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Publikacija
ob zaključku projekta
Čazakcija - čas je za akcijo!
Črnomelj, september 2013

Namen publikacije je projekt
Čazakcija – čas je za akcijo!
»uokviriti« in mu dati celostno
podobo. Ob njegovem zaključku
smo želeli predstaviti ideje,
aktivnosti, rezultate in mnenja, ki
smo si jih ob vsem tem zastavljali,
poleg tega pa tudi širši javnosti
predstaviti
našo
idejo
in
aktivnosti, ki smo jih izpeljali. Vse
to smo želeli zbrati na enem
mestu, saj se nam zdi pomembno
ohraniti, kar smo in česar nismo
dosegli, da bi bili v prihodnje lahko
pri podobnih projektih bolj
uspešni. V zvežčiču najprej
predstavljamo potrebo po tem
projektu,
njegov
namen,
pričakovanja in cilje, ki smo si jih
zadali, ter delavnice in aktivnosti,
ki smo jih v tem obdobju izvedli. V
drugem delu publikacije pa je
prostor za razmišljanja, nasvete in
mnenja lokalnih prebivalcev, ki so
pripravljeni deliti svoje zgodbe in
poglede na družbene projekte,
predvsem pa na romsko vprašanje
v lokalnem okolju.

spoznanja, da se nad takšnimi
komentarji ne smemo samo
zgražati in jih kritizirati, ampak
najti podobno misleče ljudi, ki
bodo skupnosti znali sporočiti, da
je bistvo človeka v njem samem in
ne v njegovi »etiketi«. S skupino
Čazakcije smo lokalni skupnosti
tako želeli ponuditi možnost, da
Rome spoznajo tudi iz druge,
osebne in človeške plati. In
da bi se namesto kategorij
»Cigan/Rom« in »civil« med seboj
obravnavali kot Eva, Djego, Maja,
Miha, Kamal, Duško, Sonja, Katja,
Deldiva, Boris ... Kot ljudje, torej.

V domačem okolju je slišati vse
več nestrpnih in površinskih
komentarjev od ljudi, ki razen
srečanj na ulici ali v trgovini
osebno z Romi nimajo nobenega
stika. Iz pogovora z njimi je precej
očitno, da njihovi komentarji
nimajo
nobene
podlage,
argumenti pa so zelo klišejski.
Sama sem se v času pred zasnovo
projekta ukvarjala s stereotipi in
vse skupaj me je pripeljalo do

Pri Čazakciji smo si tako skozi
različne kreativne dejavnosti
prizadevali ustvariti kontakt med
lokalnimi Romi in Neromi. Skozi
aktivnosti smo v sproščenem
vzdušju potovali v svet romskega
dela, vsakdanjega življenja in
kulture. Tako s projektom kot
tudi s publikacijo nismo želeli
promovirati
romske
kulture,
Romov »božati« in zagovarjati,
3

ampak raziskati, kje so tista
»prazna mesta«, ki jih lahko
zapolnimo in tako z majhnimi
koraki povzročimo, da bi bilo v
našem okolju manj sovraštva,
prepirov, negativne energije in
več razumevanja.

izkušnjami. Tako vidimo tisto, kar
pričakujemo, da bomo videli, in
okusimo tisto, kar pričakujemo, da
bomo okusili. Da bi se spravili iz
tega varnega zavetja in s
spoznavanjem novega obogatili
svoje življenje, bomo potrebovali
še veliko poguma. Vendar tega ne
bo namesto nas storil nihče.

Največji izziv našega dela je bil
vključitev Romov v projekt. Ves
čas smo si na različne načine
prizadevali, da bi jih aktivno
vključili
k
predvidenim
aktivnostim,
vendar
smo
ugotovili, da se še vedno ne radi
izpostavljajo in se delavnic klub
obljubam
in
začetnemu,
iskrenemu
navdušenju
ne
udeležujejo. Prepričani smo, da če
bi dejavnosti izvajali v romskem
naselju, bi bilo udeležencev več,
vendar namen našega projekta ni
bil izvajanje delavnic za Rome,
ampak skupaj z njimi. Želeli smo
jih povabiti k nam, da bi se lahko
kasneje tudi sami bolj angažirali in
prispevali k sožitju med kulturami
v lokalnem okolju, razvili nekatere
svoje sposobnosti in pridobili
nova znanja, ki bi jih lahko skupaj
uporabili v prihodnosti. Izvajanje
dejavnosti v romskih naseljih
bi
še
dodatno
povzročilo
nezadovoljstvo med neromskimi
prebivalci.

Tanja Radovič,
vodja projekta

Ljudje se s kompleksnostjo
spopadamo
tako,
da
poenostavljamo; naši možgani
sprejmejo samo tisto, kar se
sklada s predhodnim znanjem in
4

Skupina
mladih
je
preko
Mladinskega centra BIT Črnomelj
na razpis programa Mladi v akciji
prijavila
mladinsko
pobudo,
projekt Čazakcija – čas je za
akcijo! V 16 mesecih smo svojo
energijo in sposobnosti usmerili v
dejavnosti, ki naj bi prispevale k
pozitivnemu
odnosu
med
romskim
in
večinskim
prebivalstvom. Kot enega izmed
ključnih ciljev smo si poleg tega
zadali tudi razvijati solidarnost in
spodbujati strpnost med mladimi,
prek raznih oblik neformalnega
učenja pa vplivati na povečanje
možnosti za njihovo zaposlitev.

komunikaciji,
prijateljstvu
in
medsebojnemu
spoznavanju
romskega
in
večinskega
prebivalstva na drugačni, osebni
ravni, s čimer bi tudi omogočili
osebno
rast
vsakega
posameznika. S predvidenimi
aktivnostmi
vsekakor
nismo
nameravali »rešili sveta« ali doseč
stanja
popolnega
miru
in
medsebojnega
razumevanja,
ampak ga ustvariti vsaj delno.
Omiliti konflikte, ki nastajajo
zaradi
preteklih
negativnih
izkušenj, predsodkov, predvsem
pa, ker drug drugega poznamo
samo površinsko. Narobe je, če si
zatiskamo oči in se pretvarjamo,
da se nas to ne tiče – zato smo
želeli izkoristiti priložnost in
razširiti meje svojih svetov!
Projekt je zajel raznovrstne
dejavnosti, predvsem ustvarjalne
narave, saj smo med ustvarjanjem
lahko sproščeni in bolj osebni, s
tem pa tudi lažje dosežemo
pozitiven odnos med romsko in
neromsko lokalno mladino.

Zakaj sploh tak projekt?
Dejstvo je, da smo Romi in Neromi
na področju Bele krajine zelo
prepleteni, zato sta tudi čas in
energija, ki ju moramo posvetiti
komunikaciji med nami, zelo
pomembna. Da med družbenimi
skupinami z drugačnim kulturnim
ozadjem nastajajo konflikti, je
povsem normalno. Kako pa se
lahko ti konflikti rešijo oz. omilijo?
Odgovor, da je za to odgovorna
manjšinska skupina, ki se mora
prilagoditi večinski, je poceni in je
naiven. Za konflikte oziroma
»dobro shajanje« sta odgovorni
obe, vsaka po svojih zmožnostih.
Zato smo videli potrebo po
realizaciji projekta, ki bi z
organiziranjem
različnih
dejavnosti prispeval k boljši
5

izkazali tako, kot sami želijo, zato
smo jih želeli v naš projekt vključiti
neposredno, saj le tako lahko
pokažejo, da so sposobni delovati
v raznih aktivnostih, če jim le
ponudimo možnost.

V okviru projekta smo želeli čim
večji množici predstaviti romsko
kulturo, jih seznaniti z romskim
vprašanjem, razbijati stereotipe o
Romih in njihovi nekoristnosti v
družbi ter s tem prispevati k večji
integraciji te marginalne skupine v
lokalno skupnost. Hkrati je bil naš
cilj ponuditi mladim pestro izbiro
delavnic, kjer lahko kvalitetno
preživijo svoj prosti čas.

V ta namen smo se najprej dobili z
vsemi sodelavci in prostovoljci, da
smo naredili načrt, kako osebno
pristopiti v romsko naselje in
motivirati Rome, da se nam
pridružijo pri izvajanju projektov.
Vsak je podal svoje mnenje in
izhajal iz svojih izkušenj, tako da
smo skupaj naredili dobro
zasnovo za začetek. Prepričani
smo, da nam bo z združenimi
močmi in kvalitetno izpeljavo
projekta vsekakor uspelo dvigniti
raven ozaveščenosti romskih in
neromskih
prebivalcev
o
medsebojnih kulturah ter doseči
majhen napredek v družbi.

Pri načrtovanju dejavnosti smo se
osredotočili predvsem na to, da
ponudimo ljudem široko paleto
raznovrstnih delavnic, povezanih
s spoznavanjem romske tematike
in odkrivanjem vzrokov za
stereotipno obravnavo Romov ter
da v projekt vključimo ljudi,
predvsem mlade, z različnimi
hobiji in željami (bodoče modne
kreatorje, šivilje, umetnike, bralce
literature, filmarje, glasbenike,
plesalce, novinarje, gledališčnike
…).

