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UVOD
Zgodnje poroke se še vedno prakticirajo v številnih romskih skupnostih po Evropi, ki jih
v glavnem spodbujajo: neenakost med spoloma, revščina, negativni tradicionalni in verski
običaji, konflikti in neizvajanje zakonodaje. Vzroki za zgodnje/prisilne poroke so
večplastni, medsebojno povezani in odvisni od okoliščin posameznih primerov.
Zgodnje in prisilne poroke pomenijo kršitev zoper mlade (še posebej zoper mlade
ženske), čeprav jih njihovi starši, ki to prakso izvajajo, ne dojemajo tako. Običajno imajo
za posledico prenehanje šolanja (še posebej pri dekletih) ter prekinitev osebnega razvoja
in realizacije žrtev. Čeprav je ta praksa prepovedana z zakonom, je malo doslednih
prizadevanj za njeno preprečevanje in ukinitev. Po eni strani jo konservativne romske
družine še vedno dojemajo kot spoštovanja vredno tradicijo in neke vrste tradicionalno
skrb za otroke; ne zavedajo se, da krši pravice in dobrobit njihovih otrok. Zato jo
vzdržujejo iz generacije v generacijo.
Zgodnje poroke niso konsistenten in nespremenljiv del romske kulture, pri katerih ne gre
za vprašanje specifične »romske« tradicije in njihovo preseganje ne bo ogrozilo romske
identitete.
Pričujoča publikacija vsebuje gradiva, ki so bila razvita in uporabljena v okviru projekta
»Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« (JUST/2013/DAP/AG/5556). Poleg tega vsebuje
predstavitev rezultatov raziskave o odnosu Romov do zgodnjih porok in uvaja priporočila
o preprečevanju zgodnjih porok. Raznolika uporabna gradiva in orodja, razvita in
uporabljena v okviru projektnih aktivnosti, zagotavljajo dragocen primer in smernice,
kako pristopiti, obravnavati in reševati primere zgodnjih porok v romskih skupnostih.
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O PROJEKTU …
Projekt »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« (JUST/2013/DAP/AG/5556) je
sofinanciran pod programom DAPHNE III Evropske komisije (GD za pravosodje in
potrošnike): »preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi in ženskami in boj proti njemu
ter za zaščito žrtev in ogroženih skupin«.
V okviru prednostnega področja »nasilje, povezano s škodljivimi praksami« je cilj projekta
usmerjen v preprečevanje/zmanjševanje zgodnjih porok v romskih skupnosti, in sicer z
naslednjimi glavnimi projektnimi aktivnostmi:
 priprava sociološke raziskave o odnosu Romov do zgodnjih porok;
 organizacija in izvedba usposabljanja za mediatorje, namenjenega učiteljem,
predstavnikom romske skupnosti, strokovnjakom s področja socialnega dela,
svetovanja in zdravstvene oskrbe, predstavnikom nevladnih organizacij in policije, da
kako delovati kot mediator v primeru zgodnje/prisilne poroke;







izobraževanje in aktivna vključitev »romskega mediatorja«, ki izvaja obiske »od vrat
do vrat« po romskih naseljih. Romski mediator podaja informacije in osvešča člane
romske skupnosti o zgodnjih porokah in odkriva morebitne primere zgodnjih porok;
vzpostavitev in izvedba tematskih diskusij v okviru medsektorske delovne skupine;
razvoj in izvedba izobraževalnih preventivnih programov za osnovnošolce,
namenjenih osveščanju o temah, povezanih z reproduktivnim zdravjem, kulturnimi
raznolikostmi, nasiljem, mirnim reševanjem konfliktov, kulturami manjšin;
organizacija diskusij za Rominje in okroglih miz za širšo javnost v lokalni skupnosti.

