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UVOD 
 

V obdobju od marca - maja 2015 je konzorcij, sestavljen iz štirih organizacij - Ljudska 
Univerza Kočevje (vodilni partner) (SI), Razvojni in izobraževalni center Novo mesto (SI), 
Amalipe Center za medetnični dialog in strpnost (BG) in FORMAZIONE & Co So mreže - 
Consorzio Starost (IT)), izvedel raziskavo v okviru projekta "Zgodnja poroka - Kultura ali 
zloraba?", ki ga je financiral GD za pravosodje Evropske komisije (JUST / 2013 / DAP / AG 
/ 5556). Raziskava je temeljila na predpostavki, da zgodnje poroke niso dosleden in 
nespremenljiv del kulture Romov, da ne gre za posebno "romsko" tradicijo in da njihova 
opustitev ne bo ogrozila identitete Romov. Cilj raziskave je bil orisati stanje zgodnjih 
porok v Bolgariji, Sloveniji in Italiji, ter določiti trende in težnje pri razvoju tega pojava, 
tako v primerjavi s prejšnjimi raziskavami, kot tudi z večinskim prebivalstvom.  

V skladu s projektom je naknadna raziskava potekala skoraj leto dni kasneje (februar - 
marec 2016). Namen druge raziskave je bil kratek pregled stanja v krajih, kjer so bila 
opravljena posredovanja, čeprav je za sledenje trajnostnih sprememb stališč in praks 
potrebno daljše časovno obdobju kot eno leto. 

Z namenom zagotavljanja primerljivih rezultatov je ekipa raziskovalcev uporabljala 
popolnoma enako metodologijo kot v prvem krogu. Uporabljena je bila metoda 
naključnega vzorčenja. Anketar je opravil razgovor le z ENO osebo v GOSPODINJSTVU 
(vsi ljudje, ki živijo v eni stavbi in delijo en in isti proračun). To naj bi bila oseba, ki je 
zadnja praznovala rojstni dan. Anketa naj ne bi bila opravljena z osebo mlajšo od 14 let. 
Da bi omogočili primerjavo in sledili težnjam, je bil uporabljen vprašalnik iz prvega kroga. 
Nekatera vprašanja so bila odstranjena (tista, kjer spremembe v tako kratkem času niso 
bile možne oziroma niso bila pomembna za medsektorske analize), vendar novih vprašanj 
ni bilo dodanih. 
 

Z namenom ohranjanja istega vzorec, so bili udeleženci izbrani v skladu s smernicami 
metodologije.  Vsi razgovori so bili opravljeni posamično, iz oči v oči in v hišah 
udeležencev, ob prisotnosti moškega romskega mediatorja pri razgovorih z moškimi, in 
ženske mediatorke pri razgovorih z ženskami.  

Zaradi preteklih izkušenj in letošnjih obiskov od vrat do vrat, je bila večina ljudi, izbranih 
za razgovorov, seznanjena s cilji in dejavnostjo projekta, tako da je bil njihov odnos do 
vprašalnika pozitivnejši in njihov pristop bolj sproščen. 
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OBSEG RAZISKAVE 
 

Kot je navedeno zgoraj, je drugi krog raziskave potekal od februarja do marca 2016 ter je 
v celoti zajel 163 anketirancev (71 vprašalnikov v Sloveniji, 45 vprašalnikov v Italiji in 47 
vprašalnikov v Bolgariji).  

 

 

 

V Sloveniji je bila raziskava izvedena v romskih naseljih, kjer so aktivni romski mediatorji.  
V raziskavi so sodelovale družine oziroma družinski člani, katere so romski mediatorji 
obiskali v okviru mesečnih "od vrat do vrat" obiskov, in ki živijo v romskih naseljih v JV 
Sloveniji: na območju Kočevja in Ribnice  (Trata, Mestni log, Željne, Marof, Lepovče, Goriča 
vas), kot tudi na območju Novega mesta (Brezje, Šmihel, Otočec, Šentjernej, Vejar). 

V Bolgariji je drugi krog raziskave potekal od februarja - marca 2016, in je zajel 47 
anketirancev v tistih bolgarskih naseljih, kjer so potekale projektne dejavnosti in prva 
raziskava (Gorna Oryahovitsa, Strazhitsa, vinograd, Pavlikeni, Stambolovo, Byala 
Cherkva, Batak) 

V Italiji so posredniki opravili razgovore v skoraj vseh krajih, ki so bili vključeni v prvo 
fazo raziskave: 

 “Poderaccio” kamp: nekaj več kot 100 montažnih hiš in 15 opravljenih 

razgovorov 

 Soseska 3, Soseska 4 in Soseska 5: najeta stanovanja in NVP stanovanja ter 22 

opravljenih razgovorov; 

 Guarlone: majhna vas z desetimi montažnimi hišami in 8 opravljenih razgovorov. 

43%

29%

28%

Število anketirancev v drugi raziskavi 

Slovenia Bulgaria Italy
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REZULTATI RAZISKAVE 

SLOVENIJA 

DEMOGRASKI IN STATISTIČNI PODATKI 
Večina vprašanih živi v ločenih hišah, sledijo anketiranci, ki živijo v slabših stanovanjskih 
razmerah, v barakah in podobno. 

 
Graf 1: Tip stanovanja 

 
  

 *ločena hiša 
  *del hiše 
  *stanovanje v bloku z manj kot desetimi stanovanji 
  *stanovanje v domu 
  *baraka ali podoben tip hiše 

   
Analiza vprašanja “Koliko sob je v uporabi v gospodinjstvu? pokaže, da 
povprečno 2,6 sobi. 
 
 
Graf 2: Število sob, ki so v uporabi v gospodinjstvu. 
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V raziskavo je bilo vključenih 71 predstavnikov romskih skupnosti iz jugovzhodne 
Slovenije, 31 (43,7%) moških in 40 (56,3%) žensk. 
 
Graf 3: Spol anketirancev 
 

 
 
Večina vprašanih je starih med 19-29 let (47,9%), sledijo anketiranci v starosti od 30-39 
let (28,2%). Vsi vprašani so se opredelili za Rome. 
 
 
Graf 4: Starost anketirancev 
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Velik del vprašanih, 46 ali 64,8%, ni zaključijo osnovnošolske obveznosti. 23 anketirancev 
(32,4%) je uspešno končalo osnovno šolo. Dva (2,8%) anketiranca sta končano srednjo 
šolo ali pa sta bila vpisana na univerzo. 
 
Graf 5: Stopnja izobrazbe 

 
*brez končane izobrazbe 
*končana osnovna šola ali nedokončana srednja šola 
*končana srednja šola ali nedokončan študij 

POROKE IN PARTNERSVA  
Iz analize zakonskih stanov anketirancev je razvidno, da večina vprašanih (30 ali 42,3%) 
živi s partnerjem v zunajzakonski skupnosti. Drugo mesto predstavlja skupina 15 
anketirancev (21,2%), ki so tradicionalno poročeni. Na podlagi pogovorov z anketiranci 
sta lahko obe skupini združeni v eno, ker sta za večino Romov izraza "biti tradicionalno 
poročen" in "živeti skupaj brez uradno sklenjene zakonske zveze", enakovredna. V 
raziskavo je bilo vključenih 14 (19,7%) samskih oseb in 6 uradno poročenih oseb (8,5%). 
 
Graf 6: Zakonski stan anketirancev 

 
*Samski 
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  +Poročeni (na matičnem uradu) 
  *Tradicionalno poročeni ali v zunajzakonski skupnosti, brez uradno sklenjene zakonske zveze (niti tradicionalne, niti    
  *uradne) 
  *Ločeni oziroma razvezani (po predhodno sklenjenem tradicionalnem zakonu) 
  *Vdova / vdovec 
  *Drugo 

52 (86,7%) anketirancev je navedlo, da so v razmerju prvič. 4 (6,7%) anketiranci so imeli 
predhodno vsaj eno zvezo, 2 izmed njih sta bila v razmerju več kot enkrat. 
Malo manj kot 60% vprašanih je začelo prvič živeti s partnerjem med 14. in 18. letom, 
sledijo osebe, ki so  razmerje začele v starosti med 18-24. 
Če naredimo primerjavo med spoloma, je imelo svojo prvo zvezo v starosti med 14. in 18. 
letom več žensk (70%) kot moških (50%). Približno 30% žensk in nekaj manj kot 50% 
moških je imelo svojo prvo zvezo v starosti med 18 in 24 let. 
Primerjava med starostjo anketirancev, ko so prvič začeli življenje v dvoje, in njihovo 
stopnjo izobrazbe kaže, da se več oseb odloči živeti prvič s partnerjem v starosti med 14. 
in 18. letom.  
Zaradi premajhnega vzorca povezava med stopnjo izobrazbe vprašanih in njihovo 
starostjo v času, ko so prvič stopili v zvezo, ni jasna. Vendar je ob upoštevanju ugotovitev 
prve raziskave, ki kaže, da je več kot polovica žensk v starosti med 14 in 18 let brez 
izobrazbe ali niso zaključile osnovne šole, mogoče potrditi povezavo.  
 
Graf 7: Starost vprašanih v času, ko so prvič začeli živeti s partnerjem 

 

*mlajši od 14 let 
 *med 14 in 18 let 
 *med 18 in 24 let 
 *starejši od 24 let 

  

  

 

 

OTROCI IN NAČRTOVANJE DRUŽINE 
56 (78,9%) vprašanih so starši. Preostalih 15 oseb (21,1%) nima otrok (samski). Večina 
anketiranih staršev ima tri otroke (17 ali 30,4%), sledijo starši z enim otrokom (12 ali 
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21,4%) in starši s štirimi otroki (11 ali 19,6%). Anketirani starši imajo 2,6 otroka v 
povprečju. 
 