Poskrbeli smo tudi, da je bil
celoten projekt avdio-vizualno
podprt; povezali smo se namreč z
Avdio-vizualnim
laboratorijem
Kluba belokranjskih študentov, ki
je vse dejavnosti zabeležil na
filmski trak in ob koncu pripravil
kratek film o našem projektu.

Predavanja in delavnice so bile
vodene prostovoljno in izključno s
strani mladih, ki se ukvarjajo s
posameznimi
ustvarjalnimi
področji profesionalno ali pa jih leto zanima. Poudarek je bil na
samostojni organizaciji delavnic in
na
spodbujanju
mladih
k
aktivnemu udejstvovanju v družbi
in pri ustvarjanju projektov.
Naše izhodišče je bilo od vsega
začetka to, da Romom ne nudimo
dovolj priložnosti, kjer bi se lahko
6

Cilji projekta:
 spodbujanje ustvarjalnosti
med mladimi,
 omogočiti lokalnim
prebivalcem, da lahko javno
izrazijo svoj pogled na
razmerje med Romi in
Neromi,
 razstava fotografij, posnetih
na fotografski delavnici,
 obogatitev knjižnice MC BIT
z romsko literaturo in
filmografijo.

 Seznanjanje ljudi z romskim
vprašanjem,
 omogočanje medsebojnega
spoznavanja na osebni ravni,
 toleranca do drugačnosti,
 spoznavanje in razumevanje
romske kulture ter razbijanje
stereotipov,
 raziskovanje in odkrivanje
razlogov za (ne)zaposljivost
Romov,
 aktivno vključevanje Romov v
projekte,
 pestro dogajanje na področju
Bele krajine,
 omogočanje mladim, da se
aktivno udejstvujejo v lokalni
skupnosti,
 razvijanje sposobnosti za delo
v skupini z različnimi ljudmi,

O programu Mladi v akciji:
Program nudi podporo evropskim lokalnim in mednarodnim projektom, ki spodbujajo
mladinsko delo, neformalno učenje, podpirajo zavzetost in delovanje mladine, predvsem pa
mlade spodbujajo k prevzemanju aktivne vloge v njihovi skupnosti. Program, ki je mnogim
mladim odprl vrata k zaposlitvi in jim pomagal k iskanju prave poti, se z letošnjim letom
zaključuje, vendar to ne pomeni, da podobnih projektov v prihodnje več ne bo. V naslednjem
5-letnem obdobju bomo mladi svoje ideje lahko uresničevali znotraj novega programa
Erasmus Plus.
7

1. da se neromsko prebivalstvo
otrese stereotipov o Romih
in jih spozna z nevsakdanje,
osebne
(človeške)
perspektive,

2. da se romskemu prebivalstvu
ponudi možnost aktivnega
sodelovanja
v
javnem
življenju (konkretno, da se jih
vključi v projekte lokalne
mladine).
Poleg namena projekta smo
predstavili tudi aktivnosti in nanje
povabili obiskovalce. Da bi ovrgli
njihove dvome o delavnih in
uspešnih
Romih,
smo
na
predstavitev povabili posebno
gostjo, zelo aktivno gospodično iz
okolice
Krškega,
Šarenko
Hudorovac. Prikazala nam je svoj
kratek dokumentarni film Du baro
mesto, s katerim je želela
pokazati, da so nekateri Romi pri
svojem delu zelo uspešni in da
seveda obstajajo tudi takšni, ki so
pripravljeni delati, na kar se v
splošnem
pozablja
oz.
ne
izpostavlja.

Prva aktivnost Čazakcije je bila
seznanitev z okolico. Člani ekipe
smo se posedli v intimno
pripravljen
prostorček
v
Mladinskem kulturnem klubu
(MKK) in izvedli prvo načrtovano
aktivnost – javno predstavitev
projekta. Bili smo veseli, ker se je
na povabilo odzvalo kar nekaj
ljudi; predvidevali smo, da jih je
zanimalo, za kakšno »akcijo« gre
in sklepali, da jim za odnose v
lokalnem okolju le ni vseeno.
Posamezni obiskovalci so nam s
svojimi spodbudnimi besedami
dali motivacijo in zagon. Na kratko
smo
osvetlili
problematiko
(ne)zaposljivosti
Romov,
predstavili namen in cilje projekta
ter vsako delavnico posebej.

Uspešna predstavitev nam je dala
moč in zagon za naslednje
aktivnosti.

Predstavili smo širši okvir izbrane
tematike, vključenanje Romov v
javno življenje, in pa izpostavili
dva širša cilja:

8

Gostje iz DZMP Krško

Obiskovalci večera
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mlade in manj mlade, ki radi
ustvarjajo, želijo spoznati osnovne
kiparske tehnike in ob tem
spoznati nove prijatelje. Poskrbeli
smo za vse potrebne materiale za
ustvarjanje pripomočke, pijačo in
prigrizke ter dobro družbo.
Zanimivo je bilo opazovati
udeležence, ki so počasi in
previdno vstopali v prostor …
Zbralo se naj se ravno pravšnje
število; skupaj smo zaokrožili
številko 12. Najprej smo se
predstavili in spoznali nekaj
napotkov za delo z glino. Ogledali
smo si fotografije nekaterih že
končanih izdelkov, nato pa so
udeleženci pričeli z izdelovanjem
prvega izdelka – glinenega
zvončka. Mentorica je pokazala
osnovni postopek izdelave in
starejše udeležence vzpodbudila k
samostojnemu
začetku
oblikovanja.

Glina v rokah nas zapelje v
svetove, ki se nam z leti in
načinom
življenja
vse
bolj
odmikajo. Preko dela z glino
lahko izrazimo svoje občutke,
povemo zgodbe ali zgolj estetsko
oblikujemo okrasne elemente.
Prikazali smo, kako se oblikuje in
izdeluje izdelke iz gline in
udeležence spoznali z njenimi
lastnostmi, različnimi tehnikami
ter
uporabo
različnih
pripomočkov. Ker ustvarjalnost in
umetniška govorica uporabljata
univerzalen jezik, je to krasna
priložnost za druženje romskih in
neromskih ustvarjalcev.
Tina Žvab

Med ustvarjanjem smo prijetno
klepetali
in
se spoznavali.
Nastajale so številne glinene živali,
posodice, delčki nakita, zvončki,
okraski za novoletno jelko. Med
delom smo vzdušje popestrili z
glasbenimi željami. Skupaj smo
prepevali od »Kuža pazi« do »It´s
my life« in »Sliku tvoju ljubim«.
Tako smo tudi s pomočjo glasbe
povezali svoje svetove
…
Struktura udeležencev je bila
pestra: romski in neromski otroci,
mladostniki
in
odrasli.

Ena od dejavnosti, s katero smo
želeli prispevati
k razbijanju
stereotipov in gradnji mostu med
lokalnimi Romi in Neromi, je
druženje ob izdelovanju glinenih
kipcev.
Oktobrsko
sobotno
dopoldne smo tako preživeli v
prostorih Kluba belokranjskih
študentov. Povabili smo vse
10

Delavnico smo izvedli v dveh
delih, saj glina potrebuje nekaj
časa, da se posuši, nato pa še
speče v posebno vroči peči.
Približno čez mesec dni smo se
dobili še enkrat in zapečene kipce
pobarvali in jim dali končno
podobo. Izdelke so udeleženci ob
koncu
odnesli
domov.

Foto: Sašo Jakljevič

Mentorica delavnice Tina Žvab je profesorica likovne umetnosti. Z romskimi
otroci se je v okviru ustvarjalnih delavnic že srečala, saj je v preteklosti v
romskem naselju izvedla slikarsko delavnico, z romskim ustvarjanjem pa se je
ukvarjala tudi v svoji diplomi.
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povezuje oz. pelje na nivo dialoga
med obojima in pojasnjuje miselni
in življenjski položaj obojih v
skupnosti. To bo naša razrešitev
tematike »Nezaposljivost romov«.
Fotografija snovi iz romskega
življenja bo s svojo tišino kot
materialni medij v nasprotju s
svojo govorečo upodobljeno
vsebino izprovocirala dialog med
gledalčevo
soočenostjo
in
njegovo sposobnostjo razumevanja odkritega.
Fotografija je medij dialoga.
Fotografiranje je interakcija med
samozavedanjem fotografa o
njegovi
vlogi
ustvarjanja
fotografije, ki s svojo prisotnostjo
izraža upodobljeno sporočilo in
med
soočanjem
objekta
fotografiranja, ki v ekspoziciji
ustvarja fotografski motiv. S tem
oba,
fotograf
in
objekt
fotografiranja
soustvarjata
fotografijo. Fotograf reagira ob
lastni iniciaciji akcije, ki se sproži,
kadar
doživi
element
pomembnosti ki je ključ življenja
fotografije. Izpostavljeni objekt
izda svojo zanimivost. Fotografija
je ustvarjena. Živa je, kadar je
ustvarjeni dialog pristen.

Otrokom
na
fotografijah
predlagam, naj si nekatero
odločitev v življenju ustvarijo sami
na zavestni ravni golih ne
preddefiniranih človeških tleh in
pokažejo dotične fotografije
nekoč svojim staršem ob večeru
vzdušja »pravega« romskega
življenja.
Marijo Župan

K sodelovanju smo povabili vse
ljubiteljske fotografe, ki imajo
željo vstopiti v stik z romsko
kulturo, ki radi opazujejo svet in
življenja ljudi skozi fotografski
objektiv in ki želijo dobiti nove
izkušnje v svoji foto karieri. Na
prvem srečanju so fotografi
naredili načrt, kako pristopiti k
fotografiji in predstaviti želeno
skozi objektiv.

