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POVZETEK 
 
Prvi zapisi o Romih segajo v leto 1387. Vse od tega leta so prisotni na območjih Slovenije. 
Torej pripadniki tega ljudstva niso med nami od včeraj. Zakaj torej prihaja do sporov. Je že 
res, da je problem postal globlji v letu 2006, ko smo bili priča hudemu sporu med Romi – 
družino Strojan in ostalimi prebivalci kraja. Morda problem nikoli ne bi bil tako množičen, če 
se primer Strojan ne bi zgodil. A zgodil se je in prav se nama je zdelo, da pobrskava po 
osebnostih posameznikov in pogledava in raziščeva razmišljanje posameznikov o Romih. 
 
Niso naju zanimal toliko sami Romi, bolj sva se osredotočila na ostale prebivalce Slovenije in 
preverjala kakšno je njihovo stališče do problema. Zanimalo naju je predvsem, ali se z Romi 
da živeti. Predvsem so naju zanimali tisti, ki z njimi živijo in se srečujejo dnevno. 
 
Da bi prišla do rezultatov sva uporabila anketo in kratko anketo, oziroma kratke intervjuje. 
Vedela sva namreč, da bo anketa premalo, zato sva uporabila dve metodi. 
 
Na koncu nama je uspelo delno potrditi zastavljeno hipotezo, kar naju je zelo razveselilo in 
prav to nama dalo zagona za naprej. Prav tako pa sva se prepričala, da je izdelava 
raziskovalne naloge vse prej kot lahka. Še težja pa je bila tema, ki sva jo izbrala. 
 



ZAHVALA 
 
Za pomoč in podporo pri pripravi naloge se iskreno zahvaljujeva najini mentorici Nataši 
Maver Šoba. Obenem bi se rada zahvalila tudi vsem anketirancem in anketirankam, ki so 
nama s svojimi pogledi na tekočo problematiko pomagali ustvariti lastno mnenje.
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1. UVOD 
 

Čeprav nas bo veliko trdilo, da Rome spoštujemo, da jim želimo dobro in dostojno življenje, 

da jih razumemo, sva že na začetku vedela, da je realnost zelo drugačna od samih besed. O 

samih Romih, njihovi zgodovini, načinu življenja, poseljenosti, je bilo veliko zapisanega že v 

preteklosti. Od lanskega leta, torej leta 2006, pa skoraj vsak ve o njih kaj povedati.  

 

Raziskav je bilo sploh v letu 2006 ogromno. O problematiki so govorili mediji, posamezniki, 

politiki, dostojanstveniki.  Vsakdo je imel torej kaj povedati. A zakaj šele sedaj, ko je bilo že 

prepozno? Zakaj se s problemom niso ukvarjalli že prej? Vse to se nama je vrtelo po glavi, ko 

sva se odločala, kako začeti to delo. Bila sva prav jezna, na ljudi, na državo, na politike, da 

niso ukrepali prej in da niso ukrepali bolje.  

 

Vsekakor sva vedela in veva, da se problem ni začel v letu 2006, da je bila to le kapljica čez 

rob. Vendar še enkrat poudarjava, da do preteklega leta  o Romih nisva veliko zasledila. 

Ampak problem je bil tukaj in odločila sva se, da malo pobrskava po njem. 

 

In tako sva se lotila dela. Takoj na začetku so se postavila vprašanja. Predvsem o tem, kje naj 

začneva, na koga naj se osredotočiva (kajti hitro sva ugotovila, da je tema zelo široka). Treba 

se je bilo odločiti in odločila sva se: 

 

1. Preverila bova mnenje posameznikov, ki z Romi ne živijo in jih ne srečujejo vsak dan. 

2. Preverila bova mnenje tistih, ki imajo z Romi stike na vsakodnevni ravni. 

 

Temu pa je sledila najina hipoteza, ki je predvidevala, da se z Romi da živeti, da so 

sprejemljiv sosed in da vsekakor slika ni tako črna, kot je bila prikazana v letu 2006. 

Pričakujeva, da bova lahko s pomočjo ankete in hitrega intervjuja dokazala, da so Romi 

lahko dostojen sosed in sovaščan. 

 

Da bi se vsaj delno približala zastavljeni hipotezi, bova v prvem delu raziskovalne naloge 

najprej predstavila zgodovinska dejstva o Romih. V drugem, empiričnem delu pa se bova 

osredotočila na razultate obeh anket in jih primerjala med seboj. Na ta način bova poskušala 

potrditi najino hipotezo. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.2.1 ROMI 
  

O Romih je bilo v zadnjem letu napisanega toliko, da skoraj vsak posameznik ve vsaj nekaj o 

njih, o njihovih problemih, o njihovi kulturi… Veliko je bilo napisanega v medijih (Večer, 

Delo, Objektiv…), veliko smo gledali po televiziji, veliko smo slišali po radijskih postajah. 

Vsi so govorili o dejanjih, zakaj je tako delovala država, zakaj so tako reagirali vaščani 

Ambrusa, zakaj so se tako obnašali posamezni Romi. Zelo malo pa sva zasledila o možnih 

rešitvah. Žalostno je bilo tudi to, da so dogodki sprožili verižno reakcijo. Povsod so začeli 

govoriti predvsem o tem, da imajo tudi drugod težave z Romi, da se tudi drugod počutijo 

ogrožene. Kolikokrat pa smo slišali, da povsod ni tako, da so tudi deli Slovenije, kjer 

problemov nimajo? Ne moremo reči, da takšnih akcij ni bilo, vendar jih je bilo bistveno 

premalo, oziroma jih nihče ni slišal. 

 

Tudi zaradi tega sva se odločila za takšno temo raziskovalne naloge. Kot sva že povedala, 

upava, da bova vsaj delno pokazala, da je problem velikokrat v nas in ne v Romih. 

 

Vse to bo pokazal empirični del. V prvem delu pa sva morala s pomočjo virov in literature 

pokazati, kakšna so zgodovinska dejstva o Romih. Pri literaturi sva imela srečo, da je je 

veliko v slovenščini, nekaj dela sva imela še s srbo-hrvaščino in z nekaterimi internetnimi 

stranmi v angleščini. Ni pa le zgodovina tista, ki je to ljudstvo naredila tako specifično, 

drugačna je tudi njihova kultura, ki nenazadnje vpliva  na to, da se ne morejo normalno 

vključiti v naše okolje. Zato sledi tudi nekaj besed o njihovi kulturi. 

 
2.2.2 ZGODOVINA ROMOV 
 

2.2.2.1 Naseljenost nomadskih plemen v Evropi 
 

O indijskih nomadih v Evropi so ohranjena sporočila iz srednjega veka. Med najstarejšimi viri 

je listina iz samostana na gori Atos iz leta 1100. V njej je zapisano, da so takrat bili v 

Carigradu čarovniki z imenom Atsincani. Horvatova ima podatek, ki govori o zgodnji 

omembi Ciganov na Madžarskem in na Češkem. Najstarejši je iz leta 1219[2]. 
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Bataillard, Pott in Miklošič upoštevajo arhivsko listino s Krete, datirano leta 1322. V njej so 

indijski nomadi natančneje opisani[2]. 

 

Indijski nomadi so se razseljevali iz Grčije še po drugih deželah Balkanskega polotoka 

(Srbija, Hrvaška, Slovenija, Madžarska). 

 

Najštevilnejša skupina se je pojavila v Evropi leta 1417. To je bil tudi zadnji veliki vdor teh 

nomadov, ki so jih vodili kralj Sindel in vojvode Mihael, Andrej in Panuel. Skupine so najprej 

potovale po Madžarski in Češki, nato pa so se razdelile. Panuel je šel v Nemčijo, Sindel je 

potoval do Regensburga, Mihael in Andrej pa sta šla v Švico, Italijo in v Francijo, kamor sta 

dospela leta 1427, v Španijo pa leta 1447. Vzhodne in severne evropske dežele so spoznale 

indijske nomade veliko kasneje. V Galiciji so omenjeni leta 1428, v Vilni leta 1501, na 

Poljsko so prišle večje skupine leta 1551 in 1557. V Stockholmu so se ti nomadi pojavili leta 

1512 in potem odšli leta 1559 na Finsko[2]. 

 

Miklošič je evropske Cigane razdelil na 13 velikih skupin: grški, romunski, madžarski, češki, 

nemški, poljsko-litavski, ruski, finski, skandinavski, italijanski, baskovski, anglo-škotski in 

španski Cigani. Na prvo mesto je postavil grški ciganski jezik[2].
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2.2.2.2 Imena indijskih nomadov v Evropi 
 

Kako so se imenovale indijske nomadske skupine, ki so se pojavile v Evropi, ne vemo. 

Najprej bomo omenili ime Rom, ki smo ga začeli uvajati v novejšem času. Rom pomeni 

človek, v množini ima ta beseda obliko Roma, kar pomeni ljudje. Ta beseda pri njih pogosto 

pomeni tudi poročen mož. Pri ženskah je enako, le da je ta beseda Romni[2]. 

 

Še nekaj imen: 

- iz prvotne domovine (jezik hindi – D'oma, D'omni, ki pomeni človeka na najnižji 

družbeni lestvici ). 

- Lom in Dom iz Armenije, Perzije in Sirije ( r se spremeni v l in d ) 

- Sinde, Sinte iz Nemčije ( Sinde-naš človek, Sinte-naši ljudje ) 

 

Ime Cigan naj bi se razširilo iz Bolgarije na Sedmograško in iz Romunije na Madžarsko, od 

tod pa na Češko in v Nemčijo. 