Graf 8: Število otrok 

Primerjava med 
številom otrok 
in stopnjo 
izobrazbe kaže, 
da je delež oseb 
s končano 
osnovno šolo 
višji med starši z 
enim otrokom, 
kot med tistimi, 
ki imajo tri 
otroke ali več.  
Primerjava med 
številom otrok 
in življenjskimi 
pogoji (število 

sob, ki so v  uporabi v gospodinjstvu) kaže na manjše število otrok (1 ali 2 otroka) v 
družinah z boljšimi življenjskimi pogoji (večje število uporabljenih sob). Družine, ki 
uporabljajo le eno ali 2 sobi, imajo več otrok. 
53 od 56 staršev je odgovorilo na vprašanje o tem, kdaj so dobili prvega otroka. 23 
(43,4%) vprašanih je takšnih, ki so prvič postali starši v starosti med 14. in 18. letom. 16 
(30,2%) anketirancev je dobilo svojega prvega otroka med 18. in 20. letom starosti, 14 
(26,4%) pa jih je bilo starejših od 20 let. Nihče od vprašanih ni postal starš pred 14. letom. 
Edino pomembno povezavo je mogoče prikazati med tem, koliko so bili stari anketiranci, 
ko so dobili prvega otroka in njihovimi življenjskimi razmerami. Več kot tri četrtine 
anketiranih, ki so postali starši v starosti med 14. in 18. letom, uporablja eno, dve ali 
največ tri sobe. Približno 60% vprašanih, ki so postali starši med 18. in 20. letom, 
uporablja tri sobe ali več. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 9: Starost, pri kateri so anketiranci prvič postali starši 
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Deset anketiranih oseb so že stari starši. V povprečju imajo 5 vnukov (najmanjše število 
vnukov je ena, najvišje dvanajst). Najmlajši vprašani in hkrati že stari starš, je le-to postal 
v starosti 33 let ter najstarejši v starosti 45 let. 
 
31 žensk in 30 moških je odgovorilo na vprašanje o uporabi kontracepcijskih metod. 
Večina žensk (13 ali 41,9%) nikoli ne uporablja kontracepcije. Odgovor, da je 
kontracepcija odgovornost partnerja (moškega), je bil naveden kot najpogostejši razlog 
(8). Kot drugo najpogosteje uporabljeno vrsto kontracepcije ženske navajajo postopek 
predčasne prekinitve spolnega odnosa (coitus interruptus) (9 ali 29,0%). Zato je mogoče 
sklepati, da tudi ženske iz te skupine pričakujejo od partnerja, da prevzame odgovornost 
za uporabo kontracepcije. Uporabo kontracepcijske tabletke kot kontracepcijsko metodo  
je izbralo 6 žensk oziroma 19,4%. 
Kot drugo najpogosteje uporabljenih vrsto kontracepcije ženske navajajo predčasno 
prekinitev odnosa. Iz primerjave med metodami kontracepcije, ki se uporabljajo in 
doseženo stopnjo izobrazbe je razvidno, da več žensk, ki nikoli ne uporablja nikakršnih 
kontracepcijskih metod, ni dokončalo osnovne šole. 
Večji delež moških (22 ali 73,3%) je odgovoril, da nikoli ne uporabljajo kontracepcije. 
Zanimivo je, da je večina teh moških, tako kot ženske, odgovorila, da je kontracepcija 
odgovornost partnerja. V tej skupini je mogoče videti jasnejše povezave med uporabo 
kontracepcijskih metodah in doseženo stopnjo izobrazbe. Kar 16 moških ni dokončalo 
osnovne šole. 
Kot drugo najbolj uporabljeno metodo kontracepcijske moški navajajo uporabo 
kondomov (4 ali 13,3%) in metodo predčasne prekinitve spolnega odnosa (coitus 
interruptus) (3 ali 10,0%). 
Pri iskanju povezave med uporabo kontracepcijskih metod in življenjskih pogojev pri 
moških, tri četrtine anketiranih moških uporablja eno ali 2 sobi.  
 
 
 
 
Graf 10: Uporaba kontracepcijskih metod 
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Večina anketiranih (37%) navaja, da je informacije o metodah kontracepcijske mogoče 
dobiti v medicinskih centrih (od medicinskega osebja), sledi internet (22%) in televizija 
(15%). 
Analiza je pokazala visoko stopnjo zaupanja v zdravstveno osebje, ne glede na spol 
anketirancev. Odgovori na to vprašanje so tudi pokazali, da se informacije o 
kontracepcijskih metodah ne prenašajo znotraj družine / med družinskimi člani (bratje, 
sestre) ali med prijatelji. Prav tako je zanimivo, da šolanje ni imelo pomembnejše vloge 
pri zagotavljanju teh informacij. 
Kot smo izvedeli iz neformalnih pogovorov s predstavniki romskih skupnosti, je staršem 
in njihovim otrokom nerodno govoriti o reproduktivnem zdravju, kontracepciji, spolnosti 
(spolni razvoj), čeprav spolna aktivnost ni skrivnost (veliko družin uporablja eno 
spalnico) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 11: Kje lahko dobim informacije o kontracepciji? 
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*v družini (starši in starejši člani) 
 *od bratov / sester 
 *od prijateljev 
 *od medicinskega osebja 
 *na različnih srečanjih in predavanjih 
  *internet 
  *televizija 
  *nikjer 
 

Analiza prve raziskave že kaže na tesno povezavo med zgodnjo nosečnostjo, uporabo 
kontracepcijskih metod, stopnjo izobrazbe in življenjskimi pogoji. Kot izhaja iz raziskave, 
se predstavniki romske skupnosti s končano osnovno šolo in dobrimi življenjskimi pogoji 
odločijo, da si bodo ustvarili družino kasneje. 
V razpravah smo ugotovili, da se večina romskih žensk zave in govori o kontracepciji, ko 
zanosijo. 
Pogled anketiranih Romov na zgodnje starševstvo ni popolnoma negativen. Starost 15 let 
se ne obravnava kot ustrezna starost za spolno aktivnost in starševstvo (na vprašanje: 
"Kaj naj storita dva mlada, zaljubljena najstnika, stara 14 in 15 let, če želita imeti spolni 
odnos?" je več kot 70% anketiranih odgovorilo, da naj počakata do 18. leta.) Po drugi 
strani pa je starost 16 let dosti bolj realna, če upoštevamo, da je imelo okoli 50% vprašanih 
prvi spolni odnos med starostjo 16 in 18 let. Poleg tega je na vprašanje o običajni starosti 
deklet in fantov, ko se poročijo v svojih skupnostih, več kot polovica anketirancev 
odgovorilo: okoli 16 let. 
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ODNOS DO PARTNERSTVA 
 
Na vprašanje "Kaj naj dva najstniki v starosti od 14-15 let storita, če želita imeti spolni 
odnos?", je večina anketirancev (42 ali 60%) odgovorila, da morata počakati do 18. leta 
starosti . Po drugi strani pa 16 (22,5%) vprašanih misli, da lahko imata spolni odnos, če sta 
zaljubljena. Podoben odnos do zgodnje zveze je razviden iz odgovorov na vprašanje "Kaj 
naj stori par, najstnika stara 14 in 15 let,  če starši ne dovolijo, da začneta živeti skupaj?" 
Malo manj kot 50% vprašanih se je strinjalo, da morata počakati do starosti 18 let in 
približno 50% je bilo mnenja, da so spolni odnosi pri tej starosti sprejemljivi, če se osebi 
ljubita oziroma, da naj mladi par stori, kar hoče. 
Na jugovzhodu Slovenije, romske skupnosti ne izvajajo dogovorjenih porok, ampak vrsto 
zakonskih zvez imenovano "pobeg". Ko je vprašanje naneslo na vrste zakonske zveze, pri 
čemer »dekletovi starši zahtevajo od fantove družine denar, če je njihova hči devica pred 
sklenitvijo zakonske zveze« ali »naj dekle in fant pobegneta, če fantovi starši nimajo 
denarja, ki ga od njih zahtevajo starši dekleta«, so anketiranci odgovorili, da oni ne 
poznajo te vrste zakonske zveze, oziroma da to ni praksa v njihovem kulturnem okolju. 
 
Dokaz, da tega res ne vedo, niso seznanjeni s tem, oziroma ne izvajajo dogovorjenih porok, 
kjer se starši igrajo odločujoči dejavnik pri izbiri partnerja za svojega otroka, so že 
odgovori anketirancev na vprašanje "kaj naj storita dva zaljubljena najstnika v  starosti od 
14-15 let, če želita imeti spolni odnos ". Odgovori niso potrdili vloge staršev pri odločanju 
o tem vprašanju. Na vprašanje: "Kdo bi moral dati mlademu paru dovoljenje za poroko?", 
je večina (93%) mnenja, da posebno dovoljenje staršev ni potrebno ( "nihče ne odloča"). 
Velik delež vprašanih se je tudi strinjal, da »niso starši tisti, ki bi morali poskrbeti za poroko 
svojih otrok« (93%) in da »starša ne moreta odločati, s kom se naj njihov otrok 
poročiti«(94%). 
Poleg tega, pri vprašanju, »Kaj naj stori mlado dekle, ko ji starši povedo, da so našli 
primernega moža za njo?«, je 41% vprašanih izbralo možnost, da starše prosi, naj je še ne 
poročijo, ker je še mlada. Približno 28% anketirancev je izbralo možnost »naj pobegne« in 
30% možnost »to tukaj ni praksa  (v naši skupnosti)«, oziroma »naj naredi, kar hoče«. 
 
Čeprav romska skupnosti v JV Sloveniji ne pozna dogovorjenih porok, pa dajejo velik 
poudarek na mnenje staršev o otrokovem bodočem partnerju.  Na vprašanje »Kdo bi moral 
dati dovoljenje, da se poročita?«, je 35% vprašanih odgovorilo, da se "morajo starši odločiti 
skupaj".  
Naj na tem mestu še enkrat poudarimo, da je vloga staršev bolj podajati svoje mnenje o 
fantu ali dekletu (kaj člani skupnosti vedo o njej/njem ali njegovi/njeni družini) kot pa 
siliti otroka, da se poroči, oziroma dogovoriti zakonsko zvezo. 
Enak odnos anketirancev do dogovorjenih porok ali vloge staršev kot "odločevalcev" je 
pokazala že prva raziskava.. 
Na podlagi rezultatov ne moremo potrditi patriarhalnega modela odločanja v romski 
skupnosti v JV Sloveniji. Pri izražanju mnenja o tem, "Kdo bi moral skrbeti za družinski 
proračun?", se je 76% vprašanih strinjalo, da bi morala za to biti odgovorna oba, moški in 
ženska. Skupna odgovornost je bila navedena tudi (več kot 90% vprašanih) pri vprašanju: 
"Kdo bi moral skrbeti za vzgojo otrok in njihovo izobraževanje?". 
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VREDNOTE 
Če primerjamo različne odzive glede starosti za začetek spolnih odnosov, je mogoče najti  
navzkrižno skladnost. Skratka, 59% vprašanih meni, da bi morala dva zaljubljena 
najstnika stara 14-15 let počakati s spolnimi odnosi do starosti 18 let. Počakati bi morala 
zato, ker sta še premlada in ne bi vedela, kako uživati in se primerno zaščititi, je mnenje 
69% anketiranih. Okoli 94% vprašanih ne odobrava spolnih odnosov pred 14. letom 
starosti; 90% vprašanih se zdi primerno, da imajo spolne odnose pred 18. letom starosti 
in približno 87%,  da imajo spolne odnose pred poroko. 
Rezultati naknadne raziskave potrjujejo rezultate prve raziskave. 
 