Z
odkrivanjem
ključa
do
sporočilnosti se bodo udeleženci
delavnice soočili v romskem
okolju, ki je v civilizirani družbi
prežeto
s
stigmo.
V
predpostavljeni
nezaželeni
drugačnosti se bo odkril zaželjeni
element, ki oba družbena svetova

Namen fotografske delavnice je
prispevati
k
premagovanju
predsodkov in stereotipov o
Romih in Neromih. Zainteresirani
12

ljubiteljski fotografi so ob
vodenem pogovoru izmenjali
svoje poglede na romsko življenje
in delovne navade. Delavnice so
se udeležili vsi, ki radi opazujejo
svet in življenje ljudi skozi
fotografski objektiv ali samo želijo
dobiti nove izkušnje v svoji foto
karieri. Med seboj so poleg
druženja, pogovora in praktičnega
znanja lahko izmenjevali tudi
izkušnje.

Avtor: Marijo Župan (iz
serije devetih fotografij)

13

Avtor: Sašo Jakljevič

Mentor delavnice je bil Marijo Župan, ki na Akademiji za likovno umetnost
študira fotografijo, poleg tega pa je v preteklosti že večkrat izvajal razne
delavnice, povezane s fotografijo.
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Marčevsko soboto pa smo v
prostorih
KBŠ-ja
organizirali
delavnico šivanja, ki se jo je
udeležilo
14
udeležencev.
Predstavili
smo
nekatere
elemente romske mode, med
nami je bil tudi poklicni krojač,
Romeo, ki nam je povedal nekaj
več o značilnostih in zgodovini
romskega oblačenja. Vsak si je
zamislil kos oblačila, ki bi ga rad
ustvaril sam. Nekateri z več, drugi
z manj znanja smo se lotili rezanja
in krojenja, nato pa še šivanja.
Udeleženci so lahko izbirali med
različnim blagom, barvami in
materiali, na voljo pa so imeli tudi
razne dodatke (gumbe) in šivalne
stroje. Nekateri so jih uporabljali
prvič in se tako naučili osnov
šivanja, drugi so za to uporabili

spretnost svojih rok, prav vsak pa
si je uspel ustvariti kos oblačila po
lastni meri.
Kosi oblačil, ki smo jih ustvarili,
bodo vsekakor popestrili naš
vsakdanji stil.

15

Foto: Sašo Jakljevič

Delavnico sta vodili Tanja Radovič in Tina Žvab, ki imata o šivanju nekaj
osnovnega znanja in pa izkušenj, ki sta jih pridobili v prostem času.
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Petkov marčevski večer smo v
Mladinskem kulturnem klubu
pripravili filmski večer z debato.
Med
ogledom
kratkih
dokumentarnih
filmov
in
odlomkov, ki obravnavajo romsko
tematiko, smo se z njihovimi
avtorji pogovarjali o raznih
perečih temah.
Predvajali smo odlomke iz filmov
Šuto Orizari (2004), Sem cigan
(2006) in Romski vsakdan (2010)
scenaristke in režiserke Maje
Pavlin, Rati i dive – Nekoč in danes
(2012)
avtorice
Šarenke
Hudorovac in pa kratki film Mlade
dame (2009), ki je nastal v okviru
Luksuz produkcije DZMP Krško. Iz
Krškega je prišla Eva Matarranz,
Španka, ki trenutno živi v
Sloveniji, in nam povedala, kakšna
je situacija z romsko skupnostjo
pri njih, v dvournem pogovoru pa
smo se dotaknili tudi razmer med
Romi in Neromi v Prekmurju in
Beli krajini ter spoznali romsko
tradicijo v Makedoniji. Dotaknili
smo se veliko področij, vendar je v
tako kratkem času nemogoče
obdelati vse. V debato vključila
tudi publika, kar pomeni, da je ta
tematika za lokalne prebivalce
zanimiva in bi bilo v nadalje

dobrodošlo odpreti še kakšno
podobno debato s socialno
tematiko. Pogovor ob ogledu
dokumentarnih odlomkov nam
približa mentaliteto različnih ljudi
in njihovo razmišljanje, s čimer
širimo in bogatimo naše svetove.
Po dogodku smo v klubu ob
druženju vrteli tudi romsko
glasbo.

Pogovor je pripravila in vodila Tanja Radovič, slovenistka, ki se ukvarja
predvsem s stereotipi in literaturo, ki obravnava obrobneže, med katere
sodijo tudi Romi.
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Foto: Sašo Jakljevič
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Spoznali smo se tudi z različnimi
romskimi ritmi in plesi. Skozi
plesno popotovanje so se
udeleženke
medsebojno
spoznavale in odkrivale žensko v
sebi.
Na delavnici smo skozi ples
poskušali
razbijati predvsem
lastne omejitve: Ne izstopaj! Ne
pleši, če ne znaš! Ne delaj po
svoje, ponavljaj! Ne dviguj rok v
zrak, kakor da je cel svet tvoj! Ne
bodi žalosten! Ne bodi preveč
srečen! Ne dihaj s polnimi pljuči,
da te ne slišijo! Ne vzklikaj! Ne zri v
tujo žensko lepoto! Naj te glasba
ne odnese preveč, kaj bodo pa
rekli!

oz. razgraditev predstav, ki jih
imamo drug o drugem opravičeno
ali ne. Verjamem, da ples, ki ga
imamo v sebi, pripomore k
odpiranju in povezovanju naših
svetov.
Adriana Vučković

Pridobivanje pozitivnih izkušenj je
pomembno predvsem za graditev

Plesno delavnico je pripravila Adriana Vučković, študentka socialne
pedagogike in strastna plesalka flamenka. Z Romi ima veliko izkušenj: poleg
učenja plesa mladih romskih novomeških plesalk je v Malagi v Španiji
sodelovala pri projektu integriranja Romov v tamkajšnjo skupnost.
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Foto: Sašo Jakljevič
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Žepni slovarček je produkt
sodelovanja med Mladinskim
centrom BIT in društvom Gele
Roma. Z njim smo želeli prikazati
nekaj
osnovnega
romskega
besedišča, predvsem pa ponuditi
možnost tistim, ki romskega
jezika ne poznajo, da se na
preprost način naučijo nekaterih
besed za vsakdanjo rabo. Slovar
vsebuje romske besede iz raznih
področij, ob tem pa še slovensko
ustreznico. Zbranih je 124 besed in
pa 18 fraz oz. kratkih stavkov.
Navedena so osnovna vprašanja, s
pomočjo katerih lahko navežemo
začetni stik (Sar pe tuke pheni?
Kako ti je ime?), stavki, s katerimi
se predstavimo, nekaj glagolov in
besedišče o hrani, poklicih,
orodjih, delih telesa in pa
pozdravi. V zadnjem razdelku so
zbrani
razni
neuvrščeni
samostalniki.
Pregleden
slovarček
dobrodošel
za
vsak
Uporabnikom
ponuja

pregled nekaterih najpogostejših
uporabnih fraz, s katerimi jim bo
omogočen
bolj
pristen
in
zaupanja vreden odnos z Romi v
lokalnem okolju. Vsak namreč rad
sliši, da se nekdo zanima za
njegovo kulturo, še sploh pa za
učenje jezika. S tem je omogočena
bolj pristna povezava med
lokalnimi Romi in večinskim
prebivalstvom, govorjenje istega
jezika pa je odlično izhodišče za
gradnjo zaupanja, ki je temelj vseh
dobrih in prijateljskih odnosov.

je
žep.
hiter

SLOVENSKO
kako ti je ime
kako se pišeš
koliko si star
od kod prihajaš
kako je ime tvoji mami
kako je ime tvojemu očetu
ali imaš brata ali sestro
kako je ime tvojemu bratu
kako je ime tvoji sestri

ROMSKO
sar pe tuke pheni
sar pe pisine
keči hinjas purano
katar ave
sar pe pheni trake dajake
sar pe pheni treske dadeske
hilo tu phral ali phen
sar pe pheni treske phraleske
sar pe pheni trake phenjake
21

Foto: Bogdan Miklič
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To delavnico smo izvedli v dveh
delih, saj je bilo po prvi izvedbi
izkazano
veliko
navdušenje.
Mentorici sta nam predstavili
nekaj načinov in metod za
izdelavo izvirnih kosov nakita,
potem pa smo ob pogovoru
ustvarjali in izmenjevali ideje.
Zanimivo je, da sta kljub
osebnemu vabljenju romskih
udeležencev in obljubam na to
delavnico prišla samo dva. Ko so
čez nekaj dni na spletni strani
videli slike in opis delavnice, so bili
navdušeni; izkazali so veliko
zanimanje za udeležbo in tako
smo na njihovo željo delavnico
izvedli še enkrat. Žal takrat kljub
našemu pričakovanju ni bilo
nobenega romskega udeleženca.
Seveda smo se spraševali po

razlogih:
je
to
njihova
nesamozavest, neodgovornost, je
res vmes prišlo kaj drugega, ali so
to preprosto prazne obljube in
vlečenje za nos? Ja, tudi sami
bodo morali narediti en korak ...
tako kot tudi ostali, ki se
pritožujejo nad dolgčasom v
lokalnem okolju, organiziranih
aktivnosti pa se ne udeležijo ...
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Foto: Sašo Jakljevič