 

Beseda Cigan v drugih jezikih: 

- srb.-hrv. – Ciganin 

- ital. – Zingaro 

- franc. – Tzigane 

- češ. – Cigan 

- polj. – Cygan 

- romun. – Tigan 

- špan. – Gitano 

- nem. – Zigeuner 

 

Po barvi kože so v Španiji dobili ime Cales, kar pomeni črn. Razširjeno ime za Cigan je 

Egipčan. V 18. stoletju so evropski vladarji: Marija Terezija, Filip IV. In Jožef II. želeli 

Cigane prisilno asimilirati v svojih državah. Prepovedali so jim uporabljati ime Cigan, 

namesto katerega so morali uporabljati ime novi naseljenec[2]. 
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2.2.2.3 Indijski nomadi na Balkanskem polotoku 
 

Najstarejši zapisi o teh nomadih segajo v leto 1362; takrat so omenjeni v Dubrovniku. 

Kasneje so prišli celo do Ljubljane. Tam so bili pred Turki, ko so pa prišli ti, so se umikali 

pred njimi v zahodne evropske dežele. 

 

Iz leta 1565 so bili pregledani sodni zapiski na območju Bosne, v njih pa so omenjeni Cigani s 

slovenskimi imeni, kar potrjuje njihovo zgodnjo naseljenost v teh krajih. 

 

Na Balkanu sta se izoblikovali dve veliki skupini: muslimanska in krščanska[2]. 
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2.2.2.4 Zgodovinski podatki o romskih vojakih v evropskih deželah 
 

V listinah so bili indijski nomadi najpogosteje predstavljeni kot nomadski kovači ali 

obdelovalci kovin. 

 

Zgodovinske listine iz leta 1453 vsebujejo podatke, da so bili Cigani oboroženi s sulicami, 

kopji in drugim orožjem. Pomembne so tudi francoske tapiserije iz začetka 16. stoletja, saj so 

na njih prizori Ciganov, ki držijo palico v roki na ali na rami, za pasom imajo bodalo, na desni 

pa meč ali zakrivljeno sabljo. 

 

V Madžarskih dokumentih je podatek, da so v 15. stoletju izdelovali orožje za nekega škofa v 

Pečuhu (Pecs). 

 

Tako kot drugi ljudje so tudi oni bili vpoklicani v obvezno vojaško služenje. Ciganski vojaki 

so se bojevali tudi v prvi svetovni vojni. V vojsko so bili poklicani kot avstro-ogrski 

državljani. 

Tudi opisi dogodkov s Soške fronte govorijo o romskih vojakih[2]. 

 

2.2.3 NASELITEV ROMOV V SLOVENIJI 
 

Zgodovinska doslej znana najstarejša poročila in omembe Ciganov v srednji Evropi so 

pomembne tudi za Slovenijo, posebno še zato, ker imamo le skope podatke o njih. Izpričane 

omembe imena Cigan na Madžarskem v Szolnoku, Komarosu, Hontu in v Somogyju konec 

14. stoletja in imena v arhivskih listinah na Češkem in drugod dokazujejo, da so bili Cigani 

znani v teh deželah. Cigane omenjajo tudi listine iz Bologne in Rima leta 1422. Ponovno 

moramo omeniti škofijsko sodno kroniko iz Zagreba, ki leta 1387 omenja tudi Cigana iz 

Ljubljane. Ta podatek je zelo pomemben, saj izpričuje navzočnost Ciganov v Sloveniji že v 

14. stoletju. 

 

Od 17. stoletja dalje pa so omembe Ciganov tukaj že določnejše. Ohranjeni so mnogi zapisi v 

sodnih listinah, odredbah in v okrožnicah, ki so urejevale problematiko teh ljudi. Posebno 17. 

stoletje je znano v njihovi zgodovini v Evropi kot čas najhujšega preganjanja[5]. 
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Iz leta 1724 je pomembna okrožnica, ki jo je poslal Johan Christoph Graff von un zu 

Wildenstein v imenu cesarja vsem deželnim sodiščem, da naj preženejo Cigane iz dežele. 

 

Pri nas so bili Cigani naseljeni do I. svetovne vojne. K nam pa niso prišli naenkrat in iz samo 

ene strani, čeprav je bil največji dotok s severovzhodne strani. Drugi močnejši val teh ljudi pa 

je prihajal z jugovzhoda. 

 

Delimo jih na dolenjske, prekmurske in gorenjske Cigane[2]. 

 

2.2.3.1 Naseljevanje na Dolenjskem 
 

Dolenjski Cigani, ki jih druge skupine v Sloveniji imenujejo hrvaški Cigani, naseljujejo kraje 

v Beli krajini, kočevsko okolico, krško dolino in druge kraje po Dolenjskem, posebno v 

okolici Novega mesta. 

 

Imeli so svoje narečje, zato je Medven s Križa v Moslavini zbral mnogo besed teh Ciganov in 

v rokopisu napisal slovnico ciganskega jezika. 

 

Prvi znani rojstni matični vpis ciganskega otroka v okolici Novega mesta je z dne 22. oktobra 

leta 1812. 

 

Do leta 1900 jih je bilo v črnomaljski okolici navzočih že večje število, saj je vpisanih 21 

ciganskih družin in 36 rojstev. 

 

V Kočevju in okolici so se Cigani začeli pojavljati v matičnih knjigah od leta 1856 naprej. 

 

Najbolj znani priimek tega ljudstva na Dolenjskem je bil Hudorovič. 

 

V prvi polovici 19. stoletja so se Cigani pomikali ob reki Krki navzgor. 

 

Cerkvene poroke med njimi na Dolenjskem so bile zelo redke. Najzgodnejša je zapisana leta 

1909 v Žabjeku[5]. 
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2.2.3.2 Naseljevanje v Prekmurju 
 

Najstarejši doslej znani vpisi ciganskih rojstev v Prekmurju so ohranjeni v matičnih knjigah v 

Lendavi. Prvi vpis je iz leta 1729. Tudi murskosoboški vpisi v matične knjige so pomembni, 

saj je prvi vpisan že leta 1741. 

 

Poroke prekmurskih Ciganov so bile vpisane razmeroma hitro. Kot najstarejši vpis štejemo 

poroko v Murski Soboti iz leta 1741. Poročila sta se Wolfgangus Horvat in Catharina Horvat. 

 

Tukaj je bil najbolj znan priimek za Rome Horvat. 

 

Rojstni vpisi Ciganov v Pertoči omenjajo večje število Cenerjev in Baranya. Od leta 1825 do 

1900 je bilo vpisanih 72 ciganskih rojstev. 

 

Pregledani matični podatki v Prekmurju pojasnjujejo, da so se ti Cigani priselili s treh strani. 

Z Madžarskega se je priselilo največ družin, ki so se ločile od raznih poklicnih ciganskih 

skupin. Večje naseljevanje Ciganov tukaj je bilo tudi v času Marije Terezije in niso prihajali 

le z Madžarskega, ampak tudi z Gradiščanskega. Cigane so takrat prisilno naseljevali in 

zaposlovali. Znani so strogi ukrepi in odredbe Marije Terezije in Jožefa II. 

 

Ti podatki v matičnih knjigah precej natančno kažejo na prejšnja bivališča prekmurskih 

ciganskih družin, posebno v 18. in 19. stoletju. Mogoče je reči, da je bilo največ selitev iz 

tedanje Zalske in Železne županije. V teh krajih so prebivale različne skupine madžarskih 

Ciganov, ki so se ločevale po poklicih. Po jeziku pa sta bili dve veliki skupini: v eni skupini 

so Cigani govorili materin jezik, v drugi pa madžarski jezik. Prekmurski Cigani so pripadali 

obema skupinama, le da so bili tisti, ki so govorili madžarski jezik, maloštevilni, in so bili 

naseljeni ob meji med tema dvema državama. Največ Ciganov v Prekmurju, ki so se priselili z 

Madžarskega, je govorilo materin jezik[2]. 
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2.2.3.3 Naseljevanje Sintov na Gorenjskem 
 

Pregledani matični vpisi Ciganov na Gorenjskem so iz 19. stoletja. Razen tega, da ti podatki 

dokazujejo navzočnost teh ljudi pri nas, so pomembni tudi zaradi zapisanih omemb.  

 

V Radovljici smo dobili nekaj takih podatkov. Leta 1876 je bil vpisan otrok Johann, rojen na 

Brezjah. Pripominjamo, da je bil ta vpis edini iz 19. stoletja v tem župnijskem uradu. 

 

Imamo tudi naslednje vpise: 

- leta 1879 – Jesenice – otrok Josef 

- leta 1893 – Kranjska Gora – otrok Vilibald 

- leta 1884 – Kamna Gorica – otrok Edmund 

- leta 1918 – Kropa – poroka ( Aleksander Rajhard + Elizabeta Rajhard ) 

 

Cigani so se pojavili na Gorenjskem kot manjša skupina Rajhardov, kakor govorijo pisani viri 

iz preteklih stoletij. Če pa upoštevamo podatek iz 14. stoletja, ki omenja Cigana iz Ljubljane, 

ugotavljamo, da so se pojavili v tistem času tudi na Gorenjskem. Sodne listine govore o njih 

že v 17. stoletju. Kako številni so bili Rajhardi v preteklosti, je danes težko reči, saj so se 

nenehno premikali; pisani viri pa ne omenjajo statističnih podatkov. V 19. stoletju so Rajhardi 

sestavljali na Gorenjskem le manjšo skupino. Tu so zvečine potovali, nekatere družine, ki so 

imele stalno bivališče, pa so opravljale žebljarsko ali kovaško obrt. Vsi pa so bili godbeniki, 

moški in ženske; o tem poklicu govore tudi pisani viri. 

  

Preden pa je ta ciganska skupina prišla v naše kraje, je pripadala Ciganom Sinti v Avstriji. 

Ugotovljeno je, da je več teh ljudi prebivalo v okolici Judenburga, v okolici Beljaka in 

Celovca in v obmejnih štajerskih krajih. Konec 19. stoletja so Cigani na Gorenjskem dobili 

prvo pristojnost v Kropi, potrdil pa jo je tedanji župan Luka Hafner. 

