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EDUKACJA JAKO PRIORYTET
W PROGRAMACH RZĄDOWYCH
NA RZECZ SPOŁECZNOSCI ROMSKIEJ

O

mawiając problematykę edukacji romskiej w takich krajach, jak Cze
chy, Polska i Słowacja należy pamiętać, jak wyglądała ona w okresie
rządów komunistycznych oraz porównać ten czas z ostatnim dwudziestole
ciem. Wprowadzenie owej periodyzacji jest istotne chociażby z tego wzglę
du, że w okresie transformacji ustrojowej dokonano wielu zabiegów zmie
rzających do zmiany systemu szkolnictwa. Przeobrażenia oświaty miały na
celu większe niż w latach funkcjonowania Krajów Demokracji Ludowej
zaangażowanie państwa w edukację wielokulturową.
Należałoby jeszcze przypomnieć dwoistość rozumienia współczesnej
edukacji romskiej, które znajduje odniesienie w programach rządowych
dla Romów. Miałaby ona polegać na wyróżnieniu dwóch funkcji oświaty:
pierwszej, polegającej na uczeniu Romów, przygotowywaniu ich do życia
w społeczeństwie, tworzeniu dla nich programów kształtujących ich dwu
kulturową tożsamość i drugiej, mającej na celu edukowanie większości,
poszerzanie jej wiedzy o naszych współobywatelach. Taki dualizm byłby
wskazany i właściwy pluralizmowi kulturowemu. W spełnieniu obu powyż
szych wyzwań należy upatrywać bezpieczne, harmonijne funkcjonowanie
w społeczeństwie wielokulturowym i integrację obu zbiorowości.
W związku z aspiracjami państw postkomunistycznych do uczestnic
twa w instytucji, jaką jest Unia Europejska, zaczęto projektować programy,
projekty i działania w celu poprawienia sytuacji Romów. Było to skutkiem
nacisków ze strony Wspólnoty, która określała standardy mające obowią
zywać jej przyszłych członków. W roku 1999 przygotowano raporty oce
niające postępy krajów kandydujących, a szczególny nacisk skierowano
na sytuację mniejszości, szczególnie Romów (dotyczyło to głównie Czech
i Słowacji z uwagi na znaczącą liczbę społeczności romskiej w tych krajach).
Przede wszystkim zwrócono uwagę na akty nietolerancji i dyskryminację
w sferze edukacji, usług, pracy. W raportach znalazła się także pochwała dla
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- zapewnić wanmki (także finansowe) dla eksperymentalnego projektu
step- by- step, którego celem jest przygotowanie romskich doradców. Zale
cano także ocenę projektu i jego rozwój z i1mymi instytucjami (ministerstwo
pracy i spraw socjalnych, ministersn,vo spraw wewnętrznych i in.);
- we współpracy z ministrem pracy i spraw społecznych określić kwa
lifikacje potrzebne na stanowisku romskiego asystenta pedagogicznego (za
bezpieczono środki w budżecie na powołanie 20 takich asystentów w roku
1998);
- zapewnić dla kadry pedagogicznej ofertę kontynuowania nauki i roz
szerzania jej o zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych;
- minister edukacji został mianowany koordynatorem odpowiedzial
nym za edukację mniejszości narodowych. Większość ministrów otrzymała
wytyczne, aby współpracować z szefem resortu edukacji;
- we współpracy z reprezentantami społeczności romskiej zapewnić