Delavnico izdelovanja nakita sta vodili Špela Fabjan in Tina Žvab, profesorici
likovne umetnosti. Z vodenjem ustvarjalnih delavnic imata veliko izkušenj,
prav tako pa se pri svojem delu srečujeta z otroki in znata iz njih zvabiti
veliko ustvarjalnosti.
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Ves čas smo pridno skrbeli za
vidnost projekta, saj smo z
objavami v medijih želeli privabiti
čim več udeležencev, še bolj pa
pokazati, da se v lokalnem okolju
trudimo za napredek in da mladi
ne sedimo križem rok ter čakamo,
da bodo namesto nas vse naredili
drugi.
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O Čazakciji se je pisalo, bralo,
gledalo in poslušalo na lokalnih
portalih,
spletnih
straneh,
socialnih mrežah in lokalni ter
nacionalni televiziji …
Pred delavnicami smo poskrbeli
tudi za »premikajočo se vidnost«;
Sašo Jakljevič je namreč z
mentorji delavnic posnel kratke
promocijske »videospote«, ki smo
jih
predvajali
pred
vsako
delavnico.
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Tina Žvab: Na projekt Čazakcija
sem od vsega začetka gledala kot
priložnost za premagovanje tiste
nevidne, a kljub vsemu izredno
močne stene med svetovoma
Romov in Neromov, ki je v
belokranjskem prostoru še kako
prisotna. Z velikim veseljem sem
se odločila sodelovati in kanček
svojega znanja in časa prispevati
pri izvedbi nekaterih delavnic.
Med kiparsko, šivalno in delavnico
nakita je bilo kar nekaj razlik v
številu in strukturi udeležencev,
vsaka od njih pa je dodala majhen
kamenček v mozaik povezovanja
in spoznavanja predstavnikov
obeh svetov. Najbolj sem bila
navdušena nad veseljem in
zadovoljstvom najmlajših, kakor
tudi starejših, ki so znali pričarati
prijetno in ustvarjalno, včasih celo
prav zabavno vzdušje. Začetni
strah in pomisleki glede slabe ali
celo nične udeležbe je bil odveč,
saj je bila vsaka delavnica
razmeroma dobro obiskana in
tako dosegla svoj namen. Ob
zaključku lahko rečem, da sem z
rezultati izredno zadovoljna in
nabrane
izkušnje
vseh
soustvarjalcev Čazakcije vidim kot
dobro podlago in izhodišče za
bodoče podobne projekte. Še
vedno je čas za akcijo!

snemanje in fotografiranje. Kljub
svoji začetni zagnanosti na prvem
sestanku smo se aktivni pri
projektu
zavedali
možnosti
končnega rezultata. A kot povsod,
tudi tukaj velja, da če ne poskusiš,
ne moreš vedeti. Na samih
dogodkih je bilo nekaj romskih
udeležencev, vendar veliko manj,
kot smo si želeli. Tako nismo videli
velike
želje
za
izboljšanje
medsebojnih odnosov med Romi
in Neromi. Izpostavil bi kiparsko
delavnico, ki je bila po mojem
mnenju korak v pravo smer, saj je
bilo takrat skupaj nekaj mladih
Romov in Neromov, ki še nimajo
izoblikovanega mnenja in so se
zato prepustili ustvarjanju skozi
igro. Menim, da je to tisti pravi
način, s katerim bodo naslednje
generacije imele drugačen pogled
na sedanjo problematiko in bodo
morda lažje našle trajno rešitev
zanjo.

Sašo Jakljevič: »Dobra ideja s
slabim odzivom predvsem z
romske strani« – tako nekako bi
ob zaključku na kratko opisal
projekt, pri katerem sem prevzel

Špela Vraničar:
Ideja o
projektu se mi je na začetku zdela
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nekoliko utopična. Povezovanje
Romov in Neromov na delavnicah
je bila super iztočnica, a kaj, ko iz
izkušenj v službi, kjer delam
pretežno z romsko populacijo
otrok, vem, kako težko jih je
prepričati k sodelovanju in
udeležbi na raznih tekmovanjih,
delavnicah ipd. Sicer v šoli zelo
radi ustvarjajo in so pri tem
kreativni in unikatni, a kaj ko je
pot do tega dolga.

Delavnica šivanja je bila izvrstna,
dobro zastavljena in naredili smo
veliko. Že takrat sem ugotovila, da
je le par romskih posameznikov, ki
so za takšne delavnice odprti in so
se je z veseljem udeležili. Veliko
več zanimanja pa je bilo med
Neromi.
Potrebno je bilo vložiti veliko
truda v to, da se nam pri
izdelovanju nakita pridruži še
kakšen Rom več. Kot sem že
omenila,
smo
se
trudili
»reklamirati« delavnico na več
koncih, a žal več kot obljub o
udeležbi nismo dobili. Prišla sta le
Romeo in Marina, ki sta lep, a
očitno redek primer Romov, ki jih
takšno sodelovanje zares zanima
in se trudita na področju romske
kulture v Črnomlju narediti
čimveč. Čeprav sta bila samo
onadva predstavnika Romov, smo
takoj lahko opazili razlike v
ustvarjalnih idejah in smislu za
estetiko, kar je bilo super in res
škoda, da romska populacija ni
bila zastopana številčneje. V
barvnem kombiniranju sta bila
sproščena in všeč jima je bilo
lesketanje perlic. Zopet pa je bila
delavnica prepolna neromskih
prijav, kar priča o tem, da
dejansko podobnih ustvarjalnic v
Črnomlju primanjkuje. Imeli smo
se super, ideje so koprnele in
nastalo je veliko kosov nakita.
Vzdušje je bilo napeto, saj je bilo
idej veliko, časa pa za njihovo
uresničitev pa v vsakem primeru

Ko smo se julijskega večera zbrali
na predstavitvenem večeru v
klubu MKK, pa sem na te izkušnje
nekako pozabila. Tanja me je s
svojo vnemo in idejami ter
povabljenimi Romi, ki so se
predstavitve udeležili, prepričala,
da je projekt dobro zastavljen in
dejansko sem dobila občutek, da
bo uspešen, da bomo mladi Romi
in Neromi med sabo sodelovali,
delili izkušnje in podobno.
Tako sem komaj čakala na marec,
ko je bila na sporedu delavnica
šivanja, katere sem se udeležila
tudi sama in kasneje še delavnica
nakita, ki sva jo vodili skupaj s
Tino. Poskušala sem potegniti
svoje »veze« pri Romih in jih čim
več navdušiti nad delavnico, k
temu sem vključila še svoje
sodelavke. Učenke Romke so bile
sprva navdušene in obljubljale so,
da se bodo delavnice nakita
udeležile. Nekako sem upala, da
bodo zaradi poznanstva z mano
bolj zaupljive.
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poizkušati,
morda
pa
jih
prepričamo, da se nam pridružijo
tako v ustvarjalnem kot tudi v
»lokalnem« svetu …

premalo. Udeleženci so bili po
odzivu sodeč zadovoljni in
ponosni na svoje delo.
Marina in Romeo sta vzbudila
zanimanje pri Romih, zato smo
delavnico ponovili, a žal smo bili
neuspešni pri pridobitvi romskih
udeležencev. Vseeno je bila tudi
druga delavnica kulturno pisana,
saj so sodelovale prostovoljke iz
Srbije, Španije in Madžarske, ki so
prav tako imele svojevrsten
pristop k ustvarjanju nakita. Tudi
tokrat sem bila za izkušnjo več
bogatejša in vesela, da sem imela
priložnost sodelovati pri takšnem
projektu.

Kakorkoli, vesela sem povabila za
sodelovanje v projektu in kot
njegov del sem se počutila
družbeno koristno, pri vodenju in
realizaciji svojih idej sem imela
proste roke, dobila sem nove
izkušnje in nasploh je bilo super!
Kristina
Debenjak: Posameznik vsakodnevno ustvarja
svojo resničnost, tako da z
drugimi posamezniki to resničnost
potrjuje in tako ustvarja skupni
resnični svet. Ta svet govori o
tem, kaj je prav in kaj ni, na kakšen
način se stvari počne, kako se
pogovarja … nekatere so nam
vrednote, druge pa nečimrnosti.
Imeti skupen svet dogovorjene
resničnosti vsakemu posamezniku
daje varnost in stabilnost.