 

V 19. stoletju so bile ciganske družine večinoma v naslednjih krajih: Kranjska Gora, Jesenice, 

Radovljica, Brezje, Kropa, Kamna Gorica, Koroška Bela, Bled, Žirovnica, Zgornja Lipnica, 

Spodnja Dobrava. Razen nekaterih so danes bivališča teh Ciganov ostala ista[5]. 
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2.2.3.4 Poskusi stalne naselitve Romov 
 

V drugi polovici 18. stoletja je Marija Terezija napravila enega prvih poskusov, da bi Cigane 

naselila in zaposlila v svoji državi. 

 

Kasneje je avstrijski nadvojvoda Jožef leta 1890 ponovno začel naseljevati ciganske družine 

na svojem posestvu.  

 

V 60. letih 20. stoletja so jih naseljevali tudi v Prekmurju. 

 

Pred koncem prve svetovne vojne so Cigane začeli zaposlovati pri cestnih delih in pri 

pripravljanju gramoza. 

 

Cigansko prebivalstvo je pri nas hitro naraščalo po vojni, zato je kmalu nastalo vprašanje, 

kako toliko ljudi zaposliti. Hodili so predvsem na sezonska dela ( ponavadi poletna ). 

 

Misliva, da je sobivanje z Romi možno. Po pripovedovanju občanov, ki živijo na 

murskosoboškem področju meniva, da bi se morali Romi več izobraževati in se prilagajati 

načinu življenja Slovencev. Ljudje iz Prekmurja govorijo, da država veliko stori za Rome. 

Večina jih dobiva socialno pomoč, da laže preživijo. Sama sva mnenja, da bi morali Romi več 

delati oz. da bi jim država omogočila delo. Z Romi se da živeti. Njihovo kulturo Slovenci 

slabo poznamo, Romi pa našo, zato se v sobivanju včasih težje uskladimo. Vsi bi se morali 

spoštovati in upoštevati navade. Za Rome se v Sloveniji naredi premalo, saj nekateri živijo v 

zelo slabih življenjskih razmerah. Nekateri nimajo vode, elektrike in drugih pogojev za 

normalno življenje. Upava, da bo v prihodnje za Rome bolje in da bomo lažje so bivali z 

njimi[2]. 

 

2.2.4 JEZIKOVNA IN ETNIČNA DEDIŠČINA ROMOV V SLOVENIJI 
 

Med indijskimi nomadskimi skupinami v Evropi se že zgodaj nastale jezikovne razlike. To 

oblikovanje in razločevanje narečij se je razvijalo postopno in v vsaki deželi drugače. V Grčiji 

so bile te skupine še jezikovno enotne. Večje spremembe so se pokazale, ko so si Cigani 

izposojali od domačih prebivalcev razne besede, posebno če so se ustavili ali celo nastanili v 

nekem kraju. Jezikoslovci so ugotovili, da je ciganski jezik sprejemal tuje besede v lastni 
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besedni zaklad na vseh potovanjih in vseh časih. Jezik se ni razvijal v evropskih deželah. V 

novem okolju so indijske skupine sprejemale nove jezikovne pojme in izraze, ki so oblikovali 

številna evropska ciganska naselja[2]. 

 

Indijske nomadske skupine so ohranile v Vzhodni Evropi in na Balkanskem polotoku 

izvirnejši jezik, kakor ga imajo ti ljudje v deželah na zahodu naše celine. Eden poglavitnih 

vzrokov, da je ostal ciganski jezik v teh deželah brez številnih tujih izposojenk, je bil 

nomadski način življenja, ki je te skupine ločeval od domačega prebivalstva. 

 

Naši Romi nimajo tako različnih narečij kot druge evropske skupine. V bistvu je jezik naših 

skupin enoten, vsebuje pa izposojenke, ki so jih Romi sprejeli v novih deželah. 

 

V Sloveniji so indijski nomadi razdeljeni na tri skupine in sestavljajo prav toliko narečij. 

Dolenjska skupina je prinesla v naše kraje narečje hrvaških Romov, gorenjska narečje 

avstrijskih Sintov in prekmurska narečje madžarskih Romov. Jezikovne razlike niso v 

besedišču, temveč v izgovorjavi[2]. 

 

2.2.4.1 Imena indijske nomadske skupine v Sloveniji 
 

Kakor povsod v Evropi, tako je tudi v Sloveniji najbolj razširjeno ime Cigan. To ime označuje 

te ljudi kot posebno skupino naseljencev pri nas. 

 

Čeprav ime Cigan označuje priseljeno indijsko nomadsko skupino, je med slovenskim 

prebivalstvom dobilo tudi negativen prizvok. Označuje človeka, ki so mu prisojene enake 

slabe lastnosti kakor Ciganom. Beseda »cigan« pomeni tudi sinonim za tatu. Imeli smo 

»cigana« v hiši, pripovedujejo ljudje, če so bili okradeni. V Prekmurju pravijo človeku, ki je 

oblečen v raztrgano in umazano obleko, da je »vlaški cigan«. Na splošno velja o človeku, ki 

ima temno barvo kože, da je tak kot cigan. Na Štajerskem pravijo nemarno oblečeni ženski 

ciganica, nemarno oblečenemu otroku pa cigane. Psovka »cigan« in »ciganica« je 

enakovredna besedi »tolovaj«. Glagol ciganiti, ociganiti, pomeni nekoga ogoljufati. Ta izraz 

je tako globoko ukoreninjen pri slovenskih ljudeh, da se pogosteje izrazijo »me je ociganil«, 

kakor »me je ogoljufal«. Besedo cigan uporabljajo ljudje za prispodobo, ko izražajo določena 

čustva ugodja, veselja ali pričakovanja. Tako je znan rek: »Smeje se kakor cigan belemu 
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kruhu«; ali »Vesel je kakor cigan, kadar najde sekirico«. Tudi nekateri predmeti in orodja so 

dobili po Ciganih ime. Cigan pravijo naprimer v Beli Krajini železni pripravi, ki jo postavijo v 

peč, da naslonijo nanj goreča polena. »Cigan« je tudi žebelj, ki so ga delali nekdanji žebljarji 

v Kropi[5]. 

 

Prekmurski in dolenjski Cigani pravijo svojim ljudem Roma, kar pomeni ljudje. Gorenjski 

Cigani so Sinti, kar pomeni prav tako ljudje[2]. 

 

Še nekatera imena: 

- žlajfarji ( so tisti Cigani, ki popravljajo posode in brusijo rezila ); 

- azomanaši ( v prevodu pomeni : to so naši. ) 

 

Cigani imajo za tujce, civile – to je necigansko prebivalstvo - številna imena. To so naprimer: 

- gadžo ( barbar ) 

- gori ( predvsem za kmečko prebivalstvo ) 

- murž ( starejši mož ) 

- džuvel ( ženskam ) 
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2.2.5 ŠE NEKAJ MALEGA O STATISTIKI 
 

Odločila sva se, da nekaj besed napiševa še o tem, koliko Romov pa v Sloveniji sploh je. To 

se nama je zdelo pomembno predvsem zaradi dejstva, da je tudi število ljudi tisto, ki 

velikokrat vpliva na dogajanje in razmerja. Če bi bilo Romov le za peščico, najverjetneje 

nihče ne bi imel nobenih težav z njimi. Ker pa je vse prej kot tako, tudi zaradi tega nastajajo 

težave. Romov je namreč vedno več. 

 

"Po uradnih podatkih danes živi v Sloveniji 7000, po neuradnih cenitvah pa 10000 Romov« 

(http://www. stat.si). Kot vidimo, so številke, vsaj tiste, ki naj bi bile uradne, relativne, saj 

veliko Romov sploh ni vpisanih v noben register. "Pri ljudskem štetju v letu 1991 so se pa le 

2293 slovenski državljani deklarirali kot Romi, 2847 pa jih je navedlo romščino kot materni 

jezik"(http://www.stat.si). 

 

Podatki so sicer pričakovani, sploh če vemo, da veliko Romov ni vpisanih v registre, vendar 

so vseeno razmisleka vredni. Kaj je razlog tega, jim država nudi dovolj, smo jih mi sprejeli 

tako kot je treba, koliko jim pomagamo, da bi bolje razumeli našo kulturo, ali jim omogočimo 

vse tako, kot je to omogočeno nam, ali jim pomagamo, ko so v stiski… 
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2.3.1 ROMSKE NAVADE IN OBIČAJI 
 

Na njihove običaje je močno vplival nomadski način življenja, izoliranost in kulturni vplivi 

družb, v katerih so se zadrževali. Za romsko skupnost je značilna vera v posmrtno življenje. 

Izoblikovali so številne rituale, ki imajo predvsem zaščitno in varovalno funkcijo. 

Najpomembnejši so običaji, ki se vežejo na rojstvo, poroko in smrt. 

 

2.3.1.1 Rojstvo 
 
Nosečnica uživa posebno pozornost in skrb celotne skupnosti. Zaradi otrokovega zdravja se 

mora držati cele vrste zapovedi – ne sme jesti načetega sadja; če krade sadje, se z rokami ne 

sme dotakniti obraza, ker bo imel otrok nekje na telesu znamenje v velikosti sadeža; ne sme 

videti mrliča, ker bo imel otrok »mrtvaško« barvo ipd. Nosečnici se ne sme ničesar odrekati in 

ničesar skrivati pred njo, še posebej ne hrane; ne sme se ji kazati grdih stvari ali metati za njo 

kamenja. Romi nosečnico ves čas varujejo pred demoni [3]. 

 

Ti rituali se večinoma nanašajo na družinske skupnosti. Vsaka družina ima starešino, ki je 

najpomembnejši v družini. Starešina ali več starešin skupaj, če gre za več družin, rešuje vse 

probleme v skupnosti. V takšnih družinskih skupnostih živijo velikokrat tudi poročeni otroci 

in njihovi partnerji, bratje in sestre. 