Tabela 1: Odnos do zgodnjih spolnih odnosov 
 
Ivancho in  Marijka živita v sosednjih hišah.  Poznata se že od rojstva. Ko sta dopolnila 14 – 15 let, 
sta nenadoma spoznala, da sta zaljubljena in želita imeti spolni odnos. Kaj naj storita?   

Vprašata starše za 
dovoljenje  

Počakata do 
18. leta 
starosti 

Lahko 
imata 
spolni 
odnos, če 
se ljubita 

Lahko imata 
spolni odnos, 
samo če sta 
poročena Drugo   

4% 59% 23% 0% 14%  

Zakaj bi morala počakati s spolnim odnosom? 

Najprej se morata 
poročiti 

Končati 
morata 
šolanje 

Premlada 
sta – ne 
bosta 
vedela, 
kaj naj 
storita, da 
bosta 
uživala  

Premlada sta – 
ne bosta vedela, 
kako naj se 
zaščitita Drugo  Ni jima treba čakati. 

0% 7% 11% 59% 8% 14% 

Mislite, da je primerno: Da Ne Ne vem 

imeti spolne odnose pred 14. letom 
starosti 6% 94% 0% 

imeti spolne odnose pred 18. letom 
starosti 90% 7% 3% 

imeti spolne odnose pred poroko 87% 9% 4% 
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POVZETEK IN ZAKJUČEK 
Nadaljnje preventivno delo: 
Kot pri prvi raziskavi, je interpretacijo rezultatov te ankete potrebno obravnavati v luči 
zgodovinskih značilnosti romskih naselij v Sloveniji, kulturnih posebnosti različnih 
romskih skupin, ki živijo v Sloveniji, in na podlagi zakonodaje, ki ureja zakonsko zvezo in 
spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Naknadna raziskava je bila izvedena le v regiji JV 
Slovenije, med romskimi skupinami (v Sloveniji znanimi tudi kot "avtohtoni" Romi), ki 
živijo na ozemlju Slovenije od 15. stoletja in prakticirajo posebno obliko zgodnje poroke - 
tako imenovani "pobeg". 
  
 
a) Kot je to značilno za večinsko prebivalstvo, tudi Romi živijo v osnovni družinski celici 
in ne v razširjeni družini. 
b) Število otrok v romskih družinah se zmanjšuje, v primerjavi s preteklimi trendi. 
c) Ko se otrok odloči za zvezo, starši nimajo odločilnega vpliva na njeno/njegovo 
odločitev. 
d) Začetek zveze in spolna aktivnost mlajših od 14 let ni sprejemljiva za veliko večino 
anketiranih Romov. 
e) Življenjske razmere so še vedno velik problem, kot je razvidno iz raziskave, in so 
odločilni dejavnik v povezavi z nizko stopnjo izobrazbe ali s starostjo, ko se začne 
partnerskego sobivanje. 
f) Analiza ankete ponovno potrjuje povezave med stopnjo izobrazbe, življenjskimi pogoji, 
starostjo, pri kateri se začne zunajzakonska zveza (starost, ko imajo prvega otroka) in 
načrtovanjem družine. Največ anketirancev je začelo svojo prvo zvezo med starostjo 14 
in 18 let, sledijo osebe stare od 18 do 24 let.  Ženske so večinoma vstopile v prva razmerja 
pred 18. letom starosti in manjši je delež tistih, ki so bile starejše od 18 let, v primerjavi z 
moškimi. 
g) Ob upoštevanju rezultatov ob relativno majhnem vzorcu naknadne raziskave in 
rezultatov prvega raziskave, lahko vidimo povezavo med doseženo stopnjo izobrazbe in 
starostjo, ko se začnejo prva razmerja. Več kot polovica anketiranih žensk, starih med 14 
in 18 let, ni dokončalo osnovne šole. Anketiranci z višjo izobrazbo si navadno ustvarijo 
družino v poznejšem obdobju. 
h) Sklepamo lahko na tesno povezavo med življenjskimi razmerami in starostjo, ko se 
začne prvo razmerje. Anketiranci, ki živijo v slabših življenjskih razmerah, začnejo 
razmerja prej, postanejo spolno aktivni in posledično postanejo starši v mladosti. Kot je 
razvidno iz rezultatov, večje kot je število otrok v družini, v slabših življenjskih pogojih le-
ta živi.  
i) Slabi življenjski pogoji v zvezi z nizko izobrazbo kažejo tudi na omejeno uporabo 
kontracepcijskih sredstev. 
j) Družinske razprave o spolnosti so tabu tema. Takšne informacije naj bi zagotovilo 
medicinsko osebje. 
 
Kot je bilo že omenjeno, ugotovitve prve in tudi naknadne raziskave kažejo na tesne 
(vzročne) povezave med slabimi življenjskimi pogoji, doseženo izobrazbo in starostjo 
prvega sobivanja v partnerskem odnosu.  Zato je te povezave potrebno upoštevati, ko se 
bodo na lokalni / regionalni / nacionalni ravni sprejemali ukrepi in druge politične 
odločitve o zmanjšanju in preprečevanju zgodnjih porok. 
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To je pomembno za zagotavljanje informacij o vprašanjih, kjer opazimo pomanjkanje 
znanja (npr. kontracepcijske metode, povečanje motivacije za izobraževanje). Za 
zagotovitev prilagojenega pristopa pri zagotavljanju takega znanja, pri povečevanju 
zanimanja in zavedanja o določenih vprašanjih, je potrebno zagotoviti tesno sodelovanje 
med različnimi institucijami: izobraževalne ustanove (osnovne šole, izobraževanje 
odraslih, centri), zdravstveni centri, centri za socialno delo, policija, nevladne 
organizacije, lokalna oblast za predstavnike romske skupnosti. Takšno združevanje 
strokovnjakov, ki imajo znanje in kompetence na različnih področjih, lahko zagotovi 
izkušeno in usposobljeno podporo za vse ukrepe, ki bi jih bilo treba sprejeti, in posledično 
tudi uspešnejše vključevanje. 
Če kot primer vzamemo samo ugotovitev raziskave, da je bila visoka stopnja zaupanja 
izražena zdravstvenemu osebju pri zagotavljanju informacij o kontracepcijskih metodah. 
V romskih naseljih bi bilo potrebno organizirati kratka, prilagojena predavanja ali 
delavnice o spolni vzgoji, v sodelovanju s strokovnjaki (sprejetih med Romi). Pri tem je 
treba omeniti, da je pri pripravi izobraževalnih gradiv za ozaveščanje o zgodnji zakonski 
zvezi potrebno upoštevati oba spola.  
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BOLGARIJA 

DEMOGRAFSKI PROFIL ANKETIRANCEV  

V drugem krogu raziskave smo namenoma opazovali raznolikost naselij in skupin. Tudi 
profil naselij, v katerih živijo vprašani, je zelo raznolik: od ljudi, ki živijo v majhnih vaseh, 
do tistih, ki živijo v majhnih mestih. V regiji ni velikih mest. Zajeti sta bili dve mesti.  V 
enem izmed njih Romi živijo v ločeni soseski, kjer so življenjski pogoji in standardi pod 
minimumom; v drugem pa so naseljeni v mešani soseski,  s povprečnim standardom 
bivanja.  

V raziskavo je bilo vključenih 13 moških in 34 žensk. Kot je navedeno zgoraj, je bil cilj 
raziskave predstaviti celotno raznolikost romskega prebivalstva, ki živi na tem območju. 
Kot rezultat se je 15 vključenih oseb opredelilo kot Romi, 12 kot Milleti, 17 kot Rudari in 
3, ki so se opredelili kot Bolgari. 
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6%
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26%

Millet
36%

Etnična samoopredelitev anketirancev
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Glede na starost, je raziskava vključila večinoma osebe, stare med 19 in 49 let (72.34 % 
vseh vprašanih), vendar je zajela tudi druge starostne skupine.  

 

 

 

Profil izobraženosti anketirancev daje zanimiv vpogled v regijo. 74,47% vseh vprašanih 
ima zaključeno vsaj primarno stopnjo izobraževanja ali več. Čeprav je število anketirancev 
premajhno, da bi lahko prišli do kakršnih koli širših sklepov, lahko rečemo, da tudi to 
omejeno območje sledi splošni težnji v romski skupnosti glede izobraževanja: dvig 
izobrazbene ravni, celo med najbolj ogroženimi (kot Milleti) in najbolj tradicionalnimi 
(kot Burgudjii) skupinami, in hkrati še vedno nižja raven izobrazbe med romskimi dekleti 
in ženskami v primerjavi z moškimi Romi. 
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POROKE IN PARTNERSTVA 

Kot je navedeno v poročilu o prvem krogu raziskave, se povečuje pomen civilne poroke v 
romski skupnosti. Rezultati tega kroga podpirajo to težnjo. Glede na raziskavo, je skoraj 
20% anketirancev uradno poročenih. Hkrati je skoraj 37% poročenih anketirancev 
izjavilo, da živijo skupaj brez kakršnekoli zakonske zveze. Vendar pa so nadaljnji 
pogovori, ki jih je opravil moderator skupnosti pokazali, da se večina teh odgovorov 
nanaša na vrsto zakonske zveze, značilno za skupnosti (ki ni vedno tradicionalna), vendar 
še vedno obstaja obred, čeprav delno posodobljen. Tri četrtine odgovorov, da je bila 
zakonska zveza sklenjena v prisotnosti verskega voditelja, je prišlo iz krščanske romske 
(Rudari) skupnosti in se najverjetneje nanašajo na cerkveni obred. Ker pa v Bolgariji ni 
mogoče imeti cerkvenega obreda brez civilnega, so bili ti pari verjetno poročeni tudi na 
matičnem uradu.  V tem primeru odgovori kažejo, da ljudje pripisujejo večjo pomembnost 
verskim obredom kot uradnim, vendar slednje sprejemajo kot nujnost. 