Projekt Čazakcija se mi tako zdi
krasna ideja in mislim, da smo vsi
skupaj naredili veliko, skoraj vse,
da bi vzbudili zanimanje zanj pri
Romih. Menim, da bi bili na
kakšnem drugem koncu Slovenije
bolj uspešni. Sigurno se mi zdi
smiselno, da bi bil nekoč izpeljan
še kakšen podoben projekt. A
najprej je potrebno poiskati
vzroke, zakaj so Romi tako
nezaupljivi in nezainteresirani za
sodelovanje z Neromi. So tako
radi le v svojem svetu, smo
Neromi preveč pokroviteljski, so
preprosto preveč razvajeni z
raznimi državnimi »ugodnostmi«,
da bi se trudili asimilirati? Ali pa je
za vse skupaj potreben samo čas
in novi in novi poskusi …
Menim,

da

je

potrebno

Ta skupni svet lahko razumemo
tudi kot skupno kulturo, ki jo na
tak način soustvarjamo. Na
določenem geografskem prostoru
pa se srečujejo različne kulture, ki
imajo velikokrat različne poglede
na svet. Kulture lahko razumemo
različno,
od
generacijskih,
glasbenih do etničnih kultur. Kar
posameznike v kulturi združuje, je
pripisovanje
istega
pomena
določeni situaciji, gesti in tako
torej
razumevanja
načina
reagiranja in posledično načina

še
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Čakati, da se bo drugi spremenil,
brez da bi se spremenili tudi sami,
je čakanje na Godota.

življenja. Zato tudi ob srečevanju
različnih
kultur
pride
do
nerazumevanja in konfliktov, kjer
vsaka stran drugače tolmači
situacijo in ji pripisuje drugačen
pomen.

Predpogoj, da sploh preidemo v
skupni dialog o sobivanju, je, da
so si različne kulture in tako
posamezniki iz različnih kultur
enakovredni. Da izpustimo borbo
o tem, kdo je več in kdo je manj,
kdo je bil tu prvi in kdo je prišlek.
Vsi smo tu na istem prostoru in
»prisiljeni« v sobivanje. Za
kvaliteto tega sobivanja smo
soodgovorni vsi. Prepričanje, da je
določena kultura manjvredna in
da se mora prilagoditi drugi,
predstavlja
diskriminacijo
te
kulture. S tem v kulturi, ki je
ožigosana kot manjvredna, izzove
branjenje lastne varnosti in
stabilnosti. Brani pa se tako, da se
še bolj zoperstavi kulturi, ki jo
skuša zatirati. Tako se zaneti
nekakšno »vojno stanje«, kjer se
merijo moči za položaj »biti več od
drugega«. Bolj se vsaka kultura
počuti nemočna v bitki, močneje
poskuša udrihati po sovražniku.

Kje in kako torej najti skupno
točko med kulturami in sobivati v
večkulturni družbi? Kako preiti od
ogrožujočega občutka sesutja
naše kulturne stabilnosti k
sprejemanju
drugačnosti
in
iskanju skupnih povezav?
Našo
realnost
in
naša
vsakodnevna srečanja vedno
soustvarjamo oboji. Zatorej je tudi
za spremembo potrebno, da se
premik zgodi na obeh straneh. Ko
nekdo ponudi roko, jo mora biti
drugi tudi pripravljen sprejeti.
Zakaj je ne sprejme? Na koliko
različnih načinov lahko ponudimo
roko? Mogoče tisti, kateremu je
bila roka ponujena, te roke sploh
ni videl. Mogoče ni razumel
njenega pomena, mogoče jo je
razumel drugače, lahko tudi
popolnoma nasprotno.

Kako izstopiti iz tega »vojnega
stanja« in vzpostavljati dialog med
posamezniki različnih kultur? Prvi
korak
je
obojestransko
razumevanje, v kakšnem svetu
živim jaz in v kakšnem svetu živi
drugi. Glede na to lahko
poskušam
razumeti,
kakšen
pomen dajem situaciji jaz in
kakšnega ima drugi. Razumevanje
obojestranskih položajev, ki so

Kaj smo povedali in kaj smo
naredili, ni toliko pomembno kot
to, kako je bilo to na drugi strani
razumljeno, sprejeto, dekodirano.
Tako velikokrat vsak ostane na
svoji strani brega s svojim
pomenom,
s
svojim
razumevanjem situacije, s svojo
razlago in pogledom na stvar.
Zato ne pridemo do skupne točke.
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velikokrat širši, kot si jih na prvo
žogo zamišljamo, je prvi korak, da
pridemo do dialoga.

Romov pri nas.
Pri tem sem pomislila na
vrednote, kot so človekove
pravice, pravičnost in strpnost, na
katerih bi naj naša družba
temeljila. Na promocijo teh
vrednot. Na pozive k toleranci do
vseh drugačnih.

Ko ob poskusih dialoga naletimo
na vedno enak negativen odziv,
lahko pomislimo na to, da
moramo k situaciji osebi pristopiti
po drugi poti, na drugačen način,
da bi se kaj spremenilo.
Dragocene
so
situacije,
ki
posameznikom različnih kultur
omogočajo, da se obojestransko
spoznavajo
kot
ljudje
in
obojestransko dajejo občutek
enakovrednosti in spoštovanja.

Strpnost z lahkoto postane del
našega besednjaka. Pa vendar
strpnost ni le opremljenost z
znanjem, katero je strpno ali lažje,
katero je nestrpno ravnanje.
Kadar posameznik ne pozna
izvornega pomena in razlag
strpnosti, tolerance, lahko hitro
pride do zlorab tolerance kot
nečesa, kar je »in«. Pozivi javnosti
k temu, da moramo biti tolerantni
na vsakem koraku, lahko v
neformalnem
področju
družbenega življenja povzročijo
ravno kontra efekt – odpor.

Spremembe niso enostavne in
nenadne, saj so soustvarjeni
konflikt in predsodki ukoreninjeni
globoko s časom. Skrhano
obojestransko zaupanje potrebuje
svoj čas, da se zaceli. Zato so
lahko koraki majhni, ampak
pomembni. Kot pravijo, zrno na
zrno pogača.

Zame strpnost ne pomeni načela
diskretne ignorance kot možnosti
sobivanja različnosti. Ne gre zato,
da so Romi v romskem naselju,
ostali pa smo izven tega naselja.

Adriana Vučković: Skozi projekt
Čazakcija so mi številni »ampak«
odzivi ljudi na ta projekt dali misliti
o toleranci in njenem pomenu.
Večina odzivov je bila »lepo, da se
s tem ukvarjate, AMPAK, ...«,
»težko se bo kaj spremenilo, ne
bodo se vključili«. Poleg tega smo
lahko slišali tudi odzive ljudi, ki jim
je ob besedi Rom privrela na
plano jeza nad to manjšino, pa
tudi tisto peščico, ki je želela
slišati kaj več o projektu in sploh
izraziti zanimanje za življenje

Do kratkega stika obeh kultur res
prihaja v času osnovne šole. Za
kakšen stik gre? Po pogovoru z
nekaterimi romskimi otroci gre za
vnaprejšnje dvome obeh strani,
da bo redko kdo končal osnovno
šolo oz. se vpisal v nadaljnje
šolanje. Tisti čas šole pa je treba
prebroditi, saj gre po tem vsak
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Drugačnost je potrebna in nujna,
če želimo rasti kot človek in kot
družba. Potreben pa je varen
prostor, ki zagotavlja, da lahko
predstavljamo
drugim
svoje
resnice in o njih debatiramo, jih
živimo.

»tam, kamor spada«, v svoj varen
kotiček. Dosežen je tihi sporazum
– mir.
Pri projektu Čazakcija ni šlo za to,
da damo Rome in Nerome v isti
prostor, kjer bi eden mimo
drugega preživeli čas, ampak je bil
namen delavnic poleg ustvarjanja
interakcija. Brez interakcij ne
moremo spoznavati ljudi, ne
moremo slišati njihovega mnenja
o stvareh, ne moremo spoznavati
svojega.

Potreben je spoštljiv odnos do
samega sebe in do svoje kulture,
da nam jo je vredno deliti z
drugimi. To se lahko zgodi zgolj v
okolju, ki spodbuja drugačnost. V
okolju, ki drugačnost ne vidi kot
pomanjkljivost, ki jo je treba
tolerirati, ampak kot drugačnost,
ki nas preko spoštljivega odnosa
pripelje do tega, da bogatimo svoj
svet.

S tem, ko npr. Romi predstavljajo
vidike svoje kulture ostalim, lahko
razvijajo pozitivno vrednotenje
lastne kulture in hkrati bogatijo
znanje drugih o svoji kulturi.
Kadar imamo znanje in stik z
določeno
kulturo,
lažje
pristopamo
k
drugačnosti,
ostajamo odprti in s tem tudi
spoštljivi do drugačnosti. Tako se
tudi krepi občutek solidarnosti in
enotnosti
med
različnimi
družbenimi
skupinami
in
posamezniki. Gre za interakcijo
med skupinami in krepitev močnih
točk posameznika.

Ne gre zato, da smo strpni do
tistih, ki so prevzeli dominantno
kulturo za svojo, tistih, ki so
prevzeli naše navade, jezik,
kulturo nasploh. V tem primeru
naletimo na paradoks strpnosti.
Nesmiselno je reči, da je nekdo
toleranten do drugega, če mu
dopušča nekaj, s čimer se tudi sam
strinja. »Bodite kot mi, pa bomo
strpni.«
Tukaj
ni
lepot
drugačnosti.

V okviru projekta Čazakcija smo se
odločili za nekatere delavnice, kjer
bi z nekaj osnovnega znanja
(fotografskega – življenje v
naselju, plesnega – romski ples,
šiviljskega – romska oblačila ...)
dali orodje in prostor tudi za
izražanje in predstavitev romske
kulture.