utalentowanym (muzycznie, tanecznie i w innych dziedzinach sztuki) rom
skim dzieciom miejsca w szkołach artystycznych, aby mogły rozwijać swoje
umiejętności.
W roku 1997 powstała również Międzyresortowa Komisja ds. Spo
łeczności Romskiej3, która miała pełnić rolę ciała doradczego, inicjujące
go różne projekty i koordynującego działania wobec społeczności romskiej
w Czechach. W roku 2001 nastąpiła zmiana statusu Komisji z grnpy robo
czej na stały organ doradczy rządu o nazwie Rządowej Rady ds. Społecz
ności Romskiej4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele poszczególnych
ministerstw oraz sześciu przedstawicieli Romów. Przewodniczący pełni
jednocześnie funkcję ministra bez teki. Podstawowymi zadaniami Rady są5 :
- dobór osób pracujących jako lokalni doradcy romscy i asystenci
szkolni;
- praca nad stworzeniem wspomnianych vvyżej narzędzi diagnostycz
nych, które mają pozwolić na właściwe określenie predyspozycji intelektu
alnych i kierowanie do szkól specjalnych;
- dyst rybucja fi.mduszy pochodzących z budżetu pa11stwa (dofinanso
wanie studiów o tematyce romskiej na Univ,,ersytecie Karola w Pradze, po
moc dla uczniów i studentów romskich, utrzymanie lokalnych doradców,
wsparcie dla romskiej szkoły w Kolinie, dofinansOW)"vanie konkursów
i projektów dotyczących integracji).
3. Rozporządzenie Rządu Republiki Czech z 17 września 1997 r., nr 581.
4. Rozporządzenie Rządu Republiki Czech z 19 grudnia 2001 r , nr 1371.
5. Podaję za: M. Witkowski, Romowie w Czechach. Podziały i współdziałanie [w:]
E. Nowicka i in., Romowie o sobie i dla siebie: nowe pmblemy i nowe działania w pięciu
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003, s. 122-123.
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Dodatkowo rządowa koncepcja integracji społeczności romskiej z cze
ską większością zakłada następujące działania w sferze edukacji:
- stworzenie klas przygotowawczych, pozwalających na sprawne
uczestnictwo w systemie oświaty;
- wprowadzenie do szkól romskiego asystenta pedagogicznego, który
miałby być mediatorem pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz rodzicami;
- treningi kulturowe dla pedagogów i nauczycieli oraz pracowników
socjalnych pracujących z Romami (prowadzi się takie zajęcia w Usti nad
Łabą i Cha.novie);
- dodatki motywacyjne dla nauczycieli pracujących z uczniami rom
skimi;
- żłobki i przedszkola dla dzieci z zaniedbaniami społecznymi;
- restrukturyzacja szkół specjalnych, tak aby mogły pełnić funkcję placówek przygotowujących do kształcenia w szkołach masov.rych;
- tworzenie poradni psychologicznych dla dzieci romskich;
- dokształcanie i tworzenie kursów dla dorosłych członków społeczności romskiej;
- zasiłki/stypendia wspierające Romów kontynuujących naukę w szko
łach średnich.
Pomimo działań rządowych Open Society Instytut w rocznym raporcie
z 2001 r. zauważa, że sytuacja Romów w Republice Czeskiej nie zmieniła
się. OSI stwierdza w raporcie, że rząd czeski przeznacza zbyt małe środki
finansowe na wyznaczone deklaratywnie zadania6 •