 
*uradna poroka                         * poročeni tradicionalno    *obred opravil verski voditelj     *živijo skupaj brez poroke 

Na podlagi ankete lahko sklepamo, da je zakonska zveza / partnersko sobivanje v romski 
skupnosti v regiji dokaj stabilno, saj več kot 2/3 anketirancev (66,16%) trdi, da je to 
njihova prva poroka in da še vedno živijo s svojim prvim zakoncem. 
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Starost, pri kateri so se vprašani poročili oziroma zaživeli v dvoje, predstavlja zanimiv 
fenomen. Raziskava potrjuje ugotovitve prejšnjih študij, da se starostna meja dviga. 
Raziskava, ki jo je izvedel Center Amalipe v letu 2010 je pokazala, da je bila povprečna 
starost med 18,4 - 18,8 let, najpogostejša starost pa 17.1  let. Trenutna raziskava pa ne 
samo potrjuje to težnjo, ampak jasno kaže nadaljevanje trenda v tej smeri. 

47,62% anketirancev je v prvi raziskavi poudarilo, da so začeli živeti s partnerjem v 
starosti med 18 in 24 let. Drugi krog raziskave ne kaže na veliko spremembo, vendar pa  

nam pomaga pri natančnem in bolj podrobnem vpogledu na vprašanje. Navadno so tisti, 
ki so se poročili pred osemnajstim letom bodisi mladi (v starostni skupini med 19 - 29) iz 

                                                 
1 Center Amalipe. Preventing Early Marriages, 2011 
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skupine Burgudjii v Gornji Oryahovitsi, ali pa pripadniki naslednje generacije (30 - 39), iz 
mesta Strajitsa in vasi Batak, Stambolovo itd. 

To kaže, da se trend zgodnje poroke počasi spreminja, vendar je naprednejši v skupini 
Millet, kjer se mlada generacija že poroča 18. letu po starosti, medtem ko Burgudjii, ki so 
ena najbolj tradicionalnih romskih skupin, še vedno prakticira zgodnje poroke 
(predvsem, da bi ohranili nedolžnost neveste pred "poroko"). Zato je bila ta skupina 
Romov ena izmed tistih, na katere se je projekt osredotočil. Vendar je spreminjanje 
tradicije konservativen in počasen proces in so spremembe lahko vidne šele po eni 
generaciji. Kljub temu pa projektna skupina meni, da so projektne dejavnosti dobra 
osnova za spremembo te škodljive tradicionalne prakse.  

Jasno povezavo pa je mogoče videti med stopnjo izobraženosti in zgodnjo poroko. 
Izobrazbena struktura anketirancev je najbolj pomemben in značilen dejavnik za zgodnji 
začetek neformalnega sobivanje in zakonskega življenja. Starost, pri kateri so vprašani 
začeli živeti s partnerjem ali sklenili prvo zakonsko zvezo, je v neposredni povezavi z 
njihovo stopnjo izobrazbe. Višjo stopnjo izobrazb imajo, kasneje se odločijo za zakonsko 
in zunajzakonsko razmerje. V prvi raziskavi si je 60% vprašanih z osnovno ali 
nedokončano osnovno šolo ustvarilo družino pred starostjo 14 let,  81,31% ljudi, ki so se 
poročili po dopolnjenem 18. letu starosti, pa ima osnovnošolsko izobrazbo. Ravno 
nasprotno pa je skoraj 40% vprašanih, ki so se poročili po dopolnjenem 18. letu (37.56%), 
končalo srednjo šolo ali več. 

Drugi krog raziskave potrjujejo te rezultate. Sodelovala je samo ena oseba, ki se je poročila 
pred dopolnjenim 14. letom (zaradi omejenega števila anketirancev v drugi raziskavi), 
ženska, ki ni dokončala osnovnošolskega izobraževanja. Hkrati pa so imeli vsi sodelujoči 
(z eno izjemo), ki so se poročili po 18. letu, vsaj osnovnošolsko izobrazbo. Skoraj 50% med 
njimi je celo zaključilo srednjo šolo. 

Postopno spreminjanje tradicije je mogoče zaslediti tudi v tem, da je v drugi raziskavi 
51,85% anketirancev odgovorilo, da so se s partnerjem videvali več kot en mesec, preden 
so se odločili za skupno življenje. 
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OTROCI IN NAČRTOVANJE DRUŽINE 
Kot je podrobno razloženo v prvi raziskavi, je romsko prebivalstvo v Velikem Turnovem 
sestavljeno iz veliko različnih romskih skupin. Raziskava je bila izvedena na način, ki naj 
bi zajel večino skupin.  Na enak način je bil izveden tudi drugi krog raziskave. 
Raziskava je v zvezi z otroci in načrtovanjem družine pokazala naslednje značilnosti:  
Povprečno število otrok v družini je 2,35. Ta številka je nekoliko nižja v primerjavi s 
povprečnim številom otrok v romski družini na nacionalni ravni, ki je bila 2,6 v zadnjem 
popisu prebivalstva leta 2011. Hkrati pa je ta številka bistveno nižja od splošnega javnega 
stereotipa – ki se pogosto ponavlja v medijih - da imajo Romi veliko otrok2. 
Tendenca zmanjševanja povprečnega števila otrok v romski družini je dolgoletna težnja 
na nacionalni ravni v Bolgariji. Romi v regiji Veliko Turnovo popolnoma ustrezajo tej 
težnji. 
Drugi krog raziskave potrjuje rezultate iz prvega, da je skupina Rudari tista z najmanjšim 
povprečnim številom otrok - 2,18. Blizu povprečnemu številu regije Veliko Turnovo so 
Milleti (turško govoreči Romi muslimani) - 2,43,  in skupine, ki se opredeljujejo kot Romi 
(ti so večinoma Burgudjii in Kaldarashi) - 2,44. 
 
 

                                                 
2 Center Amalipe, Beyond Anti-Roma Stereotypes 
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Tudi med skupinami z največjim številom otrok, povprečje ne presega števila 3. Zdi se, da 
sta dva otroka v družini sprejemljivo stanje v skupini Burgudjii. Čeprav se je zdelo, da so 
ena najbolj konservativnih skupin Romov v Bolgariji3, so Burgudjii opustili patriarhalni 
vzorec družine z velikim številom otrok in sprejeli vzorec dveh otrok že pred dvema 
generacijama. Podobno kot Burgudjii, ima tudi skupina Kaldarashi majhno število otrok: 
dve ali tri, če sta prvi dve deklici. Tradicija te skupine zahteva, da je sin tisti, ki mora 
poskrbeti za starše, medtem ko hči postane del ženinove družine. To je glavni razlog, zakaj 
se Kaldarashi odločijo za tretjega otroka, če sta prva dva ženskega spola. 
Če povzamemo, je drugi krog raziskave jasno potrdil tendenco zmanjševanja povprečnega 
števila otrok v romski skupnosti. Še vedno je mogoče najti družine z velikim številom 
otrok, vendar so to izjeme in ne vplivajo na glavni trend. 
Podobno kot povprečno število otrok, je tudi starost, ko mladi postanejo starši, odvisna 
od skupine, kateri pripadajo. Večina tistih, ki so povedali, da so postali starši pred 
dopolnjenim 18. letom, pripada tradicionalni skupini Burgudjii,  kjer zgodnji dogovorjeni 
poroki hitro sledi zgodnje rojstvo otroka. Vendar pa je mogoče opaziti tudi težnje za 
povišanje starosti pri rojstvu prvega otroka, če primerjamo ustrezne odstotke med 
anketiranci iz različnih starostnih skupin. 
 
Opisani trendi so ponovno potrjeni s podatkom, pri kateri starosti starši postanejo stari 
starši. Glede na raziskavo, je povprečna starost pri prvem vnuku med Romi v regiji Veliko 
Turnovo okoli 39 let. Na splošno je povprečje 39 let pri prvem vnuka kazalec, da se 
povišuje tudi starost, ko oseba prvič postane starš.  
 
Kontracepcija: Drugi krog raziskave je tudi potrdil, da približno polovica romskih žensk, 
ki so spolno aktivne, ne uporablja nobene oblike kontracepcije. Glavni razlog je 
prepričanje, da je to predvsem odgovornost moškega ali pa, da je v nasprotju z tradicijo 
(skoraj dve tretjini odgovorov sta med zgoraj omenjenima razlogoma). Tudi splav je 

                                                 
3 To dejstvo je mogoče pojasniti z nomadskim načinom življenja, ki so ga ohranjali do 1960, ko jih je 

komunistični režim prisilil, da so se ustalili.   
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uporabljen kot kontracepcija: okoli 20% romskih žensk, vključenih v raziskavo je 
povedalo, da so že uporabile splav kot kontracepcijsko metodo. 
 
 

 
 
Medicinsko osebje, prijatelji, televizija, internet in šole (dejavniki izven družine) so še 
vedno glavni vir informacij o kontracepciji. Sledijo bratje / sestre in starejši družinski 
člani. Zdi se, da nekateri kulturni tabuji še naprej preprečujejo širjenje informacij o 
kontracepciji v družinskem okolju. To je razlog za uporabo zunanjih dejavnikov, ki 
dopolnijo manjkajoče podatke. Razna usposabljanja, zdravstvena predavanja in podobno 
bi lahko torej bile uspešne delovne metode, kot tudi pomoč sovrstnikov (ki so bili prav 
tako vključeni kot metoda v tem projektu). Hkrati pa je treba dati poseben poudarek na te 
dejavnosti, prav zaradi še obstoječih tabujev o kontracepciji in preprečevanju nosečnosti 
v skupnosti. 
 
 

 

ODNOS DO PARTNERSTVA 

Drugi krog raziskave tudi potrjuje, da je ne glede na realno stanje mogoče zaznati 
trajnostno težnjo v prepričanju ljudi, da je razumna starost za poroko 18. let.  

Prvo vprašanje modula 5 je namenjeno sledenju temu, koliko je javno mnenje 
(mnenje sosedov v skupnosti) pomembno in v kolikšni meri vpliva na neposredna dejanja 
oseb. Nanaša se na odnos Romov do zgodnjega spolnega življenja in njihove kulture 
reprodukcije. V resnici se za tem vprašanjem skriva sledeče: Je starosti 14-15 let primerna 
za začetek spolnega (in posledično zakonskega) življenje? 