Pogoj za sprejemanje drugačnosti
pa je medsebojno spoštovanje. A
kako priti do tega?
Mislim, da je kultura, v kateri
živimo, obarvana z velikim
napisom, da moraš nekaj storiti,
se dokazati, da si spoštovan,
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načina zabave in nagonov
preživetja. V mojem primeru
nepoznavanja ničesar naštetega.
Ali sem v skupnem okolju do
dotičnega neasimiliran jaz ali
Romi? Zakaj se nikoli ne vpletam v
spoznavanje okolja, ki me definira
zavedno ali nezavedno s svojimi
danostmi? Romska kultura kot
obstoječa identiteta je tako kot
vsaka druga s svojimi lastnostmi
obstoječa in profilirana s tem
ustvarjajoč svojo unikatnost.
Neguje in obstaja s čistim in
preprostim načinom ohranjanja
same sebe preko mehanizma – od
staršev na otroke, od odraslih na
mlade. V romski skupnosti je to
ponavljanje vzorca še močnejše in
še
bogatejše.
Zaposljivost
kulturne
unikatnosti
je
neujemajoča z zahodno in
praktično podobo objektiviziranega, gospodarsko koristnega
človeka, in vprašanje, če se ta v
sreči – po podobi globalizma –
počuti realiziranega, svojega in
zadovoljnega. Verjamem, da se po
potrdilu od drugih počuti samo
koristnega, ker je izpolnil željo
drugega.

samo dejstvo, da si človek, je
veliko premalo. Menim, da bi
ljudje z začetnim gojenjem prvega
storili »pozitivno začaran« krog.
V tem projektu sta imeli obe strani
možnost oblikovati svojo izkušnjo,
svojo resnico, svoj pogled. V tem
pogledu resnica ne more biti več
ena sama, ampak se deli na
osebne resnice, do katerih
pridemo sami, skozi stik. Tega
smo
želeli
omogočiti
na
delavnicah. Aktivno spoznavanje
drugačnosti in znanje, ki ga s tem
pridobimo, so pogoj k strpnosti.
Majhna udeležba, ki jo je bilo
zaznati na določenih delavnicah,
mi sporoča, da je ozračje znanega
za večino še vedno bolj varno kot
neznano.
Mislim, da bi tudi sami morali
premagati občutek drugačnosti v
romskem naselju in za začetek
zgraditi zaupanje, ki bi, verjamem,
imel rezultate tudi v številu
prisotnih na delavnicah.
Marijo Župan: K projektu sem
pristopil entuziastično, saj v
romsko okolje doslej še nisem
samovoljno
zašel.
Živim
neposredno zraven romskega
okolja, ki je pomemben sociološki
element belokranjskega okolja. Ta
vpliva na sooblikovanje skupnega
s prisotnostjo konkretne romske
kulture
življenja,
odraza
kulturno specifične mentalitete,

Kulturna
unikatnost
prinaša
zadovoljstvo v sami sebi. Ponovno
verjamem, da dopušča zunanje
vplive za preizkušanje svojih meja
lastnih razsežnosti oz. do koder
lahko zadovoljstvo iz bogatstva
pridobljenega iz unikatnosti seže.
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glede »rešitev« za izboljšanje
odnosov med Romi in Neromi. V
mislih
imamo
predvsem
»normalen« odnos, kateremu ni
treba
posvečati
prevelike
pozornosti in nanj opozarjati na
vsakem koraku. Človeški odnos.
Pogovor ali beseda na kakršenkoli
način ima pri vsem tem
pomembno vlogo. Z njo se širijo
mnenja, predvsem pa obzorja.

K sodelovanju pri pripravi te
publikacije
smo
povabili
prebivalce lokalne skupnosti. Z
nami so lahko delili svoje zgodbe,
spise, misli, članke ali intervjuje o
izkušnjah z Romi, o pogledih na
problematiko
medsebojnega
trenja in nerazumevanja. Velikega
odziva seveda nismo pričakovali,
smo pa veseli vsakega mnenja,
ponosni na vse, ki so bili
pripravljeni deliti svoje mnenje z
javnostjo, in hvaležni za čas, ki so
si ga vzeli za razmislek in napisane
besede.

PROJEKT O ROMSKI TEMATIKI
Ta prispevek pišem v Romuniji,
kjer je danes glavna novica smrt
kralja Romov. Vse televizijske
postaje v živo prenašajo dogajanje
ob smrti romskega kralja. Razlika
s Slovenijo je v tem, da o dogodku
poročajo
z
veliko
mero
spoštovanja in ob poudarjanju
truda, ki ga je kralj vložil v
izboljšanje
položaja
romske
skupnosti v Romuniji. Tudi izjave
mojih romunskih prijateljev kažejo
spoštovanje do pokojnega.

V tem delu smo želeli zbrati in
predstaviti
različne
zgodbe
Romov
o
njihovem
delu,
nezaposljivosti, pa o različnih
pogledih na diskriminacijo, o
odnosu do Neromov in obratno.
Zanimalo nas je, kakšen je odnos
večinskega
prebivalstva
do
projektov,
namenjenih
protidiskriminaciji, predvsem pa
smo želeli zbrati osebna mnenja

Ko se je skupina mladih pod
Tanjinim
vodstvom
odločila
napisati projekt, ki naj bi se dotikal
romske tematike, sem bil delno
skeptičen. Mladinski center BIT si
je takrat skušal izboljšati položaj v
lokalni skupnosti, ukvarjanje z
romsko tematiko pa tako v našem
okolju, kakor tudi v Ljubljani med
zaslepljenimi
levičarji,
ni
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popularno.

do dela. Sedaj razvijajo svojo
organizacijo in z veseljem sem
njihov mentor pri opravljanju
javnih del (o tem, kako je sistem
nepošten do tistih, ki hočejo
delati, bi lahko napisal poseben
sestavek). Da so tudi oni
prepoznali naše delo, dokazuje
tudi dejstvo, da smo bili na
prireditvi ob svetovnem dnevu
Romov prvi govorniki in to celo
pred predstavniki občine. Spoznali
smo mnoge Rome, ki so pozitivni,
in to je največji kapital za bodoče
projekte.

V osnovni šoli se nismo družili z
Romi izključno zato, ker niso imeli
prijetnega vonja, saj razmere v
romskem naselju niso omogočale
dostojnega življenja, kar ponekod
velja še danes. Prvi pogoj za
razbitje
predsodkov
med
večinskim
prebivalstvom
je
ureditev romskih naselij, da bo
lahko romska mamica normalno
prižgala pralni stroj in da se bodo
otroci lahko normalno stuširali.
Zato so letošnji poskusi leve
vlade, da iz proračuna vrže ven
projekte urejanja romskih naselij,
škandalozni. To so preprečili šele
župani in poslanci iz krajev, ki se
srečujejo z romskim vprašanjem in
ki jih »foteljski« borci za človekove
pravice mnogokrat razglašajo za
nestrpneže. Narobe svet ali pač
samo Slovenija.

Želim si, da bi država bolje
razumela romsko vprašanje in da
bi Romom, ki želijo ustvarjati, bolj
pomagala in bila bolj selektivna do
tistih, ki samo izkoriščajo sistem.
Tako bi ljudje lažje opazili prve in
manj druge in tako bi se
posledično odstranil marsikateri
predsodek.

Projekt Čazakcija je Mladinskemu
centru BIT prinesel neverjetne
izkušnje. Pred projektom stikov z
lokalnimi Romi skorajda nismo
imeli. Začetki so bili težki,
udeležba slaba. Prav preko tega
projekta so nas določeni Romi
spoznali in so nas prosili, da smo
jim pomagali v prijavnico MVA
umestiti njihov projekt. Prišli so tik
pred oddajo, vendar smo kljub
temu, da smo bili izmučeni od
zaključevanja svojih projektov,
brez razmišljanja zavihali rokave in
jim pomagali. Presenetili so nas s
svojo pozitivno energijo in voljo

Klemen Vitkovič,
predsednik Mladinskega
centra BIT
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O PROJEKTU ČAZAKCIJA

Romi so socialno ogrožena
marginalna skupina, ki ima
značilnosti socialne izključenosti
(veliko jih živi v zasilnih bivališčih,
barakah, s strani večinskega
prebivalstva so zaznamovani s
sovraštvom in željo po ohranjanju
socialne distance, veliko Romov je
nezaposlenih,
imajo
nizko
izobrazbo, slabo samopodobo
…). V času svojega razvoja so
razvili specifične značilnosti, ki so
lastne samo njim. Romska
populacija se vrti v neke vrste
začaranem krogu. Na eni strani z
željo
po
vključitvi,
po
nediskriminaciji, na drugi strani z
željo po ohranitvi svoje kulture,
strahom
pred
»neromskim«
vplivom. Veliko Romov se boji
javno izražati svojo narodno
pripadnost, ker jih je strah
diskriminacije.