Trajanje projekta:
1.10.2014 - 30.9.2016
Projektno partnerji:
Ljudska univerza Kočevje (vodilni partner) (SI)
www.lu-kocevje.si
Razvojno izobraževalni center Novo mesto (SI)
www.ric-nm.si
Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (BG)
amalipe.com
FormAzione Co&So Network – Consorzio scs (IT)
www.formazionenet.eu
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O PARTNERJIH …
Ljudska univerza Kočevje
je javni zavod za izobraževanje odraslih v Sloveniji, ustanovljen s stani občine Kočevje.
Prednostna naloga našega zavoda je širjenje izobraževanja in dvig izobrazbene stopnje
prebivalcev v JV Sloveniji ter spodbujanje koncepta in idej vseživljenjskega učenja.
Ljudska univerza Kočevje je z leti postala center za izobraževanje odraslih z raznoliko
ponudbo izobraževalnih programov in razvojnimi aktivnostmi. Širok spekter
javnoveljavnih in neformalnih izobraževalnih programov kot tudi različne aktivnosti,
namenjene vseživljenjskemu učenju, ponujajo številne možnosti za pridobivanje znanja
na različnih izobraževalnih stopnjah (od osnovne šole za odrasle do visokošolskega
izobraževanja). Poleg tega ponuja podporo in učno pomoč (svetovalno središče, središče
za samostojno učenje) kot tudi različne aktivnosti za prosti čas, boljšo kakovost življenja,
in posebno pozornost posveča ranljivim skupinam, etnični manjšini (Romi), osebam s
posebnimi potrebami in brezposelnim.
V preteklih štirih letih je Ljudska univerza Kočevje pridobila številne izkušnje v projektih
na lokalni, nacionalni in transnacionalni ravni in sodelovala v projektnih partnerstvih v
okviru različnih programov Evropske unije (Srednja Evropa, IPA, LLP, Daphne,
Erasmus+).
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Razvojno izobraževalni center Novo mesto – RIC Novo mesto
je javni zavod za izobraževanje odraslih z več kot 50-letno tradicijo.
Skozi leta našega delovanja smo izoblikovali ponudbo štirih programskih sklopov, ki se
med seboj prepletajo:
•
formalno izobraževanje in usposabljanje odraslih,
•
splošno vseživljenjsko učenje,
•
dejavnosti za podporo odraslim pri učenju ter
•
projektno delo.
Prizadevamo si, da bi bilo učenje vedno na voljo in dostopno vsem odraslim prebivalcem
lokalnega okolja in regije, v vseh življenjskih obdobjih.
Uspešno sodelujemo v različnih nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektih.
V povezovanju s partnerji izmenjujemo dobre prakse in pridobivamo nove izkušnje na
področju vseživljenjskega učenja, hkrati pa za okolje, v katerem delujemo, pridobivamo
brezplačno ponudbo, ki jo lahko koristijo naši občani. Vseskozi posvečamo veliko
pozornost kakovosti. Smo nosilci nacionalnega certifikata kakovosti zeleni znak POKI in
mednarodnega standarda ISO, ki smo ga pridobili januarja 2013.
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Amalipe – Center for Interethnic Dialogue and Tolerance
je vodilna romska organizacija na področju enakopravnega vključevanja Romov v
Bolgariji. Organizacija ima vodilno vlogo pri organiziranju državljanskega gibanja in
zagovarjanju vključevanja Romov znotraj državnih institucij. Center Amalipe je član
Nacionalne mreže otrok, Foruma za civilno udeležbo, Nacionalne organizacije za paciente,
Evropskega ženskega lobija. Center ima svoje predstavnike v odborih za spremljanje OP
na področju razvoja človeških virov, izobraževanja in znanosti za pametno rast in razvoj,
OP na področju regij v razvoju ter dobrega upravljanja. Amalipe ima trenutno razvojne
centre skupnosti in lokalne klube skupnosti po 11 občinah in sodeluje v mreži z več kot
170 šolami. S finančno podporo Evropske skupnosti, Zavoda za odprto družbo, Romskega
izobraževalnega sklada in Ministrstva za zdravje Republike Bolgarije izvaja center več
programov na področjih izobraževanja, zdravstvene oskrbe, socialnega dela in
svetovanja.
Center Amalipe sodeluje v mreži z več kot 170 šolami po vsej državi. Glavni cilj je znižati
število osipnikov med romskimi otroki, uvesti medkulturno izobraževanje, spodbujati
vseživljenjsko učenje v romski skupnosti in izboljšati izobraževalni status Romov.
Pomembni del njihovega dela je opolnomočenje romskih staršev, da se vključijo v šolsko
življenje svojih otrok in sprejmejo šolo kot center skupnosti.
V želji, da bi spodbudili samo-organiziranost romske skupnosti, je organizacija Amalipe
ustanovila 11 centrov za podporo romske skupnosti. Vsak center sodeluje v mreži s tremi
do šestimi skupinami, ki jo sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti.
Organizacija Amalipe poleg tega sodeluje tudi z lokalnimi romskimi organizacijami po
celotni državi, izvaja kampanje zagovorništva in dejavnosti, namenjene integraciji Romov
na različnih področjih (izobraževanje, zdravstvena oskrba, socialne storitve, in drugo).
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FormAzione Co&So Network
je konzorcij desetih socialnih partnerjev, ki delujejo na različnih področjih sociale v
Toskani, večina prek javnih naročil. V organizaciji FCN je zaposlenih 10 ljudi, v celoti pa
konzorcij zaposluje okoli 700 ljudi. FCN je posebna organizacija, ki izvaja mentorstvo za
osebe s posebnimi potrebami in invalide v procesu njihovega vključevanja na trg dela.
Omenjeno storitev zagotavlja FCN v imenu province Firence, ki je skladno z italijansko
zakonodajo odgovorna za spodbujanje storitev na področju zaposlovanja.
FCN je akreditirana agencija za usposabljanje, specializirana za spodbujanje različnih
oblik usposabljanj in aktivnosti na nacionalni ravni in ravni EU. Sodeluje predvsem z
organizacijami tretjega sektorja, socialnimi podjetji, združenji, prostovoljnimi
organizacijami in javnimi institucijami. Organizacija FormAzione Co&So Network je
aktivna na področju evropskih projektov od leta 2004, zlasti v okviru Erasmus+ (nekdanji
LLP), EIF in DAPHNE, tako kot promotor kot projektni partner. Številni teh projektov so
bili usmerjeni v socialno vključevanje Romov.
“Il Cenacolo“, pridružena organizacija, vključena v projekt, sodeluje neposredno z romsko
skupnostjo v Firencah ter zagotavlja mentorstvo in podporo pri vključevanju Romov na
trg delovne sile. Organizacija je razvila tudi nekaj možnosti za preprečevanje osipa v
osnovnih šolah med Romi in mladoletniki brez spremstva.
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Terenska raziskava, ki je bila izvedena v obliki vodenih intervjujev, odgovarja na
vprašanje, kakšen je trenutni pogled na zgodnje poroke nekaterih romskih skupnosti v
Bolgariji, Italiji in Sloveniji. Z vprašanji, zaprtega in pol odprtega tipa, smo lahko na
primeren način zajeli in raziskali občutljiva področja spolnega vedenja, porok in
reprodukcije. Raziskava, sestavljena iz več modulov, tako vsebuje uporabne informacije o
odnosu od zgodnjih porok nekaterih romskih skupnosti v Bolgariji, Italiji in Sloveniji.