Je v nasprotju s 
tradicijo

31%

To je 
odgovornost 

moškega / 
ženske 

31%

Drugo
38%

Zakaj ne uporabljate kontracepcije?
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Ivancho in  Marijka živita v sosednjih hišah.  Poznata se že od rojstva. Ko 
dopolnita 14 – 15 let, nenadoma spoznata, da sta zaljubljena in želita imeti spolni 
odnos. Kaj morata storiti?  

Raziskava je pokazala še večji delež odgovorov, kjer vprašani navajajo, da bi 
morala počakati do dopolnjenega 18. leta, kar kaže na to, da osredotočeno posredovanje 
sicer ne more na hitro spremeniti prakse, vendar pa lahko vzpostavi dober začetek pri 
spreminjanju odnosov.  

Morajo vprašati starše za dovoljenje        Počakati do 18. leta        Lahko imajo spolni odnos, če so zaljubljeni   Drugo 

 

 
14.letom  18.letom  poroko 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

To ask their parents
for permission

To wait until they
become 18

They can make sex
if they are in love

Other

3
0

,1
0

%

4
7

,3
0

%

2
0

,9
0

%

1
,7

0
%

3
2

,5
2

%

5
0

,1
5

%

8
,9

9
%

4
,1

7
%1

4
,2

9
%

7
1

,4
3

%

8
,1

6
%

6
,1

2
%

Kaj naj storijo 14 - 15 let stari mladostniki, če so zaljubljeni?

2010 2015 2016

10%

88%
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Ti odgovori so bili dvojno preverjeni z vprašanji v vrednostnem sistemu, kjer 88% 
vprašanih ne odobrava starosti 14 let kot primerne za začetek spolnih odnosov; približno 
2/3 ljudi celo ne sprejema starosti 18 let, kot primerne. Hkrati je mogoče spreminjanju 
starih patriarhalnih tradicijo slediti z dejstvom, da se skoraj dve tretjini vprašanih 
strinjata, da bi fant in dekle morala s spolnimi odnosi počakati do poroke. (prikazano na 
grafu zgoraj). 

Spremembo v patriarhalnem modelu odločanja v zvezi z zakonsko zvezo je možno opaziti  
tudi pri naslednjem vprašanju: "Kdo mora dati dovoljenje, da se poročita". Prva stvar, ki 
jo lahko opazimo, je skupna odgovornost staršev para in ne prevladujoča ena stran. Ta 
težnja je še občutnejša v primerjavi z raziskavo iz leta 2015. Druga pomembna ugotovitev 
je premik teže pomembnosti mnenja starih staršev v korist staršev.  To je tudi znak 
modernizacije, saj so v skladu s patriarhalno tradicijo odločitve o članu družine vedno 
sprejemali najstarejši člani družine. 

 

Kdo jim mora dati dovoljenje za poroko  2015 2016 

Ivanchovi starši/stari starši   22,37% 4.26% 

Marijkini  starši/stari starši   15,71% 2.13 % 

Starši se morajo odločiti skupaj 50,09% 70.21 % 

Odločajo naj drugi ljudje v skupnosti 3,14% 0% 

Nihče – če se ljubit, se naj poročita 7,58% 19.15% 

Drugo 1,11% 4.26 % 

 

 
*Ivanchova družina *Marikina družina  *Starši se morajo odločiti skupaj *Odločajo naj drugi ljudje v skupnosti 
*Nihče – če se ljubit, se naj poročita   *Drugo 
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Ta trend potrjuje tudi vprašanje: "Nekega dne Marijkini starši povedo, da je čas, da se poroči 
in da so ji našli primernega moža. Kaj naj Marijka stori?'' 68,09% vprašanih vztraja, da 
mora dekle prositi starše, naj je ne poročijo, ker je še premlada;  23,40% vprašanih meni, 
da bi morala sprejeti izbiro svojih staršev, saj je to tradicija in starši vedo, kaj je najboljše 
zanjo. 

VREDNOTE 

Prvi sklop vprašanj v tem delu raziskuje odnose in vrednote o družini, o ustanovitvi 
družine in socialne vloge moškega/ženske, otrok/staršev. Raziskava je pokazala, da 
trendi vrednot v romski skupnosti v veliki meri odražajo odnos do zakonske zveze v 
makro družbi. Sedanja raziskava opozarja, da je skoraj 47% vprašanih mnenja, da je zakon 
zastarela institucija,  v primerjavi s 35,48% iz prvega kroga raziskave leta 2015. 
Anketiranci ne zavračajo življenja v dvoje, ampak le zakonsko zvezo kot institucijo. Zato 
83,72% vprašanih vidi ljudi, ki živijo skupaj, kot družino in spoštujejo pravico ljudi, da 
živijo skupaj, če tako želijo, čeprav niso poročeni. Istočasno pa imajo tisti, verjamejo v 
družinske ustanove, precej trdno vero v njih. 46,51% vprašanih (kar je nekoliko manj kot 
v prvi raziskavi) navaja, da je zakonska zveza zaveza za vse življenje in je ni mogoče 
razdreti. Procesi modernizacije so dodatno ponazorjeni z dejstvom, da skoraj 76,64% 
vprašanih verjame, da niso starši tisti, ki bi morali poskrbeti za poroko svojih otrok. Poleg 
tega se 84% vprašanih ne strinja s trditvijo, da bi se naj dekle poročilo čim bolj zgodaj, da 
bi ohranilo svojo nedolžnost 

 

Mislite, da je primerno Total 

  da ne ne vem 

Zakon je zastarel 46.51% 48.84% 4.65% 

Ljudje, ki niso poročeni, imajo pravico živeti skupaj, če tako želijo 83.72% 16.28% 0 

Zakonska zveza je zaveza za vse življenje in je ni mogoče razdreti 46.51% 48.84% 4.65% 

Starši so tisti, ki bi morali poskrbeti za poroko svojih otrok 23.26% 76.74% 0 

Dekle naj bi se poročilo čim bolj zgodaj, da bi ohranilo svojo 
nedolžnost 

14.29% 83.33% 2.38% 

Ljudje, ki v zakonu niso srečni, imajo pravico do ločitve.  76.74% 13.95% 9.3% 

Ženska mora imeti otroke, če želi biti prava ženska.  55.81% 41.86 2.33% 

Moški mora imeti otroke, če želi biti pravi moški. 47.62% 47.62% 4.76% 

Da je otrok srečen, mora odraščati ob obeh starših.  76.74% 20.93 2.33% 

Ženska ima lahko otroka, četudi ni poročena (mati samohranilka)  63.41 31.71 4.88% 
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Ko so otroci stari 18 – 20 let, se morajo osamosvojiti in živeti 
ločeno od staršev 34.88% 55.81% 9.3% 

Mati, ki je zaposlena, ima lahko enako topel in ljubeč odnos s 
svojim otrokom kot mati, ki ni zaposlena.  79.07% 20.93% 0 

Bolj primerno je, če mati sama pazi na svojega otroka, kot pa da 
ga vpiše v vrtec  46.51% 51.16% 2.33% 

Starejši otroci naj bi skrbeli za mlajše 72.09% 23.26% 4.65% 

Deček / deklica naj najprej zaključi šolanje in si potem ustvari 
družino.   88.37% 11.63% 0% 

 

Z nekaj dodatnimi vprašanji smo poskusili osvetliti družinsko vlogo in odgovornosti v 
družini (vključno z vlogami in odgovornostmi obeh spolov). To potrjuje tudi eno od 
vprašanj, katero podeljuje potrebno spoštovanje in pomen zaposlenim žensk. 79,07% 
anketirancev se strinja, da ima lahko zaposlena mati enako ljubeč odnos s svojim otrokom 
kot mati, ki ne dela, kar je še večji odstotek odgovoro, kot v prvem krogu raziskave. Ta 
sprememba se kaže tudi v drugem vzorcu v skupnosti. Ne dolgo nazaj je v skupnosti 
veljalo kot neprimerno, če je mati poslala otroke v vrtec, namesto da je sama pazila na 
njih. To je pomenilo, da je slaba mati.  

Danes pa je jasno, da se več kot polovica vprašanih ne strinja z normami iz bližnje 
preteklosti. Seveda, še vedno je veliko odvisno od posebnosti določene skupine. Starejše 
ženske, na primer, v konservativni skupnosti Burgudjii še vedno verjamejo, da je 
neprimerno, da mati svojega otroka vpiše v vrtec. 

Zgoraj opisani trendi so vidni tudi, ko govorimo o vlogah obeh spolov in odgovornosti pri 
skrbi za otroke. Tukaj je proces emancipacije še bolj viden. 75,56% anketirancev se 
strinja, da bi morala oče in mati imeti deljeno odgovornost pri vzgoji otrok in njihovem 
izobraževanje. Slednje področje je bilo včasih vsekakor dodeljeno ženskam v družini. 

Kljub temu pa lahko pri obeh, finančni odgovornosti o vzgoji otrok in odgovornosti glede 
na spol, opazimo razliko v mnenju moških in ženskih anketirancev, vendar ta razlika ni 
tako velika, da bi bistveno vplivala na splošni trend modernizacije. 

 

Kdo bi moral skrbeti za vzgojo otrok in 
njihovo izobrazbo 

  

oče 0 

mati 24.44% 

Oba, moški in ženska 75.56% 

drugo 0 
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Namen zadnjega dela je raziskave na področju spolnosti in vrednot glede spolnih odnosov, 
splava, in še zlasti vprašanja, povezana z zgodnjo poroko. Vprašanje splava je občutljiv in 
hkrati pomemben pokazatelj sistema družinskih vrednot Romov. Dvoumnost teme 
razkriva dva zelo pomembna dejstva. Prvo je, da večina ljudi meni, da je splav pred 16. 
letom starosti neprimeren. Verjetno je to povezano ne samo z zdravstvenim vidikom, 
ampak tudi z vidikom visoke vrednosti otrok v romski skupnosti. 