Sama imam že nekaj izkušenj z
delom z Romi. Zaposlena sem na
osnovni
šoli,
kjer
izvajam
individualno in skupinsko pomoč
romskim
učencem,
bogate
izkušnje na področju dela z njimi
pa sem pridobila v letu, ko sem
delala kot svetovalna delavka za
pomoč učencem Romom. V tem
letu sem dobila širši in boljši
pogled na življenje Romov v
naselju, na razmere, v katerih
odraščajo romski učenci, na
težave, s katerimi se srečujejo …
Velikokrat sem obiskala naselje
Lokve,
kjer
sem
skušala
vzpostaviti sodelovanje s starši
romskih učencev. Soočila sem se z
njihovimi pogledi na življenje, s
težavami, s katerimi se srečujejo,
njihovimi strahovi, nezaupanjem
do večinske populacije …

Romska kultura je drugačna od
večinske kulture, izkušnje
romskega
prebivalstva
z
neromskim prebivalstvom so
večinoma negativne, te izkušnje
se prenašajo iz generacije v
generacijo in so tako močno
zasidrane v zavesti romske
populacije. Poleg slabih izkušenj je
tukaj še slaba samopodoba, ki pa
samo še doprinese k nezaupanju
romske populacije do večinske
populacije.
Najlažje
se
je
zavarovati
pred
dodatnimi
negativnimi izkušnjami na način,
da se ne vključuješ v življenje
večinske populacije. Kljub želji po

Sam projekt Čazakcija se mi je
zdel lepo zastavljen. Poln energije
mladih, želje po sodelovanju
romske in neromske populacije,
želje narediti nekaj dobrega za
obe strani, brisati stereotipe,
ponuditi
romski
populaciji
vključitev v projekt lokalne
mladine … Kljub vsemu pa sem že
na sami predstavitvi projekta
nekoliko dvomila v dejansko
izpeljavo načrtovanega in v to,
koliko se bo romska populacija
dejansko odzvala na povabilo k
sodelovanju.
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premikanju teh meja in energiji
mladih v projektu Čazakcija, se je
potrdilo dejstvo, da so razlike
med Romi in Neromi velike in je
težko prestopiti to mejo ter
pridobiti
zaupanje
romske
populacije. Projekt Čazakcija je
korak k spremembam, zavedati pa
se je potrebno, da se je takšno
stanje, nezaupanje, zapiranje v
svojo kulturo gradilo generacije in
generacije in da bo za premike
najverjetneje potrebnih kar nekaj
generacij.

osnovni šoli, kar bo postopoma
prispevalo tako k večji kvaliteti
njihovega življenja kakor tudi k
manjšanju razlik med romsko in
neromsko populacijo. Hkrati pa
moramo sprejeti tudi njihovo
drugačnost in njihovo kulturo,
katero je prav, da jo ohranjajo.

Kljub
slabemu
odzivu
pa
ponujajmo čim več možnosti za
drugačne izkušnje. Če pridobimo
zgolj peščico romske populacije,
če damo zgolj peščici pozitivne
izkušnje, se bodo te izkušnje
prenesle v naslednjo generacijo in
tako lahko pričakujemo premike
in spremembe, ki pa ne morejo
priti iz danes na jutri. Tako kot so
se prenašale negativne izkušnje,
se bodo prenašale tudi pozitivne
in prijetne izkušnje. In te lahko
vodijo do sprememb. Vključujmo
romsko populacijo, ponujajmo jim
možnosti za lepe izkušnje, naj
naslednja generacija posluša od
zdajšnje prijetne zgodbe.

Že kot deklica sem se poigravala s
fantazijo, da sem romske krvi. No,
pa mi moji do danes tega (še) niso
priznali. A zanimanje za romsko
kulturo ter kasneje njihov način
življenja je ostalo …

Ob pozitivnih izkušnjah romske
populacije lahko postopoma
pričakujemo
tudi
večje
vključevanje v takšne in podobne
aktivnosti,
večje
zgodnje
vključevanje romskih otrok v
vrtce, redno obiskovanje pouka v
Romska kultura in glasba sta – 37
absurdno
–
v
Romom
nenaklonjeni
družbi
zelo

Jana Vranešič

KAJ JE BILO PREJ – KOKOŠ
ALI JAJCE?

Romska kultura in glasba sta –
absurdno
–
v
Romom
nenaklonjeni
družbi
zelo
priljubljena. A za zavedanje in
razvoj kulture je potrebna
pozitivna samopodoba. Te pa v
okolici, ki jih na mara, naši Romi
nimajo!
Pa pridemo do večnega vprašanja
»kaj je bilo prej – kokoš ali jajce?«
Neprilagojenost
Romov
ali
predsodki
Neromov
do
»drugačnih«? Po lastnih izkušnjah
sem prepričana, da slednje!
Segregacija v odgovor vedno dobi
dokazovanje, jezo, konflikt!
Predstavljajte

si

romskega

otročka, kateremu je občutek
manjvrednosti
zaradi
»drugačnosti« položen že v
zibelko; ob šibkem izrazoslovju in
pomanjkanju učne koncentracije
zaradi težkih socialnih razmer
nima v družbi s predsodki
podloženih »civiliziranih« otrok
nobenih možnosti za uveljavitev.
Rezultat so vedenjske motnje oz.
opozarjanje nase tudi z agresijo,
nezmožnost vklapljanja v okolico.

prebivalstvom je malo.
Skozi našo logiko in kulturo je
romska mentaliteta včasih težje
razumljiva a vsi smo po svoje
drugačni.
Sovražnost
do
drugačnosti
in
diskriminacija
zaradi
nepoznavanja
in
predsodkov pa je omejenost! Zato
so projekti, kot je bil ČAZAKCIJA,
tako dobrodošli – približati,
povezati, spoznati, ponuditi roko
in presegati stereotipe ter ovreči
predsodke!

To mi je potrdilo snemanje
dokumentarca za TVS o življenju
Romov pred leti v Makedoniji, v
romski občini Šuto Orizari. Gre za
največje romsko naselje v Evropi,
ki šteje cca. 50.000 Romov. Poleg
velike revščine na eni strani imajo
Romi v svoji občini romske vrtce,
dve osnovni šoli, eno srednjo,
imajo več radijskih postaj, svojo
televizijsko mrežo … in – kar je
edinstveno v Evropi – v
Makedoniji so Romi priznani kot
narod!

Belokranjski romski ata v enem
mojih filmov lepo razložil odnos
Romov do Neromov: »Civili so pač
civili. Niso pa vsi civili enaki. Če
imaš z enim slabo izkušnjo, ne
moreš kar reči, da so vsi slabi!«
Lepo bi bilo, ko bi tudi mi »civili«
tako odprto razmišljali o Romih!
Maja Pavlin

V Šutki srečaš diplomirane romske
pravnike,
profesorje,
zobozdravnike … Iz Makedonije
prihajajo svetovno znani romski
glasbeniki!

ROMI SO MED NAMI
Z njimi sem se srečevala že v
najzgodnejši mladosti in takrat
smo jim rekli Cigani. Moja mama je
bila skoraj vsem ciganskim
otrokom krstna botra in kot smo
včasih tako za šalo dejali, je bila
naša družina s Hudorovci v
botrini. Kolikor se spomnim takrat
osnovne šole ni končal noben
ciganski otrok. Oboji smo živeli
nekako drug mimo drugega, živeli

Romi v Makedoniji imajo možnost
graditi in krepiti pozitivno
samopodobo, saj jih okolica
sprejema! Dialog z okolico teče.
Podobno je pri nas v Prekmurju, v
romskem
naselju
Pušča.
Konfliktov
z
okoliškim
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smo v času, ko niso bile
materialne
dobrine
najpomembnejše na svetu, kot je
to zdaj v kapitalizmu, in smo bili
»civili« in Cigani temu primerno
skromnejši v svojih sanjah o
boljšem življenju. V takratnem
socializmu je bilo neprimerno
manj
vlomov,
ropov,
kraj
pridelkov iz njiv in podobno. Na
tiste čase imam lepe spomine in
niti pod razno ni prihajalo do takih
konfliktov med to etnično skupino
in večinskim prebivalstvom, kot
danes.

dodatke, štipendije, domove za
ostarele,
patronažno službo,
zdravstvo, šolstvo, komunalo in še
bi lahko naštevala. Vse našteto
kaže na sliko države v skrbi za
svoje državljane. Lahko trdimo, da
vse te službe posebej skrbijo tudi
za Rome. Naša družba je
organizirana tako, da je dolžan
vsak posameznik v najboljši meri
skrbeti sam zase, da si priskrbi
delo, da potem plačuje davke, kot
osnovo za vse državne institucije,
ki potem nazaj vračajo usluge
državljanom za zadovoljevanje
njihovih osebnih potreb. Na tem
polju pa niso naredili izpita ne
država ne nevladne organizacije.
Prva je preveč širokogrudna v
ohlapnih določilih socialnih pravic,
nevladne organizacije pa so
predvsem opozarjale, in to še
vedno delajo, ne da bi istočasno
kritično ocenjevale tudi napake
romskih skupnosti in posameznih
Romov. Vsa leta po osamosvojitvi
poslušamo samo o tem, kako se
tej etnični skupnosti dela krivica,
da nimajo vodovoda (tudi v moji
mladosti ni bilo vodovoda in smo
se nekako oprali v škafu in
lavorju), elektrike (uspešno jo
ponekod kradejo iz daljnovodov)
in podobno. Vse bi bilo lepo in
prav slišati, a mnogi državljani so s
svojim udarniškim delom in
denarnimi
prispevki
zgradili
vodovod, kanalizacijo, če so hoteli
vse to imeti. Romi to enostavno
zahtevajo,
nevladniki
pa
nekritično ponavljajo te svoje