SOCIOLOŠKA

SOCIOLOŠKA RAZISKAVA O ZGODNJIH POROKAH V NEKATERIH
ROMSKIH SKUPNOSTIH V BOLGARIJI, ITALIJI IN SLOVENIJI

SOAVTORJI/SODELUJOČI:
Barbara Mavrin (Ljudska univerza Kočevje),
Tea Sulič (Razvojno-izobraževalni center
Novo mesto),
Deyan Kolev, Teodora Krumova (Amalipe –
Center for Interethnic Dialog and Tolerancе),
Carolina Luchetta, Marco Antonucci, Sofia
Jobbagy (FormAzione Co&So Network –
Consorzio scs)

UREDILA:
Teodora Krumova
(Amalipe – Center for Interethnic Dialog and
Tolerancе)

2015
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Otroške poroke se še vedno prakticirajo v številnih romskih skupnostih po Evropi. Čeprav
ni dovolj podatkov o razširjenosti te prakse, raziskave Evropskega centra za pravice
Romov in poročila mednarodnih organizacij kažejo, da se otroške poroke še vedno
prakticirajo v romskih skupnostih v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Grčiji, na
Kosovem, v Makedoniji, Moldaviji, Črni gori, Romuniji, Turčiji in Ukrajini ter v migrantskih
romskih skupnostih v nekaterih zahodnoevropskih državah, na primer v Italiji. Gre za eno
najškodljivejših tradicionalnih praks, ki krši pravice mladih in ostro zmanjšuje njihove
možnosti za družbeno realizacijo.