  

 

Sledimo lahko isti težnji glede spolnih odnosov na splošno. Pozitivno je, da več kot 88% 
vprašanih ne odobrava spolnih odnos pred 14. letom, 61,9% pa jih meni, da je tudi 18 let 
še vedno prezgodaj za spolni odnos. Tudi tukaj so odstotki višji med ženskami, kar že kaže 
na verjetno spreminjanje dojemanja zgodnjih porok, glede na dve osnovni vprašanji: 
spolni odnos in splav. To najverjetneje temelji na njihovih osebnih izkušnjah, ki jih moški 
nimajo, zato le-ti lažje sprejmejo spolne odnose pred dopolnjenim 14. letom. Zato bi 
morale biti ženske osnovna ciljna skupina pri načrtovanju dejavnosti in ukrepov za boj 
proti zgodnji poroki, saj je tako bolj verjetno, da bo hitreje prišlo do sprememb.  

 

14%

84%

2%

Mislite, da je primerno: splav, če je ženska stara 
manj kot 16 let

Yes No I don’t now
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ZAKLJUČEK 

Glede na kratek čas, ki je pretekel med obema krogoma ankete, skoraj ne moremo opaziti 
velikih sprememb v vrednotah in stališčih, saj sta to najbolj konservativnia elementa 
kulture ljudi. Hkrati pa se v skupnostih, v katerih so potekali najmočnejši posegi v okviru 
projekta, že pojavljajo kazalniki za spremembe, ne le v premostitvi tradicionalne 
konservativne prakse, ampak tudi pri vlogi spolov v skupnosti in delitvi odgovornosti. To 
je že velik korak naprej proti opolnomočenju žensk v  tradicionalnih skupnostih in 
odpravi nasilja, povezanega s spoloma. 

Hkrati pa je raziskava v Bolgariji (oba kroga) kaže na zelo močno vlogo izobraževanja, 
ekonomskega položaja in mobilizacijo skupnosti za spodbujanje sprememb, kar je 
potrebno podrobneje preučiti. 
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ITALIJA 

DEMOGRAFSKI PROFIL ANKETIRANCEV 
Večina vprašanih živi v najemniških stanovanjih ali NVP stanovanjih, večinoma v Soseski 
4 in 5, v Firencah; sledijo anketiranci, ki živijo v montažnih hišah in barakah v kampu 
Poderaccio in v vasi, kjer je deset montažnih hiš (Guarlone), v južnem delu Firenc. 

Kot je podrobno prikazano v Grafu št.1 – vrsta namestitve: nekaj več kot polovica 
sodelujočih (51,1%) je izjavilo, da živi v samostojni hiši, 24,4% je izjavilo, da živi v baraki, 
montažni hiši ali podobni obliki namestitve, 11,1% je izjavilo, da živi v stanovanju, v bloku 
z manj kot desetimi stanovanji, 8,9% je izjavilo, da živi v stanovanju, v bloku z več kot 
desetimi stanovanji. Nihče od vprašanih ne živi v domu ali samo v delu hiše.  

 

Povprečno število družinskih članov je 5,6 in večina vprašanih (68%) živi z generacijo 
svojih otrok. Razširjene družine (tri generacije: otroci, starši in stari starši) predstavljajo 
18% vzorca.  

11% vprašanih je izjavilo, ki živijo s svojo generacijo (pari ter bratje in sestre v istem 
gospodinjstvu) in le 4% udeležencev živi pri starših (graf št. 2 generacije v gospodinjstvu). 

 
Št 2 : *vaša generacija, otrok in starši 
          *vaša generacija in vaši otroci   *vaša generacija in generacija vaših staršev 
          *vaša generacija 
 
Št. 1: *v posamezni hiši  *V delu hiše  *V stanovanju, v bloku z manj kot 10 stanovanji * V stanovanju, v bloku z več kot 
10 stanovanji * stanovanje v domu  * Baraka ali podobna namestitev 

 
 
Demografski profil anketirancev 

51,1%

11,1%

13,3%

24,4%

table n. 1 - VRSTA NAMESTITVE

a.       In a separate house

b.      In a part of a house

c.       In an apartment in a block
with less than 10 flats
d.      In an apartment in a block
with more than 10 flats
e.       Apartment in a dormitory

f.        Barrack or a similar type
of house

18%

67%

4%
11%

table n.2 - GENERACIJE V GOSPODINJSTVU
Your generation, children
and parents

Your generation and your
children

Your generation and the
generation of your
parents
Your generation
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Kot v prvi fazi raziskave, je več kot polovica vprašanih moških. Anketirali smo 45 oseb, od 
tega 58% moških in 42% žensk. (graf št.3 – spol). 

 
Večina moških anketirancev je stara več kot 30 let (24% med 30 in 39 let; 18% med 40 in 
49 let; 36% med 50 in 59 let); 16% vprašanih je starih med 19 in 29; 4% vprašanih je pod 
18 in 2% je nad 60. Nihče od anketirancev ni star med 14 in 18. (graf št. 4.a starost moških) 

 
Vzorec žensk je naslednji: 39% vprašanih je starih med 30 in 39 let, 17% je starih med 40 
in 49 let , enako med 50 in 59 let, 16% je med 19 in 29 let, ter 12% vprašanih je starih med 
14 in 18 let. (graf št. 4.b starost žensk) 
 

  
 

58%

42%

table n.3 - SPOL

a. Male

b. Female

0% 12%

16%

20%

52%

table n.4.a - STAROST MOŠKIH

a.       Between 14 and 18

b.      Between 19 and 29

c.       Between 30 and 39

d.      Between 40 and 49

e.       Between 50 and 59

11%

16%

39%

17%

17%

table n. 4.b - STAROST ŽENSK

a.       Between 14 and 18

b.      Between 19 and 29

c.       Between 30 and 39

d.      Between 40 and 49

e.       Between 50 and 59
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V smislu etnične identifikacije, udeleženci te raziskave odražajo značilnosti romskih 
skupin na območju Firence. 

Romske podskupine v vzorcu so razdeljene na naslednji način: 58% vprašanih se je 
opredelilo za Rome iz Makedonije, 27% anketirancev se je opredelilo za Rome s Kosova, 
7% vprašanih  za Ascalie, Romi iz Srbije ( 4%) in iz Bosne (4%). 

V našem vzorcu ima visok odstotek žensk nizko stopnjo izobrazbe: 21% jih je obiskovalo 
osnovno šolo in 27% jih ni končano osnovne šole. Po drugi strani pa imajo moški nekoliko 
višjo stopnjo izobrazbe, polovica anketirancev je zaključila osnovno šolo. Zelo majhen 
odstotek vprašanih (moški in ženske) je obiskoval ali zaključil srednjo šolo. 
 
(graf št..6.a in graf št..6.b – IZOBRAZBA (M) in (Ž)) 
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table n. 5 - IDENTIFICATION

Macedonia

Kosovo

Bosnia

Serbia

Ascalie
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table n.6.a - IZOBRAZBA (M)
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*brez izobrazbe    *nedokončana osnovna  *osnovna  *nedokončana primarna  *primarna  *nedokončana srednja  
*srednja šola  *nedokončana univerzitetna  *univerza 

 

POROKE IN PARTNERSTVA 
Večina vprašanih je poročenih, z uradno (37%) ali tradicionalno slovesnostjo (10,9%) ali 
oboje (34,8%), vendar nihče ni bil poročen s strani verskega voditelja 
Ob upoštevanju rezultatov prve raziskave in primerjavi z nadaljnjimi razgovori opažamo 
nekaj novih odgovorov: ena oseba je izjavila, da živi s svojim partnerjem brez kakršne koli 
oblike poroke, dve ženski navedli status ločene osebe in tri osebe so se opredelile za  
samske. 
 
Koliko oseb v vaši raziskavi ima stalnega partnerja, s katerim živi skupaj (Q5) 
Skoraj vsi anketiranci imajo stalnega partnerja, s katerim živijo v zakonski ali 
zunajzakonski (1 anketiranec) zvezi. Ženska, ki je navedla, da je ločena, živi z novim 
partnerjem in oba sta izjavila, da to ni prvi partner, s katerim živita. Samski anketiranci 
(7%), ki živijo s starši ali brati/sestrami, so kot odgovor navedli drugo.  (graf št. 8 – prvi 
partner) 
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table n.6.b - EDUCATION (F)
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Starost, pri kateri so začeli živeti s partnerjem (Q7): 
Povprečna starost, ko osebe začne živeti skupaj s svojim partnerjem je 18,5 let. Nihče od 
vprašanih ni začel s partnerjem živeti skupaj pred dopolnjenim 14. letom; najnižja 
zabeležena starost je 14 let (več kot en primer) in najvišja je 24 (ženska iz Makedonije, 
med 50 in 59 let – dokončana osnovna šola). Večina žensk (63%) se je poročila, z uradno 
ali tradicionalno slovesnostjo, med 14. in 18. letom, pri moških je več kot polovica 
vprašanih (54%) začelo živeti s partnerjem med 18 in 20 letom.  
(graf št.9 – starost, ko se začne sobivanje s partnerjem) 
 

 

 Med 
14 in 

18 

Med 
18 in 

20 

Starejš
i kot 
20 

ženske 63% 19% 19% 

moški 31% 54% 15% 
 

AGE OF 
MARRIA
GE OF 
WOMEN 

NO 
EDUCATI

ON 

UNCOMPLE
TED 

ELEMENTA
RY 

ELEMENT
ARY 

UNCOMPLE
TED 

PRIMARY 

PRIMA
RY 

UNCOMPLE
TED 

SECONDAR
Y 

 
SECONDA

RY 

14 -  18   2 2 1 1     

18 – 20 2 1 1 3 1     

> 20     1   2 1 1 

 

89%

4%0%

7%

table n. 8 - Je/je bil vaš prvi partner/prvi 
zakon v/s katerim živite?

 Yes

No, I had one
marriage/partner
before

d. Other

0 5 10 15

Between 14 and 18

Between 18 and 20

Older than 20

table n. 9 - AGE STARTING CO-HABITATION
male female
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AGE OF 
MARRIA
GE OF 
MEN 

NO 
EDUCATI

ON 

UNCOMPLE
TED 

ELEMENTA
RY 

ELEMENT
ARY 

UNCOMPLE
TED 

PRIMARY 

PRIMA
RY 

UNCOMPLE
TED 

SECONDAR
Y 

 
SECONDA

RY 

14 -  18     2   4     

18 – 20  1   1 1 9 4 1 

> 20         3     

 
Če primerjamo starost pri sklenitvi zakonske zveze s stopnjo izobrazbe, lahko potrdimo 
povezavo med temi podatki in ponovno poročamo, da je večina staršev najstnikov, ki so 
odgovarjali na vprašanja izjavila, da so želeli, da si njihovi otroci "uredijo življenje" (npr 
končajo šolanje in poiščejo zaposlitve) pred poroko. 
V času med obema raziskavama ni prišlo do nobene civilne poroke, da bi lahko poročali 
o kakšni pomembnejši povezavi. 
 