  

Za Rome je značilna lojalnost in skrb za družino. Seveda zadnje čase tudi v družinah zaradi 

izobraževanja in odseljevanja prihaja do velikih sprememb. Za Rome na območju bivše 

Jugoslavije je npr. značilno sklepanje zakonov s pomočjo »nakupa« žene. Cena nevest je zelo 

visoka, plačati pa jo mora ženinov oče, ki plača tudi poroko. Če dekle ni nedolžno, lahko še 

vedno stopi v zakon, vendar ji cena pade za polovico. 

 

2.3.1.2 Romska imena  
 

So zelo različna. Izvirna so večinoma že pozabljena zaradi prilagajanja družbam, v katerih 

Romi živijo.  Poznajo jih le še nekaj: Kamal in Kamala (boga ljubezni), Sumnal (svet), 

Pijanka (deklica z izvira), Durija (nedosegljiva), Duda (svetloba), Delthan (božji kralj), Enila 

(poletje), Deldiva (ali Bogdana)[3]. 
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Pri poimenovanje Romov igra odločilno vlogo vera.  

 

2.3.1.3 Sunet ali obrezovanje  
 

Vsi Romi muslimanske in judovske vere od nekdaj opravljajo sunet oz. obrezovanje moških 

potomcev. Ponavadi to opravijo pri otrocih v starosti od treh do sedmih let. Ta običaj so 

včasih opravljali brivci, sedaj pa poteka v klinikah pod skrbnim nadzorom zdravnikov. 

 

2.3.1.4 Romski poklici in umetniške veščine v preteklosti 
 

Zdravilci 

V preteklosti so bili Romi znani kot zdravilci in vrači, iskani tudi med neromskim 

prebivalstvom. V skladu z verovanjem, da so povzročitelji bolezni uroki in demoni, so razvili 

vrsto metod zdravljenja, s katerimi so izganjali uroke. Na prvem mestu je bilo magično 

zdravljenje. S tem so se ukvarjale predvsem starejše ženske, ki so pri svojem delu uporabljale 

številne naravne elemente (ogenj, voda, mesec...), mineralne snovi, rastline in živali, za katere 

so verjeli, da imajo magično moč.  Uporaba teh sredstev je bila povezana z različnimi obredi, 

ki so jih spremljali z magičnimi izreki. Kot vnaprejšnjo zaščito pred uroki pa so uporabljali 

amulete – predmete rastlinskega, živalskega ali mineralnega izvora, ko so jih nosili pri sebi. 

Nekateri Romi jih nosijo še danes. Poznali so tudi veliko naravnih zdravilnih zelišč. Romski 

kovači so bili znani kot zdravilci konj in ostale živine [3]. 

 

Jasnovidci – vedeževalci 

Romi so že od nekdaj opravljali poklice, kot je napovedovanje prihodnosti s pomočjo črne 

magije, odstranjevanje urokov ali prekletstev, ženske pa so napovadovale prihodnosti iz kart, 

fižola ali iz dlani. Zaradi tovrstnih poklicev so Rome pogosto preganjale državne in cerkvene 

oblasti [3]. 

 

Kovači  

Romi so bili kovači že pri prihodu na evropsko celino, saj je ta poklic zelo razširjen med 

nomadskimi plemeni.  Raziskovalci so ugotovili, da je bil na robu skoraj vsake vasi bil kovač, 

naseljen Rom. Poleg podkovanja konj so kovači popravljali in izdelovali kmečka orodja. V 
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Sloveniji je bilo največ romskih kovačev med dolenjskimi in belokranjskimi Romi.  Kovaško 

obrt med Romi zasledimo v vseh državah, v katerih so se naselili [3]. 

 

Trgovci – prekupčevalci s konji 

Tudi Romi poznajo kult konja, saj je ta imel zelo pomembno vlogo v njihovem življenju 

zaradi nomadskega načina življenja. Konje so zelo spoštovali – niso jedli njihovega mesa. Bili 

so izredni poznavalci konj, kar jim je zelo pomagalo pri trgovanju z njimi. Kupili so starega, 

mršavega ali nadušljivega konja za nizko ceno, ga pozdravili in ga prodali na sejmu za višjo 

ceno [3]. 

 

Dreserji živali (npr. krotilci medvedov – mečkarji) 

Glasbeniki, zabavljači 

 

V srednjem veku so se romske ženske v mestih zaposlovale tudi kot sluge višjega sloja.  

 

2.3.2 RELIGIJA IN VEROVANJA 
 
Romski naziv za Boga je Del ali Devel. Ime izvira iz staroindijskega naziva Deva, ki je 

nekdo, ki kaj daje. Bog je deva, ker daje ves svet. V Indiji beseda deva pomeni božanstvo v 

najširšem pozitivnem smislu, tako tudi v romskem jeziku beseda devel ali del ohranja isti 

pomen [3]. 

 

Po predstavah Romov Bog ni samo vsemogočno bitje, absolutni stvarnik, ampak je tudi nebo 

samo oz. vse, kar se na njem vidi. Romski miti govorijo, da je Bog včasih kot človek hodil po 

zemlji. Človeku se je kazal v obliki čudežev [3]. 

 

Nasprotje Bogu je Beng (hudič), ki je po romski mitologiji sodelavec pri ustvarjanju sveta, ki 

ga je Bog ustvaril iz zrna peska iz dna oceana. Beseda beng izvira iz staroindijske besede 

vyanga, ki pomeni žabo. Naziv za žabo v hindujskem jeziku je beng. Romski naziv za hudiča 

je torej istega porekla, le da je v romščini beseda dobila abstrakten pomen, medtem ko ima v 

hindujščini konkreten pomen te živali [3]. 

Ob Bogu in hudiču pa Romi verjamejo še v mnoge druge sile dobrega in zla oz. bitja, ki 

delujejo po principu čisto-nečisto. Človekovo usodo pa določajo sojenice, ki jim Romi pravijo 

Urne ali Muti [3]. 
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Romi so vedno sprejeli religijo skupnosti, v kateri so živeli, ker so tako želeli pridobiti 

naklonjenost tam živečega prebivalstva ter so se hoteli izogniti religioznim preganjanjem. 

Kljub temu pa so zadržali tudi lastna verovanja. Romi v zahodnoevropskih državah častijo 

Kali Saro, v nekaterih balkanskih državah pa paralelno žensko božanstvo Bibi, ki je menda 

istega izvora, kar kaže na to, da so Romi v Indiji slavili Šivin kult in pripadali sekti sakti, za 

katero je značilno čaščenje ženskega božanstva [3]. 

 

Primer sodobne romske molitve: 

Bog, pomagaj romskemu ljudstvu v izkušnji ljubezni do drugega, ki ga bo osvobodila 

predsodkov, ki ga slepijo. Omehčaj srca, ki ovirajo te ljudi, tako da bi lahko videli njihove 

potrebe in njihova hrepenenja po sodelovanju. Prosimo te tudi, da bi romska skupnost lahko 

slišala sporočilo in našla duhovno svobodo v tebi. Amen(www.zveza-romov.si). 
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2.3.3 ROMSKI JEZIK 
 

V smislu evropskega kulturnega izročila je pismenost temelj vsake kulture, ali, kot pravi 

Robert Eskarpi: pisanje je omogočilo besedi premagati čas. Čeprav je za romsko kulturo 

značilno, da se prenaša po ustnih izročilih in da ni ohranjenih pisnih spomenikov, nekateri 

temu nasprotujejo. A. Š. Dekurdemanš  trdi, da so imeli Romi svojo abecedo, sestavljeno iz 

23 črk, hieroglifov. Mnogi drugi raziskovalci pa njegovo stališče odločno zavračajo in trdijo, 

da so Romi uporabljali konvencionalne znake, ki so omogočali vizualno sporazumevanje. Ta 

tajna koda sporazumevanja se imenuje šikajmako ali patrina, kar pomeni list z drevesa, saj so 

za sporazumevanje uporabljali liste, perje, kovinske in steklene predmete ali pa so na točno 

določenih mestih izpisovali znake. Vsako pleme naj bi imelo svoj znakovni sistem. Tudi 

danes ima romski jezik izredno veliko dialektov, ki so posledica razseljenosti Romov po vsem 

svetu. Romi vedno prevzemajo posamezne elemente družbe, v kateri živijo in tako 

prevzemajo tudi besede iz drugih jezikov. Ne glede na to se Romi lahko medsebojno 

sporazumevajo, izjema so le španski Romi, ki so povsem izgubili materni jezik. V romskem 

jeziku je veliko besed, ki izvirajo iz raznih držav in dežel, kar je posledica stalnih selitev 

Romov. Zanimivo pa je, da so slovnične oblike in besednjak kljub nekaterim spremembam 

podobne tistim v indoevropskih jezikih, ki jih v Indiji govorijo še danes. Zlasti mnogo besed 

izvira iz jezikov hindi, punjabi in dardic. Tako v romščini najdemo besede iranskega izvora, 

npr. baxt (sreča), ruv (volk); armenskega izvora – grast (konj); grškega izvora: karfin (žebelj) 

itd. Romski jezik so bogatili tudi madžarski, italijanski, španski, slovanski in drugi evropski 

jeziki. Romi na Balkanu so prevzemali tudi iz južnoslovanskega besednjaka. Besede so 

prevzemali v skladu s svojimi potrebami, spremembo življenjskih okoliščin, prostora, časa itd. 

Posledice tega so vse večje težave pri sporazumevanje Romov iz različnih skupin, saj se 

razlike med dialekti poglabljajo [3]. 

