Uczestnicy zapoznali się ze stałą ekspozycją muzeum, zadawali pytania

twórcy wystawy, uzyskali informacje o historii Romów, odwiedzili romską

restaurację;

3. „Profilaktyka alkoholowa"- projekt zrealizowany z dotacji Gminy Miasta Ra
domia. W ramach zadania przeprowadzono cykl wykładów i wydano bro zurę
informacyjną dotyczącą prob1emu alkoholizmu - zagrożeó, profilaktyki i le

czenia. Wykłady skierowane były do różnych grup wiek?wych;
4. „Kurs języka angielskiego i obsługi komputera" projekt zrealizowany z dota

cji Wojewody Mazowieckiego. Szkoleniem została objęta 15 osobowa grupa

dzieci rom kich, które mogły poznać podstawy języka angielskiego i obsługi

komputera. Naukę połączono z zabawą a metody nauczania dostosowano do

indywidualnych potrzeb dzieci;

5. „Profilaktyka antyalkoholowa" - projekt zrealizowany z dotacji Gminy Miasta

Radomia w 2007 r. W ramach zadania przeprowadzono wykład i wydano bro

szurę informacyjną dotyczącą problemu alkoholizmu;

6. „Profilaktyka antynarkotykowa" - projekt zrealizowany z dotacji Gminy

Miasta Radomia w 2007 r. W ramach zadania przeprowadzono cykl wykła

dów i wydano broszurę informacyjną dotyczącą problemu używania narko

tyków, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Szczególną uwagą zwrócono na

profilaktykę;

7. „Nauka podstaw obsługi komputera" -projekt zrealizowany z dotacji MSWiA

w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w 2007 r. W szkoleniu
uczestniczyła 15- o obawa grupa dzieci romskich;

8. „Kurs języka angielskiego'' - projekt zrealizowany z dotacji MSWiA w ramach

Programu na rzecz społeczności romskiej w 2007 r. W szkoleniu uczestniczyła

15 dzieci romskich;

9. „Cygan w oczach Polaka-stereotyp etniczny'' - projekt zrealizowany z dotacji
MSWiA w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w 2007 r. Zada

nie polegało na przeprowadzeniu szkolenia dla asystentów edukacji romskiej
oraz osób współpracujących z Romami. W trzydniowym kursie wzięło udział

36 osób;

10.,,Bajki, baśnie, legendy - Paramisi"- przetłumaczenie i wydanie wybranych 

bajek w języku Romów Polskich - projekt zrealizowany z dotacji MSWiA 

w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w 2007 r.; 

5 http://www.romanowast.pl/projekty 
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1 I. „Kurs języka angielskiego i obsługi komputera - kontynuacja"- projek zreal i
zowany z dotacji Wojewody Mazowieckiego. Szkoleniem zo tała objęta 15 
osobowa grupa dzieci romskich, które mogły utrwalić i pogłębić znajomość 
języka angielskiego i obsługi komputera; 

12.„Zabawa mikołajkowa dla dzieci" - projekt zrealizowany z dotacji Wojewody 
Mazowieckiego. Zadanie polegało na zorganizowaniu imprezy dla dzieci rom
skich i zaproszonych przez nich kolegów i koleżanek narodowości polskiej. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Celem projektu była integracja dzie
ci i młodzieży poprzez wspólnej zabawy. 
Ponadto Stowarzyszenie brało też udzial w organizacji imprez artystycznych, 

w których uczestniczyli liczni Mieszkaócy Radomia. W 2006 roku przy współpracy 
z MOSIR-em, na Borkach w Radomiu zorganizowano imprezy muzyczne na powita-
nie i pożegnanie lata. 

· 

Ry . 2 Społeczność romska na festiwalu muzycznym 
„ � 

Źródło: dane uzyskane od Radomskiego Stowarzyszenia Romów „ Romano Waśt' 

Obecnie Radomskie Stowarzyszenie Romó ,Romano Waśt" (Pomocna Dłoil) 
kontynuuje i rozszerza działalność edukacyjno-kulturalną. Realizowane są kursy języka 
angielskiego i obsługi komputera oraz działania w zakresie integracji i promocji kultu
ry Romów. Stowarzyszenie wydało dwujęzyczny przewodnik turystyczny po Radomiu 
(dotacja MSWiA), zorganizowało imprezę pt: „Noc Muzealna - Romska Noc" (do
tacja Gminy Miasta Radomia i Województwa Mazowieckiego), przeprowadziło cykl 
wykładów dla dzieci i młodzieży o kulturze i historii Romów (dotacja MSWiA) oraz 
zorganizowało kurs tańca romskiego. Ważnym, długofalowym celem stowarzyszenia 
jest stworzenie Centrum Kultury i Edukacji Romów. Ośrodek ten będzie miejscem 
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wspieranie rodzin romskich z regionu radomskiego oraz dialogu ludzi z rożnych śro
dowisk i przyczyni się do wzajemnego poznania i zrozumienia. 
Podsumowanie 

Rodziny romskie borykają się z wieJoma problemami - w spolecznościach 

romskich kumulują się prawie wszystkie problemy socjalne współczesności. Obok 

wymienionych wyżej złych warunków mieszkaniowych i higienicznych, przeludnie

niu osad romskich, uzależnieniu od pomocy socjalnej - zalicza się jeszcze bardzo wy
soką stopę bezrobocia, znaczny udział Romów w czarnym rynku pracy, niski poziom 

wykształcenia, rozkwit lichwiarstwa oraz bardzo wysoki poziom zażywania narkoty

ków przez młodzież romską. 

Jeżeli chodzi o problem bezrobocia to, według oficjalnych danych, sięga on 
średnio 43,5 proc. Romów w wieku produkcyjnym. Przyczyną takiego stanu rzeczy 

jest niski poziom wykształcenia, jak również rozpowszechnione stereotypy dotyczące 

Romów i związana z tym niechęć do ich zatrudnia1iia. Jednakże podejmowane są pró

by zwiększenia zatrudnienia wśród rodzin romskich . Polegają one m.in. na tworzeniu 

miejsc pracy czy całych zakładów pracy. Ponadto zatrudnianie przy pracach nie wy
magających wysokich kwalifikacji zawodowych, pracach interwencyjnych lub przy 

wytwarzaniu rękodzieła, np. wypłacie koszyków, szyciu. 

Możliwość działania rodzin romskich i ich uczestniczenia w życiu publicznym 

nieodłącznie związana jest z koniecznością wykształcenia elit, których niestety bra

kuje. Rodziny romskie próbują się aktywizować, gdyż tylko w ten sposób są w stanie 

reprezentować swoje interesy wobec władz publicznych. Jednakże problemem jaki 

występuje w regionie radomskim jest brak instytucji, organizacji (istnienie jednej or

ganizacji to stanowczo za mało) dzięki którym rodziny romskie mogłyby efektywniej 

wykorzystywać swoją reprezentację, rozw· ązywać problemy na szerszą skalę i bronić 

własnych interesów - zwłaszcza na poziomie lokalnym oraz korzystać ze wsparcia 

organizacji międzynarodowych. 
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