OTROCI IN NAČRTOVANJE DRUŽINE 
Rezultati raziskave kažejo, da je povprečno število otrok na družino 3,5 (3,7 v prvi 
raziskavi). Kot smo že poročali, je ta rodnosti več kot dvakrat višja od italijanske (1.3). 
Največji delež anketirancev ima 3 otroke (43%) in 4 otroke (26%). 12% vprašanih ima 5 
otrok in 10% ima 2 otroka. Najnižji odstotek predstavljajo anketiranci z več kot 5 otroki 
(5%) ali enim otrokom (5%). (Graf št.10 - Koliko otrok imate?) 
 

 

ŠEVILO OTROK 

1 2 3 4 5 >5 

5% 10% 43% 26% 12% 5% 
 

 
 
 
 

 
Korelacija med številom otrok in starostjo staršev: skoraj polovica vprašanih z več kot 
štirimi otroki (41%) ali tremi otroki (44%) je starejših od 50 let.  

 50-59 40-49 30-39 19-29 

>4 41% 12% 29% 18% 

3 44% 17% 39% 0% 

<3 14% 43% 14% 29% 
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15
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1 2 3 4 5 >5

table n.10 - Koliko otrok imate?
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Odgovori o starosti v času, ko so postali starši kažejo, da je velik delež anketirancev z več 
kot tremi otroki starejši od 50 let in so imeli prvega otroka v starostni skupini 14-18, v 
primerjavi z 73% anketiranci z manj kot tremi otroki, ki so imeli svojega prvega otroka v 
starostni skupini 18-20. Pri primerjanju teh podatkov je mogoče domnevati, da se 
dogajajo spremembe v sestavi v novih družinah, ki se pojavljajo v zvezi s starostjo, pri 
kateri so dobili prvega otroka in velikosti gospodinjstev. (Graf št .10.a, 10.b, 10.c Starost 
pri prvem otroku)  
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table n. 10.a - Starost pri prvem otroku -
celoten vzorec
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table n. 10.b -Starost pri prvem otroku-
<3 otroci
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table n. 10.c - Starost pri prvem otroku-
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table n. 10.d - Starost pri prvem otrokud -
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Ponovno je večina moških izjavila, da ne uporablja nikakršne kontracepcije, kot v prvi 
raziskavi. Ko je mediator vprašal, zakaj ne, je večina odgovorila, da je to v nasprotju s 
tradicijo in vero (vsi vprašani so muslimani). Po drugi strani pa 52% žensk uporablja 
kontracepcijske metode (kondomi, tabletke ali maternični vložek). Zdi se, da tako kot v 
prvi raziskavi, moški še vedno prepuščajo skrb za kontracepcijo ženskam. Kar se tiče 
ženskega dela vprašanih, lahko poročamo o spremembi na tem področju: splav (34% v 
prvi raziskavi) ni naveden kot možnost pri tem vprašanju.  (graf št. 12.a in 12.b – Uporaba 
kontracepcijskih metod) 

 
  

ODNOS DO PARTNERSTVA 
 
Pri primerjavi podatkov z rezultati prve raziskave v zvezi s partnerstvom, je mogoče 
opaziti spremembo stališča do starostne meje za začetek spolnega (in zakonskega) 
življenja. Natančneje, povečal se je odstotek odgovorov, da je pametno počakati do 18.  
leta starosti: 40% žensk je izrazilo mnenje, da naj Marco in Mara počakata s spolnim 
odnosom, dokler ne dopolnita 18 let, v primerjavi s 16% v prvi raziskavi. (Graf št. 13.a in 
13.b -. Marco in Mara sta 14/15, sta zaljubljena in želita imeti spolni odnos, kaj naj 
storita?) 

28%

29%

29%

14%

table n. 11. a - Starost pri prvem vnuku -
ženske

30-35

35-40

40-45

45-50

18%

29%47%

6%

table n. 11.b - Starost pri prvem vnuku -
moški

30-35

35-40

40-45

45-50

10%

10%

32%

11%

16%

21%

table n. 12.a - Usage of 
contraception 

method - women

a.       Condoms

b.      Pills against
pregnancy for the women

d.      Spiral

e.       Interruption
intercourse

g. Traditional methods

i. Never use any specific
methods

j. I do not make se1

100%

table n. 12. b - Usage of contraception 
method - men

Never use any
specific methods
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*vprašata starše za dovoljenje 
* počakata do 18. leta starosti 
* lahko imata spolni odnos., če sta zaljubljena  *lahko imata spolni odnos, samo če sta poročena 

 
Zdi se, da so ženske, ki so sodelovale na tej drugi raziskavi, bolj povezane s patriarhalno 
tradicijo kot ženske, anketirane v prvi fazi raziskave. Tam je vidna povezava med visokim 
odstotkom odgovorov povezanih z dovoljenjem staršev in skupino Romov iz Makedonije, 
ki je bila v prvi fazi manj zastopana. Malo več kot polovica žensk je bila mnenja, da je pri 
odločitvi, da se poročita, potrebno dovoljenje staršev, prav tako, da imata spolne odnose. 
74% vprašanih, v primerjavi s 47% v prvi raziskavi je prepričano, da se morajo družine 
(npr. starši in stari starši para) dogovoriti o sklenitvi zakonske zveze. Pri odgovorih 
moškega dela anketirancev o tem vprašanju ni bistvenih odstopanj od prve raziskave.  
Prav tako se je v zvezi z vprašanjem, kaj morata Marco in Mara storiti, če starši ne dovolijo, 
da začneta živeti skupaj, 50% žensk strinjalo, da morata počakati do starosti 18 let (delež 
se je povečal za 15% v primerjavi z odgovori na prejšnjo raziskavo). Po drugi strani pa se 
odgovori moških anketirancev ne ujemajo s prvo raziskavo, kar je verjetno povezano z 
dejstvom, da so bili v prvi fazi bolj zastopani mlajši moški. (Graf št 13.c in 13.d - Kaj naj 
Marco in Mara storita, če starši ne dovolijo, da začneta živeti skupaj) 
 

 
*v vsakem primeru morata ubogati starše 

*počakati morata do 18. leta starosti 

*če sta zaljubljena, jima nič ne bi smelo preprečiti spolnega odnosa 

33%

50%

17%

graf št. 13.c - kaj na Marco in Mara 
storita, če starši ne dovolijo, da začneta 

živeti skupaj - ženske

They have to obey their 
parents’ decision in all cases 

They have to wait until they
get 18

 If they are in love no
conditions should prevent
them from having sex

83%

17%

graf št. 13.d - kaj na Marco in Mara 

storita, če starši ne dovolijo, da začneta 
živeti skupaj - moški

They have to obey their 
parents’ decision in all 
cases 

 They have to wait until
they get 18

55%
40%

5%

graf št. 13. a - Marco in Mara sta 14/15, sta 

zaljubljena in želita imeti spolni odnos, kaj naj 
storita?) - ženske

  To ask their
parents for
permission

 To wait until they
become 18

They can make sex if
they are in love

8% 0%
8%

84%

graf št. 13.b -Marco in Mara sta 14/15, sta 
zaljubljena in želita imeti spolni odnos, kaj naj 

storita?) - moški

  To ask their parents
for permission

 To wait until they
become 18

They can make sex if
they are in love

They can make sex
only if they are
married
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Pri zadnjem vprašanju modula, je odstotek odgovorov moških in ženskih podoben. Skoraj 

polovica vprašanih (40%) je navedla, da je pomembno dokončati šolanje preden si mladi 

ustvarijo družino; več kot polovica vseh vprašanih (55%) se je strinjala, da dogovorjena 

zgodnja poroka ni najboljša možna izbira.   

 

 
* Najprej se morata poročiti    *Sprejeti odločitev staršev 
*Končati morata šolanje     *Prositi starše, naj je ne poročijo, ker je še premlada 
* Premlada sta – ne bi vedela, kaj storiti, da bi uživala  *Pobegniti, da bi se izognila poroki 
*Premlada sta- ne bi se znala zaščititi   *Drugo 
*Drugo 

 

VREDNOTE 
 

Skupno življenje in zgodnja poroka 

Največje spremembe se pojavljajo pri vprašanju »Dekle bi se moralo zgodaj poročiti, 
saj se tako ohrani njena nedolžnost«: 94% ženski (v primerjavi s 67% v prvi raziskav) 
se ni strinjalo s to izjavo, čeprav je nedolžnost pomembna vsem vprašanim, torej bi lahko 
sklepali, da je porast deleža žensk, ki niso naklonjene zgodnji poroki, posledica ukrepov 
in dejavnosti projekta.  
 

Definicija ženskosti in moškosti 

43%

55%

2%

graf št. 13.f - Nekega dne Marijki starši 
rečejo, da je čas, da se poroči... Kaj naj 

stori Marijka? 

Accept the choice of her parents

Ask them not to marry her yet
because she is still young

Run away to escape from the
marriage

Other

42%

40%

2%
9% 0% 7%

graf št. 13.e - Zakaj bi morala počakati s 
spolnim odnosom?

 First they have to do a
wedding

They have to finish school

They are still young – they 
would not know what to do 
to enjoy it
They are still young – they 
would not know how to 
protect themselves
e.       Other
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Jasno je, da imeti otroke predstavlja pomemben vidik, ki odloča o ženskosti in moškosti 
(Ženska mora imeti otroke, da bi bila prava ženska / Moški mora imeti otroke, da 
bi pravi moški), vendar so moški anketiranci, v primerjavi s prvo raziskavo, bolj 
prilagodljivi pri teh predpostavkah (77% in 81% moških se ne strinjam z obema izjavama, 
v primerjavi z  48% in 45% v prvi raziskavi). 
 
 
Družina in otroci 

Velik delež anketirancev meni, da morajo otroci živeti s starši tudi po starosti 18-20 let 
(81% žensk in 42% moških), verjetno zaradi višje starosti vprašanih v primerjavi z 
mnenji, izraženimi v prvi raziskavi (22% žensk in 6% moških). Ti podatki, v korelaciji s 
splošnim strinjanjem anketirancev, da »mora fant / dekle najprej končati šolo in si 
nato ustvariti družino«, potrjuje mnenje staršev, da bi se mladi morali "ustaliti" preden 
si ustvarijo družino. 