SOCIOLOŠKA

NAMESTO UVODA

Čeprav je romska skupnost, ki je predmet te raziskave, že stopila na pot procesa
modernizacije (kot vsaka druga tradicionalna skupnost) in počasi presega nekatere izmed
teh škodljivih praks, je še vedno močno razširjena med nekaterimi konservativnimi
skupinami romskih skupnosti v Bolgariji in Sloveniji ter v migrantskih romskih skupinah
v Italiji.
Prisilne/zgodnje poroke pomenijo kršitev zoper mlade (še posebej zoper mlade ženske),
čeprav jih njihovi starši, ki to prakso izvajajo, ne dojemajo tako. Običajno imajo za
posledico prenehanje šolanja (še posebej pri dekletih) ter prekinitev osebnega razvoja in
realizacije žrtev. Čeprav je ta praksa prepovedana z zakonom, je malo doslednih
prizadevanj za njeno preprečevanje in ukinitev. Po eni strani jo konservativne romske
družine še vedno dojemajo kot spoštovanja vredno tradicijo in neke vrste tradicionalno
skrb za otroke; ne zavedajo se, da krši pravice in dobrobit njihovih otrok. Zato jo
vzdržujejo iz generacije v generacijo. Po drugi strani pa državne ustanove, odgovorne za
preprečevanje takšnih praks (šole, socialnovarstvene ustanove, policija itd.), nimajo
zadosti znanja, kako jih preprečiti in se odzivati nanje. Prav tako se pogosto ne zavedajo
jedra problema. Običajno so pasivne pri interveniranju v škodljive prakse znotraj romske
skupnosti ali pa ukrepajo brez vključitve neformalnih romskih oblasti in aktivistov, zaradi
česar je intervencija neuspešna. Trenutno ni nobenih doslednih prizadevanj za usklajeno
delovanje odgovornih ustanov in same romske skupnosti za preprečevanje
prisilnih/zgodnjih porok.
V zadnjih letih so zgodnje poroke v romski skupnosti (pri čemer pa je treba na samem
začetku pojasniti, da gre dejansko za sobivanje, oblikovanje družine, in ne za pravo
»poroko« v zakonskem smislu) postale tema, ki je uvrščena vedno višje v programu
politike tako nacionalnih kot evropskih ustanov zaradi raznovrstnih vidikov, ki spremljajo
to kršitveno prakso. Pogosto ta pripelje do zgodnje opustitve šolanja, ki ji precej kmalu
sledijo zgodnji porodi, saj se po mnenju tradicionalnih in marginaliziranih družin od
poročene ženske pričakuje, da dokaže svojo rodnost: visoko cenjena je kot nadaljevalka
družine, če te vloge ne more izpolniti, pa mora nositi eno največjih stigem. Pogosto
zgodnje poroke neizogibno spremljajo različne oblike nasilja v družini, ločitve, splav in
različne bolezni pri mladih materah. Zato smo bili priča množici negativnih pojavov, za
katere bi morali biti kot evropska družba zelo občutljivi.
Hkrati obstaja cela vrsta stereotipov v večinski družbi, ki stigmatizirajo romsko skupnost
ter romske tradicije in vrednostne sisteme. Zaradi pomanjkanja znanja in zavedanja
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mnogi ljudje gledajo na romske poroke kot na tipično romsko tradicijo, medtem ko,
nasprotno, gre za običaj, ki je značilen za vse tradicionalne družbe, ne samo romske; prav
tako se številne ustanove ne odzovejo, ko naletijo na primere zgodnjih porok, saj jih
dojemajo kot problem romske skupnosti, v katerega ne smejo in ne morejo posegati.
Nadaljnji miti in stereotipi se nanašajo na »kupovanje in prodajanje« mladih romskih
deklet, dojemanje rojevanja pri 12 letih kot običajne prakse in tako dalje: pogosto so
posledica pomanjkanja informacij, pomanjkanja raziskav na tem območju ter
pomanjkanja ustrezne razprave, v katero bi bili vključeni predstavniki romske skupnosti.
Za razliko od interesa splošne javnosti se razprava o zgodnjih porokah redko odvija
znotraj romske skupnosti. Pogosto se temi izogiba zaradi strahu, da bi izzvala stigmo
skupnosti.
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Namen poglavja je na kratko predstaviti romsko skupnost, živečo na območjih, kjer se je
raziskava izvajala, v treh državah: Sloveniji, Bolgariji in Italiji. S tem bomo zarisali okvir
in predstavili značilnosti skupnosti, splošno situacijo in težnje, ki nam bodo pomagale
bolje razumeti in umestiti rezultate raziskave.