 

2.3.4 ABECEDA 
 
A, B, C, Ć, h, D, E, F, G, H, I, J, K, Kh, L, M, N, O, P, R, Rr, S, T, Th, U, V, Z, Ž, Đ 

V balkanskih dialektih ima romski jezik moški in ženski spol, ednino in množino in zaradi 

ohranitve deklinacij tudi osem sklonov.  Glagoli imajo štiri čase: sedanjik, imperfekt, perfekt, 

futur. 
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2.3.5 ROMI IN GLASBA 
 

Ne vemo natančno, kdaj in od kod so prišli Romi v Evropo, vemo pa, da so do neke mere 

vplivali na evropsko klasični glasbo. Nomadski Romi naj bi bili večinoma glasbeniki in 

plesalci. V Evropi so si služili kruh predvsem z zabavanjem ljudstva. Ob koncu 18. stoletja je 

začela romska glasba bolj in bolj zanimati tedanji srednji razred ter aristokrate, ki so Rome 

vabili na svoje dvore, saj so bili navdušeni nad njihovim načinom življenja ter idealizirano 

svobodo. Ker so na teh dvorcih ustvarjali tudi številni klasični glasbeniki, sta ciganska glasba 

in kultura neposredno vplivala nanje. Ta glasbeni stil je bil popularen skozi vse 19.stoletje in 

je vplival na Haydna, Beethovna, Hummla, Schuberta in še posebej Liszta [3]. 

 

Med številnimi madžarskimi glasbeniki je imel Janos Bihari, virtuoz, ki je delal v nacionalni 

operi, romske korenine. 

 

Romi so bili v vsaki deželi, kamor so potovali, znani kot mojstri zabave. V vzhodni Evropi so 

jih poznali kot akrobate, trenerje medvedov in konj, glasbenike, plesalce in pevce. Imeli so 

lastne karnevale in cirkuse. Na dvorih so dobivali tudi nagrade za svoja mojstrska izvajanja 

glasbenih slogov [3]. 

 

Romska glasba je po izvoru indijska, vendar se v njej prepletajo glasbene kulture mnogih 

dežel, skozi katere so potovali, zaradi česar ima posebno mesto v zgodovini glasbe. Glasba je 

sestavni del življenja in duha romskega naroda. Romske pesmi so pogovor z Bogom, z 

življenjem, z usodo in s smrtjo. Ritem glasbe izraža ritem misli in dihanja, bitja srca, kar je 

tuje evropski glasbeni kulturi. V romskem jeziku sicer izraz glasba sploh ne obstaja, poznajo 

pa besede za igranje (bašalipe) ter za petje (gilabipe) (www.romic.si in [3]). 

 

O romski glasbi se v zgodovini redko govori, tudi Romov samih v zgodovini ne omenjajo 

pogosto. Romski enkratni glasbeni slog najdemo tudi v srednjeevropski in judovski glasbi, 

flamenku, plesni glasbi, jazzu, prav tako pa je romska glasba vplivala na klasike [3]. 

 

Veliko sodobnih umetnikov trdi, da so bili njihovi predniki romskega porekla, npr. Yul 

Brynner, romski aktivist Charlie Chaplin, Michael Caine, Rita Hayworth. Trenutno najbolj 

slavni romski glasbeniki na svetu pa so Gipsy Kings.  
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»Romi smo ljudje, ki bomo ostale narode na Zemlji vedno spominjali na to, da ni vse 

materialnost in da se da tudi na Zemlji živeti tako, kot bo verjetno življenje po smrti. To je 

brez materialnih dobrin, ki so večini ljudi tako pomembne in mislijo, da brez njih ni 

življenja. Romi smo dokaz, da je tudi to možno. Med nami so razlike in mnogi od nas nismo 

nikoli živeli pod šotori ali v barakarskih naseljih. Kljub temu pa vsi globoko v sebi nosimo 

tisto svobodo, ki nam jo je podaril Bog in jo lahko uživamo že tu – na Zemlji.«(Brizani 

Traja, 2000, str.87).    

                                                                                                        Imer Brizani Traja 
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2.4 ROMSKA PROBLEMATIKA 
 

Ker naju je pravzaprav v idejo o raziskovalni nalogi potegnilo ravno dogajanje, ki smo mu bili 

priča v letu 2006, se nama je zdelo prav, da tudi o tem nekaj napiševa. Ta problematika pa se 

ni začela v letu 2006, temveč je prisotna že vrsto let. Sedaj smo postali vsi skupaj na 

dogajanje bolj pozorni, kajti prestopile so se meje. 

 

Večje spremembe v odnosu med Romi in ostalim prebivalstvom so se začele kazati predvsem 

po drugi svetovni vojni, ko smo tudi pri nas priča gospodarskemu napredku. Romi pa so ostali 

nekako na enaki stopnji, kot so bili pred vojno. Takrat se torej razlike še niso kazale tako 

močno. Priliv druge etnične komponente je bil še vedno neznaten. Romi so se še vedno 

najraje poročali med sabo; to je še danes najbolj zaželeno. Torej so možnosti, da bi se lahko 

na ta način pomešale kulture, razmišljanje, navade, zelo majhne [6]. 

 

Prav tako je do razlik privedla socialna slika Romov in ostalega prebivalstva v Sloveniji. 

Slovenci so v skladu z ostalo Evropo sledili napredku, tako gospodarskemu kot tudi 

socialnemu. Romi pa so ostajali enaki. Velikokrat je bila za to kriva preslaba izobrazba, 

oziroma vzorec, ki ga je posameznik prevzel od staršev. Prav zaradi tega bi bilo mogoče, da je 

Prekmurje tako posebno v sprejemanju Romov. Kajti Prekmurje je še vedno najslabše razvit 

del Slovenije. Tako razmišlja tudi veliko ljudi v Prekmurju, kot so pokazali intervjuji. 

 

K razmišljanju nama je pomagala zgodba, ki sva jo prebrala v reviji Objektiv in je bila 

objavljena 2. decembra 2006. Že sam naslov je dovolj jasno sporočilo: "Problem niso Romi, 

problem smo mi", zgodba pa govori o Romih, ki živijo ob reki Pad v Italiji. Čeprav domačini 

Romov niso sprejeli z navdušenjem, tudi barikad niso postavljali in sčasoma so se drug na 

drugega navadili. Vsi Romi so danes zaposleni v bližnjih zadrugah, otroci pa obiskujejo 

osnovno šolo. Vendar tudi oni niso bili brez težav. Težave so nastale pri izobraževanju, ko so 

se ostali člani kraja odločili svoje otroke poslati v drugo šolo, z obrazložitvijo:"Otroci ob 

Romih ne napredujejo enako, kot bi drugje, ker Romi ne znajo našega jezika." Vendar so se 

pri reševanju problema oprijeli precej drugačnih metod, kot smo se jih mi v Sloveniji, in prav 

zaradi tega lahko bivajo skupaj; vsaj najino mnenje je takšno. 
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V Sloveniji je bilo v primeru Strojan precej drugače, čeprav je potrebno povedati, da tudi 

ljudje, torej Romi, o katerih je govora niso enaki. Kajti tudi noben drug človek ni enak 

drugemu človeku. 

 

Skoraj nesmiselno bi bilo, da bi govorili, kdo je kriv, da so se ambruški Romi morali izseliti iz 

Ambrusa. Nekateri trdijo, da je bil s tem kršen 32. člen ustave, ki govori o svobodi gibanja. 

Natančneje pa govori o tem, da se ima vsak pravico prosto gibati in si izbirati prebivališče [7].  

Če torej pogledamo samo člen ustave, je bila družini Strojan resnično kršena njihova pravica, 

ki jim drugače pripada po ustavi. Vendar pa je potrebno vedeti še nekaj. Kdo pa je isti družini 

dovolil, da so si na teh mestih sploh zgradili bivališča? Če bi se enostransko spuščali v 

pogovore o kršitvah slovenske ustave, bi v primeru Strojan ugotovili, da je bil kršen še kak 

člen ustave, vendar je potrebno vedeti, da ima vsaka medalja dve plati, in na ta način je 

potrebno razlagati stvari. 

 

Kakorkoli obračamo, primer Strojan se je v Sloveniji zgodil. Zakaj? Še pomembnejše 

vprašanje pa se postavi za tem. Zakaj se po primeru Strojan vse Rome označuje kot 

Strojanove? O samem primeru ne bi več pisala, saj to ni tema najine raziskovalne naloge. 

Dejstvo je, da država ni ukrepala pravilno, pa tudi Strojanovi niso popolnoma nedolžni, še 

zdaleč ne. Najino vprašanje je širše narave, kajti želiva prikazati, da se z Romi da živeti in 

primer, ki ga opisujeva, je vse prej kot primer, ki bi dokazoval najino hipotezo.  

 

Zanimive so se nama zdele misli nekaterih naših politikov, ki so podali izjave o dogodkih. 

Predsednik Janez Drnovšek za nastalo situacijo krivi vlado, da je ravnala napak, ko je pristala 

na izselitev iz Ambrusa. Pravi še, da bi vlada takrat z zakoni morala zagotoviti red in mir. 

Pravi tudi, da se v takšni situaciji lahko izkažejo razne nevladne organizacije in številni 

posamezniki. Pomagali pa bi predvsem na ta način, da bi pomagali pri socializaciji 

Strojanovih. Svoje mnenje pa zaključuje, da so nam Strojanovi pomagali, da smo dozoreli kot 

država [6]. 

 

Svoje mnenje je podal tudi Matjaž Hanžek, takrat še varuh človekovih pravic, ki se je ves čas 

postavljal na stran Strojanovih. Tudi on razlaga to, kar sva zapisala že večkrat, da je težave 

prinesla hitra socialna rast posameznikov in s tem so nastale neenakosti, ki pa velikokrat 

pripeljejo do konfliktov. Pravi, da so barikade in Postojna rezultat vsega tega. Nato se 
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sprašuje, kaj sedaj. Pravi, da nima ustreznih predlogov, pravi le, da nas različnost bogati in da 

bi bilo potrebno delati na tem [6]. 

 

Mnenja so podali številni, pravzaprav vsi, ki v političnem in medijskem smislu kaj veljajo, 

vendar sva želela pokazati le to, da se je o problemu  govorilo in se še, problem sam pa ostaja. 