Drugo pomembno spremembo je mogoče opaziti v zvezi z mnenjem o samski ženski, ki 
rodi in sama vzgaja otroka: 63% vprašanih žensk meni, da je to dopustno, v primerjavi 
z 22% žensk v prvi raziskavi. 

  ŽENSKE MOŠKI 

  DA NE NE VEM DA NE NE VEM 

a)Poroka je zastarela 50% 50%   96% 4%   

b) Ljudje, ki se niso poročili, 
imajo pravico živeti skupaj, če 
tako želijo 

63% 25% 13% 96%   4% 

 c)Zakon je zaveza za vse 
življenje in je ni mogoče 
razdreti 

69% 31%   12% 85% 4% 

d) Starši so tisti, ki naj uredijo 
poroko svojih otrok 

50% 38% 13% 27% 73%   

e) Dekle, se mora čim bolj 
zgodaj poročiti, saj tako ohrani 
nedolžnost 

6% 94%   19% 81%   

f) Ljudje, ki v zakonu niso 
zadovoljni, se imajo pravico 
ločiti 

94%   6% 96% 4%   

g)Ženska mora imeti otroke, 
da bi bila prava ženska 

19% 69% 13% 23% 77%   

h)Moški mora imeti otroke, da 
bi bil pravi moški 

19% 69% 13% 19% 81%   

i)  Da bi bil otrok srečen, mora 
odraščati ob obeh starših  

100%     100%     



 
 
 
 

 

43 
 

j)Ženska ima lahko otroka, 
četudi je samska ( mati 
samohranilka)  

31% 63% 6% 31% 69%   

k)Ko otroci dopolnijo 18 – 20 
se morajo osamosvojiti in se 
odseliti od staršev  

19% 81% 0% 58% 42%   

l) Zaposlena mati ima lahko 
enako topel in ljubeč odnos s 
svojim otrokom kot mati, ki ne 
dela  

100%     100%     

m)Primerneje je, da mati sama 
pazi na svojega otroka, kot pa 
da ga vpiše v vrtec  

  100%   23% 77%   

n)Starejši otroci bi morali 
paziti na mlajše  

100%     96% 4%   

o) Fant / dekle mora najprej 
zaključiti šolanje in šele potem 
načrtovati družino 

100%     96%   4% 

 

 
  WOMEN MEN 

  YES NO I DON’T 
KNOW 

YES NO I DON’T 
KNOW 

a) Splav, če je dekle mlajše od 
16 let 

24% 71% 6% 7% 89% 4% 

b) Splav, če je ženska 
poročena in že ima otroke 

41% 53% 6% 18% 79% 4% 

 c) Splav, če je noseča z 
moškim, ki ga ne ljubi 

21% 60% 19% 36% 57% 7% 

d) Ženska je v razmerju z 
drugim moškim, ki ni njen 
mož 

6% 88% 6% 0% 96% 4% 

e) Moški v razmerju z drugo 
žensko, ki ni njegova žena 

6% 88% 6%   96% 4% 

f) Moški in ženska živita 
skupaj kot par, vendar nista 
poročena 

69% 31% 6% 96% 7%  

g) Ločitev 94% 6%   100%     

h) Samska ženska, ki rodi in 
sama vzgaja otroka  

63% 44%  21% 79%   
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i) Spolni odnosi pred 14. 
letom starosti 

6% 94%   4% 93% 4% 

j) Spolni odnosi pred 18. 
letom starosti 

25% 75% 6% 0% 21% 79% 

k) Spolni odnosi pred poroko 6% 82% 12% 11% 89%   

l) Prostitucija   100%     100,00%   

m)   Starši morajo odločiti, s 
kom se bo poročil njihov 
otrok 

47% 47% 6% 25% 71% 4% 

n) Dekle mora pobegniti, če 
ne ljubi moškega, s katerim 
se mora poročiti 

53% 41% 6% 44% 50% 6% 

o) Starši morajo od ženinovih 
staršev zahtevati denar, če je 
njihova hči pred poroko 
devica 

35% 65%  46% 54%  

p)   Fant in dekle bi morala 
pobegniti, če od staršev ne 
dobita dovoljenja za poroko 

29% 65% 6% 25% 75%  

q) Fant in dekle bi morala 
pobegniti, če fantovi starši 
nimajo denarja, ki ga 
zahtevajo dekletovi starši 

34% 65%  30% 66% 4% 

 

POVZETEK IN ZAKLJUČEK 
 
Skupina, s katero smo delali v drugi raziskavi, je bila malo drugačna v smislu starosti in 
osebne opredelitve (višji odstotek Romov iz Makedonije in starejši anketiranci), in vpliv 
teh dejavnikov se odraža na rezultatih. Nismo opazili bistvenih sprememb v povezavi s 
sistemom vrednot, verjetno zaradi starejše strukture vprašanih (več kot polovica 
vprašanih moških je starejša od 50 let) ter prevlade zakoreninjenih prepričanj v tej ciljni 
skupini.  
Pri analizi obeh raziskav pa smo vseeno opazili naraščajoči trend prepričanja, da bi se 
morali otroci pravilno ustaliti (pridobiti izobrazbo/službo/stanovanje) pred poroko in 
načrtovanjem družine. V bistvu zgodnja poroka ni razširjena praksa v anketiranih 
skupinah, in sploh ni prisotna med mlajšimi generacijami staršev, ki so bolj naklonjeni 
temu, da njihovi otroci s poroko počakajo (celo do starosti 18-20 let) preden otrokom 
dovolijo, da se poročijo. Posledično se število oseb v gospodinjstvih zmanjšuje: vzorec 
»dveh generacij« (starši in otroci) je najbolj razširjen, velike družine z najmanj tremi 
generacijami so v našem vzorcu manj zastopane. Kljub temu pa v družinah,  ki jih je 
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raziskava zajela, še vedno prevladuje patriarhalni vzorec in starši imajo pomembno vlogo 
pri odločanju, posebno na področju izobraževanja svojih otrok, kot tudi njihove 
prihodnosti, kot je naprimer poroka.  
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GLAVNI SKLEPI IN PRIPOROČILA 
 

Zgodnja/dogovorjena/prisiljena poroka med Romi danes še vedno obstaja, čeprav je 
vedno manj obravnavana kot del romske tradicije. Problem je prisoten v različnem obsegu 
med različnimi romskimi skupinami in družbenimi sloji v različnih regijah in v različnih 
državah: zgodnje poroke niso značilne za vse romske skupnosti v treh partnerskih 
državah! Poleg tega obstaja jasen trend za opustitev zgodnje poroke, ki poteka skupaj s 
procesom modernizacije skupnosti. Ta trend je skupen v vseh treh državah: Sloveniji, 
Bolgariji in Italiji. 

Čeprav sta bila oba kroga raziskavo opravljena v prekratkem časovnem obdobju, da bi 
izmerili trajnostne in globoke spremembe (še posebej ob upoštevanju, da je spreminjanje 
vrednot in odnosov najtežavnejša in počasna sprememba) lahko odločno rečemo, da je 
možno zaslediti jasno tendenco za modernizacijo in premagovanje škodljivih 
tradicionalnih praks v romski skupnosti. Na podlagah projektnih dejavnosti je mogoče 
opaziti sledeče: 

1. Ta proces je mogoče spodbuditi in pospešiti s  ciljnim posredovanjem v romski 

skupnosti 

2. Postopki so hitrejši in bolj trajnostni, če sprememba izhaja iz skupnosti, s sredstvi 

skupnosti, s pooblaščanjem ljudi, še posebej žensk v skupnosti 

3. Potreben impulz k procesu je ozaveščanje, sodelovanje in predano sodelovanje 
vseh institucij, povezanih z vprašanjem. 

Predstavimo lahko naslednje rezultate ankete:  

1. Dviguje se starostna meja, pri kateri se osebe poročajo oziroma začenjajo 
skupaj živeti: zdaj je več tistih Romov, ki zavračajo zgodnji začetek življenja v dvoje (pod 
16 let), kot pa tistih, ki to odobravajo. Odstotek Romov, ki so prepričani, da je začetek veze 
dopusten pred 14. letom starosti je tako nizek, da je zanemarljiv.  

2. Na dvig starostne meje za začetek skupnega življenja najbolj vpliva 
stopnja izobrazbe: višjo kot ima stopnjo izobrazbe, kasneje si oseba ustvari družino. 
Drugi pomembni dejavniki so ekonomski status  in življenjski pogoji:  revni Romi in 
tisti, ki živijo v slabih razmerah, si prej ustvarijo družine. 

3. Uveljavlja se trend, da si mladi sami ustvarijo družino, brez 
posredovanja staršev: ideja, da naj bi starši odločali, s kom se bodo poročili njihovi 
otroci, postaja vse bolj nesprejemljiva. Kljub temu se s tem strinja še dobra tretjina 
vprašanih, kar je dokaz, da je patriarhalna mentaliteta še vedno prisotna v velikem delu 
romske skupnosti.  

Še vedno je sprejemljiva praksa, da dekle pobegne s svojim fantom, če starši ne 
odobravajo poroke z njim. Plačilo dote v današnjem času je na splošno med Romi 
nesprejemljivo, tudi če je dekle še nedolžno: v tem pogledu je mogoče opaziti občutno 
razliko med romskimi skupnostmi v različnih državah, saj je v nekaterih to še zelo pogost 
pojav. 

4. V današnjem času enostavna gospodinjstva nedvomno prevladujejo nad 
razširjenimi gospodinjstvi: podobno kot večina prebivalstva v omenjenih državah tudi 
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Romi živijo v osnovnih družinskih celicah in ne več v razširjenih gospodinjstvih, kot je bilo 
običajno še ne dolgo nazaj. 

Pojavlja se trend opuščanja tradicionalne družine in odnosov v zakonu, in 
sprejemanja modernih načel: to je mogoče potrditi z vsemi glavnimi trendi, ki so 
opisani zgoraj. Romska skupnost je na poti od patriarhalne ureditve k moderni. Še vedno 
večina upošteva tradicionalna načela, vendar število Romov, ki živijo v skladu z 
liberalnejšimi in modernejšimi načeli narašča in začenja prevladovati. 