2.POLSKA
W tej część opracowania autor odniesie się jedynie do ogólnych zaloże11
programu rządowego, bowiem w tym tomie rocznika pojawią się obszerne
omówienia podejmowanych dziala.1.1 na rzecz edukacji Romów. Powstanie
progra.1.nu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, podobnie jak w pozo
stałych dwóch bada.1.1ych krajach, było wynikiem zobowiązań międzyna
rodowych i dwustronnych, a także sytuacji w jakiej znajdowali się polscy
Romowie pod koniec lat 90. (migracje Romów do krajów członkowskich
UE, szczególnie do Wielkiej Bryta.1.1ii, krytyczny raport z 10.12.1999 r. Eu
ropejskiej Komisji do Walki z Rasizmem

6. Konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, ,,Prace OSW"

m 6, Warszawa, wrzesie112002, s. 55.
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i Nietolerancją (ECRI), ratyfikowanie Konwencji Ramowej Rady Europy
o Ochronie Mniejszości Narodowych w grudniu 2000 r.)7.
Na początku XXI wieku podjęto nowe działania zmierzające do po
prawy sytuacji mniejszości romskiej, wśród wielu dziedzin wymienionych
w uchwale Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 roku znalazła się także
edukacja. Program w swej nazwie ograniczony jest do obszaru wojewódz
twa małopolskiego i lat 2001-2003, jednak od roku 2004 po pomyślnym
zakończeniu pilotażu stal się programem o zasięgu ogólnopolskim.
Dodatkowo obok wspomnianych wyżej powodów powstania progra
mu, pierwszą i zasadniczą przyczyną była trudna sytuacja 3,5-tysięcznej
społeczności Romów Karpackich (Bergitka Roma) zamieszkujących Ma
lopolskę8. Region wybrany do przeprowadzenia pilotażu jest obszarem, na
7. Por. A Mirga,Addressing the Challenges ofRomani Children :S Education in Poland
Past and Current Trends and Possible Solutions, Project on Etlmic Relations, Princeton 2003,
S. 11-12.
8. Szerzej na temat programu pilotażowego między itmymi [w:] A Mirga, Addressing
the Challenges ofRornani Children:S Education in Poland ... ; A. Paszko, Pilotażowy pro
gram rządowy na rzecz społeczności rornsldej w województwie małopolskim na lata 2001-2003 (komunikat) [w:] Z. Jasit'lski, T. Lewowicki i in., Kultura mniejszości narodowych
i grup etnicznych w Ewvpie, Opole 2004; B. Jaśko, E. Mirga, Ocena realizacji edukacyjnej
części Pilotażowego programu 1ządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie
małopolskim na lata 2001-2003, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe ,,Harangos", Kraków
2005; opracowania i analizy przygotowane przez Józefa Wojasa z Malopolskiego Kuratorium
Oświaty.
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którym przebywa największa liczba Romów w Polsce, szczególnie na tere
nie byłego województwa nowosądeckiego.
Dokonana ewaluacja programu pilotażowego pot\vierdza jego wagę
i zasadności szczególnie w sferze edukacji. Jako przyczynę trudnego poło
żenia Romów upatruje się (podobnie jak w Czechach i na Słowacji) niski
poziom kompetencji edukacyjnych wśród tej grupy. Należy jednak poczekać
na efekty prowadzonych działań jeszcze co najmniej kilka lat. Artur Paszko
zauważa, że realizacja programu przyczyniła się do wzajemnego poznania
mniejszości i większości, a także wzrostu znaczenia edukacji wśród Romów.
Większa liczba dzieci romskich uczęszcza do przedszkola. Znacznej popra
wie uległy kontakty szkól ze społecznością romską, rodzice uczestniczą
w życiu szkoły i wykazują większe zainteresowanie funkcjonowaniem swo
ich dzieci w placówkach. Przyczyniła się do tego zapewne praca asystentów
romskich9. Program stal się nie tylko pilotażem dla projektu ogólnopolskie
go, ale także znaczącym postępem w kierunku zmiany położenia Romów
w Polsce i poprawy ich wizerunku w społeczeństwie większości 1°.
W roku szkolnym 2001/2002 realizowano program pilotażowy w 60
szkołach (podstawowych i gimnazjalnych), a pomocą objęto około 500 dzie
ci11. W wychowaniu przedszkolnym brała udział większość dzieci romskich,
zakupiono podręczniki i przybory szkolne, organizowano zajęcia wyrów
nawcze, korepetycje z języka polskiego, zatrudniano nauczycieli wspoma
gających oraz szkolono pozostałą kadrę z zakresu wiedzy na temat Romów,
powoływano asystentów romskich, prowadzono dokształcanie osób doro
słych. Uczniowie romscy wykazywali się niską frekwencją na lekcjach: 136
z nich miało 90% udział w zajęciach, a około 300 jedynie 60-80% (szcze
gólnie w starszych klasach szkoły podstawowej). Z ogólnej liczby 427
uczniów romskich w wojewódznvie małopolskim 337 otrzymało promocję,
21 powtarzało klasę, a 69 ukończyło szkolę. W omawianym roku szkolnym
105 młodych Romów uczęszczało w tym regionie do szkół specjalnych.
Celem programu pilotażowego była poprawa stanu edukacji wśród
Romów poprzez: zwiększenie współczynnika uk.011.czenia szkoły, popra
wę frekwencji i wyników nauczania oraz pomoc w kontynuowaniu nauki
w szkołach ponadpodstawowych przez dzieci i młodzież romską 12. Eduka9.A.Paszko,op. cit.,s. 175-176.
10. B. Jaśko, E. Mirga, Efekty realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu
rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003.
Komunikat z bada11 [w:] A. Paszko i in., Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie
XY i XXI wieku, Kraków 2004, s. 147.
11. Krótkiego opisu działm'l w rmnach programu pilotażowego dokomtję za: A. Paszko,
op. cit., S. 171-173.
12. Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województtvie ma-
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Orgovanova. W pierwszej połowie 2002 r. sekretariat pełnomocnika zatrnd
niał już 16 osób z czego 3 pracowały w delegaturze urzędu w Preszowie. Do
głównych zada.11 urzędu należy koordynowanie prac instytucji rządowych
realizujących strategię z roku 1999, wciąż jednak brak jest współpracy i wła
ściwej wyrnia.11y infonnacji pomiędzy tymi podmiotami22 . Obecnie fimkcję
Pełnomocnika Rządu pełni Anina Botosova.
Oprócz wspomnianego urzędu pełnomocnika realizacją strategii na
rzecz poprawienia sytuacji społeczności romskiej na Słowacji zajmują się
także: ministerstwo kultury (sekcja kultur mniejszości narodowych), mini
sterstwo szkolnictwa (oddział szkolnictwa narodowościowego, Pa11stwo
wy Instytut Pedagogiczny, centra metodyczne), ministerstwo pracy, spraw
społecznych i rodziny (sekcja polityki rodzinnej i zdrowotnej), Narodowy
Urząd Pracy, ministerstwo rozwoju, ministerstwo spraw zagranicznych (od
dział praw człowieka), ministerstw·o zdrowia (Państwowy Instytut Zdrowia),
urzędy wojewódzkie i powiatowe23.
Transformacja ustrojowa wiąże się dla Romów z wieloma niekorzyst
nymi zjawiskaini (bezrobocie, ubóstwo, nierówny dostęp do ochrony zdro
wia), jednak w tym okresie uzyskali oni podstawowe prawa gwara.11towa.11e
mniejszościom narodowym. Romowie zaczęli funkcjonować w sferze kultu
ry wydając swoje czasopisma, wspólnvorząc prograiny telewizyjne i radio
we. Przygotowano w tym czasie pierwsze podręczniki w języku romskim,
a także publikowano wiele opracowa11. dotyczących Romów. Zaczęto głośno
i otwarcie mówić o trndnej sytuacji mniejszości romskiej w wielu krajach,
co przyczyniło się do powstania progra.111ów rządowych na rzecz jej popra
wy. Kwestia romska zaczęła być traktowana jako problem paneuropejski,
nastąpiła zarazem koordynacja działa.11 pa.11.stw i instytucji europejskich oraz
orga.11izacji pozarządowych w celu zmia.11y sytuacji Romów na lepszą.
Dokonując porówna.11ia trzech progra.111ów rządowych wdraża.11ych
w badanych krajach można skonstatować, że mają one zapewne zbieżne
cele tj. poprawę sytuacji społeczności romskiej, doprowadzenie do pełne
go jej uczestnictwa w życiu społecze11stwa obywatelskiego, wyrówna.11ie
poziomów we wszystkich obszarach. Projekty nie mąją być tylko doraźną
pomocą, posiadają podobną konstrukcję, zaczynają się krótkim wprowadze
niem do problematyki romskiej, aby w dalszej części opisać najważniejsze
problemy (dokonano w tych częściach podziału na obszary, np. edukacja,
bezrobocie, zdrowie itp.), propozycje wsparcia ze strony państwa, uwanm
kowania prawne i wiążące umowy międzynarodowe, założenia i cele pro22. Szczegółowo działalność peh10111ocnika rządu słowackiego ds. społeczności rom
skiej opisana jest [w:] A Tokar,A. Lamackova, op. cit., s. 199-200.
23. Ibidem.
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gra.mów, środki do ich realizacji, zasady finansowania i monitoringu oraz
tenniny realizacji poszczególnych zada.J.'1.
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Łukasz Kwadrans
O SIKLA.RIPEN SAR VASNEDER BUTI AND-E RAIPNASQERE
PROGRAME VAŚ-OLAĆHIPEN E RROMENQERO
O avtoro zumavel te ćhuvel paśpaśe and-i komparacia raipnikane programe vaś-o
Rroma, sar realizosajle and-i Ćexikani Republika, Polska thaj Slovakia. Buteder
cirdel lesqeri atencia i rola e edukaciaqeri (siklakeribnasqeri) anda kadala trin The
ma thaj o ćhand sar o bare raja dikhen la. Anda sav01Te programe si jekh kotor
vaś-i edukacia, sar duśles sikavel o avtoro. Anda sa o trin Thema sas vazdime vi
i institucia e „asistentesqeri" (maśkamesqeri) vaś-e 1rnmane ćhavenqeri edukacia.
Si odobor vasneder so e Rromenqeri edukacia avel akana and-o angluno plano
e politikenqero thaj so o buta e rain1atenqere, e evroputne insitucienqere thaj e Na
Raipnikane Organizacienqere i fededer koordinin1e.

Łukasz Kwadrans

EDUCATION AS APRIORITY IN GOVERNMENTAL PROGRAMS
FOR THE ROMA COMMUNITY

The author attempts to compare the govenunental programs for the Roma com
munity in Czech, Poland and Slovakia. He is particularly interested in how these
three countries perceive the role of education. All of the three programs include the
educational component, as clearly pointed out by the author. Also, the position of
the Roma Assistant has been introduced in all the countries. It is important since the
education of Roma community has become a priori.ty and the efforts of govenunents
and European institutions as well as NGOs towards improving the educational and
social sit11ations of the Roma have been coordinated.