Še huje, dobiva še širše razsežnosti. Kot sva že povedala, veliko ljudi dela enačbo: Strojan - 

vsi Romi. In tega ne bi smeli dopustiti. 

 

Upava, da nama bo z empiričnim delom uspelo prepričati vsaj kakšnega posameznika.  
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3. EKSPERIMENTALNI DEL Z REZULTATI 
 

3.1 METODE DELA, KI SVA JIH UPORABILA PRI SVOJEM DELU 
 

Delo v začetku je bilo kar težavno. V kolikor je bilo delo z viri, iskanje virov, pregledovanje 

literature, še nekako enostavno, pa je bil eksperimentalni del vse prej kot to. V začetku 

namreč še nisva bila povsem prepričana, za kakšne metode se bova odločila, še bolj zahtevno 

pa je bilo postaviti meje, v katerih bova raziskovala. V začetku sva želela raziskati obe strani, 

tako Rome kot ostale državljane Slovenije. Vendar sva hitro ugotovila, da bi bilo to 

preobsežno za takšno raziskovalno nalogo. Zato sva se odločila, da raziščeva le stališče 

ostalih državljanov v njihovem odnosu do Romov, Torej pokazati, ali se z Romi da sobivati, 

ali ne, o tem pa so se opredeljevali Neromi.  

 

 Že začetki so bili torej vse prej kot lahki, kajti tema je obsežna in, kar je še težje, je vse prej 

kot enostavna in lahka. Vendar sva nadaljevala in  se v prvi fazi odločila za anketni 

vprašalnik, s katerim sva želela z odgovori posameznikov raziskati odnos ostale populacije do 

Romov. Odgovori so prikazani v poglavju Rezultati. Ko sva pregledovala rezultate, sva 

ugotovila, da bi bilo sedaj pametno povprašati za mnenje še tiste, ki živijo neposredno ob 

Romih, torej tiste, ki se z njimi srečujejo dnevno.Vprašalnik so namreč reševali ljudje, ki po 

večini z Romi ne živijo, jih ne srečujejo dnevno, temveč imajo z njimi stik le občasno. Torej – 

ugotavljala sva, da imajo določeno mnenje, ne zato, ker bi o tem resnično kaj vedeli, temveč 

je njihovo mnenje posledica okolja, stigmatizacije, vzgoje. Želela sva več. Želela sva 

pokazati, da tisti, ki dnevno živijo z Romi, mislijo drugače. Zato sva se odločila še za dodatno 

raziskavo. Pri tem sva uporabila hitro anketo, oziroma povedano drugače, kratke intervjuje, ki 

sva jih izvedla med ljudmi, ki so z Romi povezani močneje, z njimi živijo. Zato sva se 

odpravila v Prekmurje, natančneje v Mursko Soboto, kjer, kot  vemo, živi statistično gledano 

največ Romov. 

 

3.2 HIPOTEZA 
 

Odločila sva se, da še enkrat podava najino hipotezo. Podala sva jo že v uvodu, vendar 

misliva, da je prav, da jo natančno zapiševa še enkrat. 

 

1. Z Romi se da živeti v sožitju, v isti vasi, v istem kraju, celo v isti ulici. 

 

 28



 

3.3 REZULTATI ANKETE 
 

Kot sva nakazala že med navajanjem metod, ki sva jih uporabila, sva eksperimentalno delo 

začela z anketo. Že z samim anketnim vprašalnikom sva imela veliko težav, saj sva nekaj 

takega počela prvič. Skupaj sva doma pripravila vprašanja, ki so se nama zdela primerna, da 

bi z njimi lahko prišla do rezultatov, ki sva jih želela. Nato pa smo skupaj z mentorico 

oblikovali končni vprašalnik. 

 

Z vprašalnikom sva želela prikazati, da ljudje, ki z Romi nimajo poglobljenih odnosov, zelo 

negativno gledajo na same Rome, da sicer mislijo, da ni prav, da se z njimi dela tako, kot se je 

v letu 2006, vendar pa nikoli ne bi živeli skupaj z njimi. Prav zaradi tega je bilo kot zadnje 

vprašanje postavljeno vprašanje o tem, ali bi posameznik imel Roma za soseda. Nekdo bi 

rekel, da je vprašanje "provokativno", vendar smo skupaj z mentorico ugotavljali, da je za 

konec vsekakor zelo primerno. Ljudje so med anketo še nekako odgovarjali v prid Romom, 

vendar se je ravno s tem vprašanjem pokazala njihova prava slika in misliva, da je to ravno 

pokazatelj uspešno opravljenega dela. 
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3.3.1 Končni rezultati 
 

V celoti je bila anketa uspešna, saj sva z njo ugotovila, da ljudje sicer spoštljivo govorijo o 

Romih in romski problematiki, vendar pa ne bi radi imeli nobenega opravka z njimi.  

 

Poglejmo sedaj nekoliko bolj natančno rezultate ankete. Anketo je reševalo 150 ljudi, od tega 

79 moških in 71 žensk (glej graf številka 1, priloga številka 4). Bila pa je anketa razdeljena 

nekako na tri dele. V prvem delu sva želela ugotoviti spol, starost in doseženo izobrazbo 

posameznikov. S temi vprašanji sva želela ugotoviti, ali spol, starost in izobrazba vplivajo na 

odnos do Romov. V osnovnih vprašanjih odstopanja ni bilo, prav vsi, ne glede na kriterije, so 

odgovarjali podobno pri vprašanjih, ki so se navezovala na odnos do Romov, in večina je 

negativno odgovorila pri vprašanju o tem, ali bi imeli Roma za soseda (glej graf št. 10, priloga 

številka 10). Odstopanje pa se je čutilo pri vprašanjih, ki so bila povezana s poznavanjem 

Romov in romske problematike. Veliko več odraslih je vedelo, kje je Romov v Sloveniji 

največ, in prav tako so prav vsi odrasli vedeli, kdo Romi so. Odstopanje pa je bilo zaznati še 

pri vprašanjih o tem, ali so ljudje spremljali romsko problematiko v letu 2006. Veliko več 

odraslih je spremljalo te dogodke v primerjavi z mladimi, torej tistimi v starosti do 18 let. 

 

Prav tako so se kazale nekatere razlike, ko sva upoštevala doseženo izobrazbo tistih, ki so 

odgovarjali. Ponovno ni bilo razlik pri odgovoru o tem, ali bi imeli Roma za soseda. Razlike 

pa so se  kazale pri vprašanjih, pri katerih je bilo potrebno pokazati splošno razgledanost. Tam 

so tisti, ki imajo doseženo le osnovno šolsko izobrazbo, odgovarjali bistveno slabše kot tisti z 

višjo izobrazbo. Prav tako je bilo s spremljanjem romske problematike v letu 2006. Tisti z 

višjo izobrazbo so po večini vsi spremljali stvari v medijih in težave in problem dokaj dobro 

poznajo, oziroma so z njim seznanjeni. 

 

Potrebno pa je povedati še nekaj. Veliko več neodgovorjenih vprašanj je bilo pri mlajših in 

tistih z nižjo doseženo izobrazbo. 

 

Poglejmo sedaj odgovore po posameznih vprašanjih,  poglejmo torej vsako vprašanje posebej: 
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1. vprašanje: 

 

MOŠKI 79 

ŽENSKE 71 

  

Tabela št. 1: Odgovor na vprašanje o spolni sestavi anketirancev. 

 

2. vprašanje: 

 

     

DO 18 35 

18 - 30 39 

30 - 50 46 

50 IN VEČ 30 

  

Tabela št. 2: Prikaz starosti anketirancev. 

 

3. vprašanje: 

 
OŠ 37 
SREDNJE ŠOLSKA 69 
VIŠJA STROKOVNA 17 
VISOKOŠOLSKA 27 

 

Tabela št. 3: Prikaz dosežene izobrazbe anketirancev. 

 

4. vprašanje: 

 

DA 146 

NE 2 
BREZ ODGOVORA 2 

 

Tabela št. 4: Tabelni prikaz znanja anketirancev o pojmu Rom. 
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5. vprašanje:  

 

DA 141 

NE 9 

 

Tabela št. 5: Prikaz znanja anketirancev o poselitvi Romov v Sloveniji. 

 

To vprašanje je bilo dvojno, in sicer so morali anketiranci najprej obkrožiti odgovor, nato pa 

podatek  še dopisati.  Kljub temu, da je  večina odgovarjala, da vedo, kje je Romov največ, so 

bili pisni odgovori drugačni pokazatelji. Le slabi dve tretjini sta odgovorili Prekmurje in 

Dolenjska, kar nam pokaže, da nekaj o naselitvi Romov vedo. Pri ostali dobri tretjini pa 

odgovora ali odgovora ni bilo ali pa je bil napačen. Dobili smo odgovore, kot so Tezno, 

Pobrežje, Slivnica, … Opozoriti je potrebno še na nekatere ugotovitve, ki sva jih sicer že 

nakazala uvodoma, pa vendar. Slabo znanje o Romih se je kazalo predvsem pri mlajših in 

slabše izobraženih, vendar je bilo veliko več napačnih odgovorov med mlajšimi. 

 

6. vprašanje: 

 

DA 17 

NE 130 
BREZ ODGOVORA 3 

 

Tabela št. 6: Prikaz odgovorov na vprašanje o poglobljenim odnosu z Romi. 

 

7. Vprašanje: 

 

To vprašanje se je nanašalo na prejšnje vprašanje. Glede na to, da je samo 17 anketirancev 

odgovorilo, da je imelo daljši poglobljeni odnos z Romi, je bilo temu primerno malo 

odgovorov. Med temi, ki so v prejšnjem odgovorov odgovorili z da, niso vsi odgovorili na to 

vprašanje. Zanimivo je bilo pri odgovorih to, da sta le dva odgovorila, da je bil ta odnos slab. 

Ostali, ki so odgovorili,  pa so odgovarjali, ga je bil odnos dober, da so bili anketiranci 
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pozitivno presenečeni, prijateljski, spoštljivi, šest anketirancev pa je odgovorilo, da je bil ta 

odnos služben. 