Danes se imenujejo Romi. Če smo
mislili, da bomo v svojem
zadovoljstvu ob pehanju za čim
več denarja in bogastva rešili tudi
druge probleme, smo bili v zmoti.
Eden takih zelo velikih problemov
so ravno Romi. Slovenci smo
priznani kot vesten in deloven
narod in naš standard se je v
državi Sloveniji zelo dvignil. V
skladu s časom se je tudi polje
človekovih pravic zelo raztegnilo
in na prvem mestu je osebna
svoboda. Tudi Romi so se pričeli
zavedati svojih pravic iz Ustave,
pomagajo pa jim največ razne
nevladne organizacije, ki jih je že
malo morje in politiko stalno
opozarjajo na te ali one pereče
probleme naše družbe.
Od tu naprej pa trčimo na razlike v
pogledih na življenje in materialne
dobrine. V Sloveniji imamo dobro
utečeno socialno službo, otroške
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neposredno s strani Romov.

mantre. Zdi se, kot da morajo
opravičiti porabljeni denar in
najlažje je trositi okoli floskule o
krivicah. Kot vemo, pa ima vsaka
stvar dne plati. Seveda Romi raje
slišijo stvari, ki so jim položene na
dušo, kot nekaj, kar bi zahtevalo
od njih kakšen napor ali celo
stalno delo. Država je zlasti
pokleknila
glede
šolskih
obveznosti romskih otrok.

Danes so Romi bolj med nami kot
so bili kadarkoli v zgodovini in
spremeniti se bomo morali tudi
mi, njihovi neposredni sosedi,
tako, da bomo sposobni iskati tudi
kompromise, stopiti korak nazaj in
premisliti, kako skupaj z njimi
naprej. Tudi v Beli krajini se počasi
naseljujejo v naseljih in ne kje na
obrobju kot prej. V Črnomlju
stanujejo v blokih in človek lahko
opazuje, kako jim je cel dan
neskončno dolgčas. Ideja, da bi
jim krajevna skupnost dodelila
kako gredico za pridelavo
zelenjave, ni slaba. Teh je dovolj,
saj so bile pred leti vse obdelane,
danes pa eno za drugo zarašča
trava. Socialne službe bodo
morale dosledno sodelovati s
šolami in spremljati izostanke od
pouka. Kjer je le mogoče, si mora
lokalna skupnost prizadevati za
legalizacijo naselij. Seveda mora
biti
država
dosledna
pri
plačevanju dobrin kot to velja za
ostale državljane. Mislim, da
predsodek o Romih kot sosedih ni
primeren, če bomo mi do njih
prijazni, bo sosedstvo neprimerno
lažje. Velja, da lepa beseda lepo
mesto najde. Organi pregona v
skladu s predpisi preganjajo
barabije s strani nekaterih Romov,
menim pa, da takoimenovane
»človekove pravice« omejujejo
ozdravitev
nekaterih
posameznikov, ki se niti pod
razno ne poboljšajo, obratno, v

Priznati moramo, da se stanje
izboljšuje, a prepočasi. Če velja za
večinsko prebivalstvo, da mora
pošiljati svoje otroke v šolo, sicer
sledi kazen, mora enako veljati
tudi za Rome. Pa ni tako. Niti pod
razno ne more državljan priti do
podatka, koliko romskih otrok
hodi v šolo, oziroma koliko
neopravičenih ur je v tej
populaciji. Javna skrivnost pa je,
da je kar precej izostankov od
pouka. Malomarnost države je na
tem polju velika, saj človek pride
do boljšega življenja, če več ve in
znanje se dobi najprej v šoli.
Naštela sem svoje videnje
problemov, ki nastajajo v največji
meri zato, ker jih pometamo pod
preprogo. Država je vesela, da ne
sliši kritik ali predlogov s strani
večinskega
prebivalstva,
institucije si prizadevajo urejati
stvari po črtah zakona, državljani
smo tiho in nočemo ničesar videti,
dokler se nas problemi ne
dotaknejo neposredno s kakšno
krivico ali povzročeno škodo
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očeh mladih postajajo, zato, ker
jim nihče nič ne more, nekakšni
junaki.
To
velja
tudi
za
prestopnike
večinskega
prebivalstva. Nekateri romski
starši pošiljajo svoje otroke v
ropanje
in
krajo.
Kakšno
bodočnost bodo imeli ti otroci, si
lahko samo mislimo. Nazadnje naj
povem, da so med nami tudi
Romi, pred katerimi lahko damo
kapo dol. So zaposleni, otroke
pošiljajo redno v šolo in zanimivo,
zelo so kritični do svojih
sonarodnjakov, ki se obnašajo
neprimerno, njihove zahteve do
družbe so obratnosorazmerne z
njihovim osebnim vložkom za
boljše življenje v potu svojega
obraza, kot smo včasih rekli.

vedenja v neromski okolici in
vedo, da se jih gleda na drugačen
način. Zaradi tega so nezaupljivi,
pa tudi nelagodno se počutijo.

Nevladne organizacije si naj
izberejo
delovni
prostor
neposredno na terenu in njihova
poročila bodo tako neprimerno
bolj verodostojna. Mogoče bo
tem aktivistom uspelo združiti
posamezna romska naselja v
smislu dobrososedskih odnosov,
saj so mnogi med samo skregani,
kar se udejanja s strelskimi
obračuni ali kako drugače.

Pri meni se je oglasila moja
dolgoletna kolegica Tanja, s
katero se res da že dolgo časa
nisva videli. Njen obisk me je zelo
razveselil, saj sem od medijev
izvedela, da se med drugim
ukvarja tudi z romsko populacijo.

Moj predlog je, da bi se za začetek
organizirali dogodki v romskih
naseljih, katerih bi se seveda
udeležili tudi lokalni Neromi. Na
teh dogodkih bi pa največjo vlogo
odigrali organizatorji, romski
predstavniki in pomočniki, kateri
bi tako Rome kakor tudi Nerome
predstavili v najlepši luči in jih med
seboj spoznali.
Sanda Gajić

…

To dejstvo me nikakor ni
presenetilo, saj vem, da kljub
svojim različnim sposobnostim ni
bila nikoli vzvišena, kaj šele, da bi
imela kakršnekoli predsodke do
drugih narodov.

Vika Lozar

MOJ POGLED

Njena preprostost, aktivnost in
motiviranost jo je pač pripeljala do
tega, da je šla v malo drugačne
podvige, zato ji gre velika
pohvala.

Romi se ne udeležujejo dogodkov
izven romskih naselj, ker se
zavedajo svojega položaja glede
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Med pogovorom mi je dejala, da
pri projektu Čazakcija niso bili
povsem uspešni, saj je bilo Rome
zelo težko dobiti in vključiti v
aktivnosti, in da ni bilo povsem
enostavno delati v takšnem
projektu.

zelo hitro izmuznejo – in jih ni.
Ti otroci veljajo tudi za zelo
čustvene in pozitivne narave,
polni energije. Ko si
enkrat
pridobimo njihovo zaupanje in se
nam odprejo, smo zmagovalci,
potrebno je pa predvsem vztrajati
in biti uporni v kultiviranosti, če
smo si že zadali cilj sodelovati z
njimi.

Ker sem videla in presodila, da ji ni
vseeno za neuspeh, sem ji dala
par napotkov za naprej in ji malo
obrazložila svoje delo, ki ga
opravljam z romskimi otroki iz
Novega mesta.

Moram priznati, da je bilo meni
kot Rominji, ki sem aktivna tako v
Zvezi Romov Slovenije kot tudi na
OŠ Bršljin, na kateri delam kot
romska pomočnica, pri tem
vsekakor lažje.

Najpomembnejše
in
najbolj
potrebno je vedeti, da so Romi še
vedno ponekod primitiven narod,
ki živijo v težkih razmerah in so
neizobraženi.
Vsakih
novih
podvigov se zelo bojijo. Romi
veljajo za narod, ki ne zaupa
sočloveku, dokler ga dobro ne
spoznajo
in
se
z
njim
spoprijateljijo. Predvsem majhni
otroci se zelo hitro navežejo, če
smo do njih ljubeči in prijazni.

Romskim otrokom je potrebno
vsakič prisluhniti, tudi takrat, ko
nismo povsem dobre volje, saj je
korak, ko se nam odprejo in
potožijo, zelo velik. Le tako bodo
otroci začutili, da smo njihovi
zavezniki in nas bodo spoštovali,
mi si pa bomo pridobili nekakšno
avtoriteto.

Pri mladih je zelo pomembno že
to, kako pričnemo pogovor z
njimi. Zelo moramo paziti, kakšen
ton in način uporabljamo pri
govoru. Ironično nastopanje zelo
hitro začutijo in se potem tudi

Bojana Rozman

Slike, video material in ostale informacije o projektu lahko dobite na
-spletni strani Mladinskega centra BIT: www.mc-bit.si
-Facebook profilu: www.facebook.com/mladinski.bit
-e-mailu: mcbitcrnomelj@gmail.com
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Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