 

8. vprašanje: 

 

DA 97 

NE 51 

brez odgovora 2 

 

Tabela št. 7: Odgovori na vprašanje, ali bi se anketiranci kazali v družbi Romov – Roma. 

 

9. vprašanje: 

 

a 23 

b 76 

c 31 

d 17 

brez odgovora 3 

  

Tabela št. 8: Odgovori na vprašanje, kako bi se anketiranci počutili v družbi Roma.
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10. Vprašanje:  

 

To vprašanje se je ponovno nanašalo na pretekli dve vprašanji. Namenjeno je bilo tistim, ki so 

odgovorili, da bi jim bilo v družbi Roma vsaj malo neprijetno. Odgovoriti so morali, zakaj bi 

jim bilo neprijetno. Najpogostejši odgovori, ki so jih podali anketiranci, so bili naslednji: 

zaradi polti, zaradi tega, ker kradejo, ker smrdijo, ker so drugačni in ker jih vsi sovražijo, ker 

se drugače obnašajo, ker se v njihovi družbi ne počutijo dobro, ker so nepriljubljeni, ker so na 

slabem glasu.  

 

Veliko jih torej o Romih negativno razmišlja predvsem zaradi njihove negativne 

stigmatizacije. Najbolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so negativno o Romih govorili tudi tisti, 

oziroma predvsem tisti, razen dveh, kot smo videli, ki z Romi še nikoli niso imeli daljšega 

poglobljenega odnosa. 

 

11. vprašanje: 

 

Tudi to vprašanje se je kot prejšnjo nanašalo na deveto vprašanje in odgovore v sklopu tega 

vprašanja, vendar je bilo namenjeno tistim anketirancem, ki so pri prejšnjem vprašanju 

odgovorili, da jim v stiku z Romom ne bi bilo neprijetno. V prvi vrsti je potrebno povedati, da 

jih velika večina ni odgovorilo. To nama je dalo misliti, da veliko ljudi sicer misli, da bi bilo 

prav, da bi napisali, da z Romi lahko delujejo in živijo enako kot z ostalimi ljudmi, vendar je 

realnost nekoliko drugačna. Ko bi bilo potrebno napisati, zakaj, ne vedo, kaj bi napisali. Tisti, 

ki pa so odgovarjali, so kot najpogostejše odgovore podali: ker smo vsi ljudje enaki, ker 

imamo vsi pravico do enakopravnosti.  Zapisali so torej stvari, ki izhajajo predvsem iz ustave 

(ta del sva opisala že v tevretičnem delu), da smo vsi ljudje ne glede na raso, spol, starost 

enakopravni. 
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12. vprašanje: 

 

To vprašanje je bilo postavljeno predvsem zato, ker sva med pogovori pred začetkom 

raziskovalne velikokrat slišala očitke na račun Romov, da imajo veliko otrok. To vprašanje 

nama prav tako kot večina ostalih pomaga predvsem pokazati, da imajo ljudje negativen 

odnos do Romov. To pa se pokaže ravno pri vprašanjih, ki niso jasno zastavljena, oziroma je 

njihovo sporočilo skrito. 

 

Tudi pri tem vprašanju veliko anketirancev ni odgovorilo, kar nama kaže na to, da je njihovo 

znanje o Romih oziroma zanimanje zanje majhno. Tisti, ki so odgovorili, pa so podali 

naslednje odgovore: zaradi nevednosti, zaradi slabe zaščite, zaradi slabega socialnega stanja, 

zaradi tega, ker so otroci dobri za pomoč pri delu, zaradi izkoriščanja države, zaradi otroških 

dodatkov, zaradi njihove mentalitete … 

 

Čisto negativne slike tukaj nisva dobila. Delež tistih, ki mislijo, da Romi izkoriščajo državo, 

ni bil tako velik, kot sva morda pričakovala. 

 

13. vprašanje: 

 

a 3 

b 27 

c 116 

brez odgovora 4 

 

Tabela št. 9: Odgovori anketirancev na vprašanje o zaničevanju Romov. 

 

Spet se pokaže, da ljudje, kadar gre za vprašanje tako na splošno, torej ni neposredno 

povezano z njimi, odgovarjajo zelo spoštljivo do Romov. 
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14. Vprašanje: 

 

Naslednja dva vprašanje se nanašata na 13 vprašanje. Ponovno se pokaže, da so ljudje 

naučeni, da je o drugem potrebno govoriti lepo, ko pa morajo podati rešitve, jih ne znajo. 

Veliko anket je bilo pri tem vprašanju oziroma vprašanjih praznih. Pri tistih, ki pa so 

odgovarjali, sta prevladovala predvsem dva odgovora: potrebno je uničiti stare stereotipe in 

moramo skrbeti za enakopravnost.  

 

Pri drugem odgovoru pa so imeli anketiranci spet veliko povedati.  Ko je torej potrebno pisati 

pozitivne stvari o Romih, jih ne znajo napisati, ko pa je potrebno zapisati kaj negativnega, 

vedo zelo veliko. To sva tudi pričakovala. Tukaj je bilo podano kar veliko različnih 

odgovorov. Prevladovali pa so naslednji: zaradi njihovega obnašanja, neprijaznosti, ker imajo 

več pravic kot ostali prebivalci, ker so na splošno drugačni, ker je Slovenija država, ki podpira 

negativna dejanja Romov, ker kradejo, ker jim država da stanovanja, drugim pa ne, ker 

nimajo izobrazbe.  

 

Ponovno se pokaže negativna nastrojenost in tudi negativno gledanje na delovanje in ukrepe 

naše države. 

 

16. vprašanje: 

 

a 24 

b 105 

c 19 

brez odgovora 2 

 

Tabela št.10: Prikaz števila tistih anketirancev, ki so spremljali romsko problematiko v letu 

2006. 

  

Nekoliko naju je presenetilo, da je redno spremljalo to problematiko le 16 % vseh 

anketirancev, medtem ko sva vedela, da bo približno takšen odstotek tistih, ki problematike 

niso spremljali (glej graf št. 8). 
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17. vprašanje: 

  

a 6 

b 117 

c 27 

 

Tabela št. 11: Prikaz odgovorov anketirancev o tem, ali se jim je zdelo ukrepanje države v 

primeru Strojan primerno. 

 

Tudi tukaj sva bila nekoliko presenečene, in sicer zaradi deleža tistih, ki se ne strinjajo z 

delovanjem države v letu 2006. Pričakovala sva višji odstotek le-teh (glej graf št. 9). Vendar 

ko boljše razmisliva, je to nekako dejanska slika razmerij. Najino mnenje je, da ljudje 

negativno gledajo na Rome in tudi zaradi tega države ne obsojajo tako močno, kot bi jo, če bi 

šlo za druge prebivalce Slovenije – ne Rome. 

 

18. in 19. Vprašanje: 

 

Ponovno sta se dve vprašanji nanašali na eno – predhodno - in sicer na 17.vprašanje o 

strinjanju anketirancev z delovanjem države v primeru Strojan. 

 

Najprej sva zastavila vprašanje, s čim se posamezniki ne strinjajo. Dobila sva naslednje 

odgovore: preselitev, da so družino vrnili nazaj v Ambrus, da država ni bila dovolj stroga 

(tukaj se nama je ponudilo vprašanje, do koga pa ni bila dovolj stroga), da država sploh 

dopušča takšnim ljudem, da živijo v Sloveniji, da Romom preveč nudi, da popuščajo pod 

pritiski. Torej  je šlo spet v veliki meri za zaničevanje Romov in kritiko na račun države, ker 

jim vse to dopušča. Vprašanje je bilo v prvi fazi namenjeno bolj temu, da se tukaj postavimo 

na stran Strojanovih, ne pa na stran tistih, ki so jih in jih še zaničujejo. Vendar pa je ravno to 

dober pokazatelj stanja. 

 

Nato so sledili odgovori tistih, ki so pa imeli povedati kaj v prid države. Tukaj je bilo 

nekoliko manj odgovorov, kar je presenetljivo, glede na to, da je pri prejšnjem vprašanju kar 

78 % odgovorilo, da se delno strinjajo z ukrepi države. Med tistimi, ki so kaj napisali, pa so 

prevladovali naslednji odgovori: začasna preselitev v Postojno, lepša bivališča, želja po 

dogovorih, podiranje črne gradnje. 
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Spet se je pokazalo še nekaj, kar se je kazalo že skozi vso anketo in sva na to že opozarjala. 

Spet so na ta vprašanja dobro in razumljivo odgovarjali tisti z višjo izobrazbo in predvsem 

starejša populacija. 

 

20. vprašanje:  

 

Tudi to vprašanje se je nanašalo na 17. vprašanje in je zahtevalo pisni odgovor. Odgovorov in 

predlogov je bilo ponovno zelo malo. Tisti, ki pa so odgovarjali, so bili zelo spoštljivi do 

Romov in njihove problematike. Najpogostejši odgovori so bili: preseliti bi jih bilo potrebno 

na lepo, nevtralno območje, da smo pred zakonom vsi enaki in da bi to morali upoštevati, da 

bi jim država poiskala delo, da država ne bi popuščala krajanom Ambrusa. 

 

21. vprašanje: 

 

DA 17 

NE 130 

brez odgovora 3 

 

Tabela št. 12: Odgovori anketirancev o tem, ali bi imeli Roma za soseda. 

 

Kot sva povedala že uvodoma, je bilo to vprašanje namenoma postavljeno na koncu 

anketnega vprašalnika. Vsekakor je doseglo svoj namen, saj sva tudi od anketirancev dobila 

povratne informacije o tem. Sami so povedali, da so do tega trenutka še nekako mislili, da je 

država slaba, da so Romi ogroženi, da se da nekako pozitivno gledati na njih. Ko pa so prišli 

do tega vprašanja, se jim je vse porušilo, saj so ugotovili, da so veliko pisali tako predvsem 

zaradi tega, ker jim problem ni blizu (videli smo namreč, da velika večina anketirancev še 

nikoli ni imela daljšega odnosa z Romom). Sedaj pa se je vse spremenilo. "Rom in moj 

sosed." Ne, tega pa ne morem, tega pa ne bi rad. Veliko jih je tako razmišljalo in s tem sva 

midva dobila potrditev, da sva stvar zastavila prav. Torej, o problemu bom govoril in se 

opredeljeval, včasih pozitivno, včasih negativno, vendar samo tako dolgo, dokler to ne bo 

postal moj problem. 
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3.4 NADALJNA POT 
 

Anketa je bila vsekakor uspešna, vendar najine hipoteze s tem nikakor nisva mogla potrditi. 

Še več, glede na odgovore bi jo morala zavreči. Midva sva pa nekako vedela, da je stvar lahko 

tudi drugačna. Prav zato sva se tudi odločila za to raziskovalno nalogo. 

 

Odpravila sva se v Mursko Soboto, kjer sva vedela, da živijo Romi in ostali prebivalci v 

sožitju. Hotela sva preveriti, ali je temu res tako. Metodo sva že opisala. Poglejmo pa, do 

kakšnih ugotovitev in izsledkov sva prišla.  

 

» V pokrajni, ki je prežeta z drugačno, panonsko dušo, so dobili v preteklosti domovanje 

tudi Romi. 

 

Drugačnost in temprament njihove kulture sta kot ščepec soli v pokrajni. Spomin na 

pretekla leta, na Cigane, ki so hodili od hiše do hiše igrat, drugi brusit nože ali popravljat 

dežnike, na njihove otroke in žene, ki so z velikimi culami prosile za kruh, staro mast, kos 

mesa ali kakšen priboljšek,  je še živ. 

 

Tega ni več, ostala pa je njihova kultura, ki jo posamezna romska društva čuvajo kot svojo 

dediščino. Od Goriškega do Lendave so posejana njihova naselja, vsepovsod, kjer si je 

njihov prednik postavil bivališče. 

 

Najbolj znano romsko naselje Pušča, ki je pred leti dobilo tudi status samostojne vasi« 

(http://www.pomurje.si). 

 

3.4.1 Analiza kratke ankete 
 

V anketi je sodelovalo 17 ljudi. Sodelovali so tako mlajši kot starejši, tako moški kot ženske. 

Skušala sva zajeti različne profile ljudi. Zanimivo je, da so ugotovitve precej podobne. Vsem 

je skupno, da mislijo, da je mogoče sobivanje in sožitje med Romi in ostalimi prebivalci. 

Razlikujejo se njihova mnenja v tem, na kakšen način si to sobivanje oziroma življenje skupaj 

predstavljajo. Tukaj sva ugotovila kar nekaj odstopanj med različnimi odgovori. Prav tako je 

večina povedala, da v Prekmurju to sožitje boljše funkcionira kot drugod po Sloveniji. 
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V splošnem velja, da je večina odgovorila, da jih Romi ne motijo. Nekateri pravijo, da jih je 

treba pustiti živeti njihov način življenja, medtem ko pa drugi menijo, da bi se morali Romi 

prilagoditi. Da bi bolj živeli kot ostali prebivalci. Da v romski vasi Pušča živijo že zelo 

podobno. 

 

Nekateri so opozorili na izkoriščanje socialnih pravic, ki jih Romom nudi država. Drugi pa 

pravijo, da se morata obe strani  nekoliko prilagoditi. Če se bi Romi prilagodili našemu načinu 

življenja, bi se tudi mi morali malo njihovemu. Anketiranci menijo, da bi morali vsi 

spoštovati državljanske pravice in dolžnosti. Zanimiva misel je bila tudi, da ne bi smeli 

posploševati – da so vsi Romi enaki. Veliko jih meni, da bi morali Romi normalno obiskovati 

šole, dejstvo pa je, da se nekaterim navadam ne bodo nikoli odrekli. 

 

Vidimo torej, da je kratka anketa prinesla nekoliko drugačno sliko o življenju z Romi. Čeprav 

vemo, da Prekmurja in Pušče ne smemo primerjati z ostalimi deli Slovenije, kjer Romi živijo, 

moramo to območje vzeti kot nekaj, kar nam naj bo za vzgled, česar se moramo veseliti in kar 

moramo spoštovati. 

 

Zelo hitro sva videla razliko v razmišljanju ljudi v Prekmurju in tistih, ki so reševali ankete. 

Morda je razlog za drugačnost tudi ta, da so tisti, ki z Romi živijo neposredno, prisiljeni v čim 

boljše in strpno sobivanje, pa vendar. Tisti, ki z njimi ne živijo, jih zaničujejo veliko bolj kot 

tisti, ki živijo z njimi skupaj, katerih sosedi pa so Romi in katerih vsakdan je prepleten s 

srečanji z Romi. 
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4. RAZPRAVA 
 

4.1 DELNA POTRDITEV HIPOTEZE 
 

Hipoteza je bila zastavljena zelo enostavno in razumljivo. Veliko bolj zapleteno je razčleniti, 

ali jo lahko potrdiva ali ne. Povedala sva že, da bi jo po anketnem vprašalniku lahko gladko 

zavrnila oziroma jo zavrgla. Vendar pa se je stvar s kratko anketo nekoliko spremenila. Z njo 

sva pokazala, da tisti, ki  z Romi bivajo neposredno v istem kraju, istem okolju, z njimi 

nimajo nobenih težav. Gre za popolno sobivanje in sodelovanje. Vendar pa lahko govoriva o 

delno potrjeni hipotezi zato, ker gre za rezultate, ki sva jih dobila v Prekmurju, kjer stvar ni 

enaka kot drugod po Sloveniji. Dokazuje pa, da se da. Morda bo pa najina naslednja 

raziskovalna zajela še ostale dele Slovenije.  

 

Opozoriti želiva še enkrat na dejstvo, da se je zelo malo ljudi resnično ukvarjalo s tem, da je 

sobivanje z Romi mogoče. Vsi so veliko govorili o njihovem življenju, o ravnanju države, ni 

pa bilo podanih rešitev. Enako se je pokazalo že pri najini anketi, kjer so bili odgovori, kjer je 

bilo potrebno podati svoje mnenje o rešitvah, prazni. Tako je tudi z delom ostalih. Vsi bi 

kritizirali, vsi bi sodli, nihče pa ne zna podati rešitev. 

 

Prav zaradi tega želiva vse opozoriti  na to, da je potrebno sodelovati, da je potrebno najti 

trajne rešitve in predvsem, da sva skozi svoje delo velikokrat ugotovila, da niso problem oni, 

ampak smo problem mi in na tem področju bi bilo potrebno delati v prihodnje. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Raziskovalna naloga ni bila lahka, vendar je bila pot veliko lažja, kot sva si jo 

predstavljala. K delu so naju spodbudili predvsem dogodki in ravnanja z Romi v letu 

2006. Misliva, da z njimi ravnajo grdo in nepošteno. Hotela sva ugotoviti, ali je možno z 

njimi živeti ali ne, nakar sva spoznala, da imajo nekakšen »strah« pred njimi le tisti, ki 

jih sploh ne poznajo oz. niso imeli poglobljenega stika z njimi. Murskosoboški 

prebivalci so povedali, da se z njimi da živeti normalno, tako kot z neromskim 

prebivalstvom. 

 

Na začetku sva morala poiskati vire. S tem ni bilo velikih težav, saj sva imela na voljo 

internet in knjige. Dela sva se lotevala počasi, a ko sva se ga lotila, sva končala dokaj 

hitro. Sicer nama to delo ni bilo preveč všeč. Nato sva sestavila anketo in anketirala 

sošolce, učitelje, sosede in prijatelje. Z odgovori sva bila kar zadovoljna, a niso potrdili 

najine hipoteze. Zato sva se odločila, da bova šla še v Mursko Soboto in tam naredila 

intervjuje s tamkajšnjimi prebivalci, ki večinoma živijo v neposredni bližini Romov. S 

temi odgovori bi lahko potrdila najino hipotezo, da se z njimi da živeti. Najtežja je bila 

analiza teh odgovorov od intervjujev in anket, a misliva, da nama je kar dobro uspelo. 

 

Vsekakor sva dobila zagon tudi za naprej. Kar sva naredila, je bil le začetek. Misliva, da 

je to področje premalo raziskano. V prvi fazi bi bilo treba v to raziskavo vključiti še 

druga območja, ki so poseljena z Romi, prav tako pa bi bilo potrebno raziskavo razširiti 

še na Rome (kajti midva sva vključila le neromsko prebivalstvo). Misliva, da je to dobra 

popotnica  za naprej. 
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7. PRILOGE 
 

7.1. SEZNAM PRILOG 
 
Priloga št. 1: Grafični prikaz spola anketirancev. 
Priloga št. 2: grafični prikaz starosti anketirancev. 
Priloga št. 3: Grafični prikaz izobrazbene strukture anketirancev. 
Priloga št. 4: Grafični prikaz odgovorov na 4. vprašanje anketnega vprašalnika: Ali veš, kdo 
so Romi? 
Priloga št. 5: Grafični prikaz odgovorov na 6. vprašanje: Ali si imel/a v življenju daljši odnos 
z Romi? 
Priloga št. 6: Grafični prikaz odgovorov na 8. vprašanje. 
Priloga št. 7: grafični prikaz odgovorov na 12. vprašanje. 
Priloga št. 8: Grafični prikaz odgovorov na 15. vprašanje. 
Priloga št. 9: Grafični prikaz odgovorov na 16. vprašanje. 
Priloga št. 10: Grafični prikaz odgovorov na 20. vprašanje. 
 
Priloga št. 11: Anketni vprašalnik. 
 
Priloga št. 12: Vprašanja za kratko anketo. 
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