SOCIOLOŠKA

ROMSKA SKUPNOST IN KONTEKST RAZISKAVE V SLOVENIJI, BOLGARIJI IN
ITALIJI

PROFIL ROMSKE SKUPNOSTI
Glede na veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ministrstva oziroma
vladne službe in pristojne institucije ne vodijo posebnih evidenc oseb na podlagi etnične
pripadnosti oziroma narodnosti, zato se glede številčnih podatkov izhaja le iz uradnih
evidenc popisa prebivalstva, ki jih vodi Statistični urad Republike Slovenije.1
Ob popisu prebivalstva leta 2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3 246
prebivalcev, 3 834 oseb pa je kot materni jezik navedlo romski jezik. Za primerjavo
podatki popisa prebivalstva za leto 1991 kažejo, da se je za Rome opredelilo 2 259
prebivalcev, kar je za 30,5 odstotkov manj kot ob popisu leta 2002, 2 752 oseb pa je kot
materni jezik navedlo romski jezik, kar je za 28,2 odstotka manj kot leta 2002. 2
Kljub uradnim podatkom popisa prebivalstva pa podatki drugih virov kažejo, da v
Republiki Sloveniji živi med 7 000 in 10 000 Romov, največ v Prekmurju, na Dolenjskem,
v Beli krajini in Posavju.3
Izvor Romov in njihova naselitev v Sloveniji
Na ozemlju današnje Slovenije zgodovinski viri omenjajo Rome že v 15. stoletju. Od 17.
stoletja dalje pa so podatki o njih pogostejši, najdemo jih tudi že v matičnih knjigah.
Raziskave kažejo, da je naselitev Romov v našem prostoru potekala po treh poteh:
predniki Romov, ki živijo v Prekmurju (SV Slovenija), so prišli k nam prek madžarskega
ozemlja, dolenjska skupina Romov (JV Slovenija) prek Hrvaške, na Gorenjskem pa so se
naselile manjše skupine Sintov, ki so prišli k nam s severa prek današnje Avstrije. Čeprav
gre za prebivalstvo, ki je v začetku živelo predvsem nomadsko in je svoja bivališča pogosto
menjavalo, lahko danes govorimo o zaokroženih območjih poselitve v Prekmurju, na
Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Na teh območjih štejemo Rome med tradicionalno
naseljeno prebivalstvo, ki se je v bolj ali manj stalni naselitvi ohranilo do danes.

Glede na navedeno dejstvo, je v Sloveniji z metodološkega vidika nemogoče narediti primerjave želenih podatkov med
večinskim prebivalstvom in predstavniki Romov. Zato je potrebno večino pridobljenih statističnih podatkov, ki so bili
pridobljeni med predstavniki Romov, jemati kot oceno.
2 Splošne informacije o romski etnični skupnosti v Republiki Sloveniji (2006). Ljubljana: Vlada RS, Urad za narodnosti.
Pridobljeno: 29.10.2014 s spletne strani:
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/IzrednaGradivo3.pdf.
3 Urh, Špela. 2009. Etnično občutljivo socialno delo z Romi: doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Pridobljeno: 7.8.2014 s spletne strani: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-VMTQFKSS/97973d67-853f4d5d-8a1e-354d105d9b63/PDF.
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Romska skupnost v Sloveniji
Romska skupnost v Republiki Sloveniji je ustavno priznana manjšinska skupnost, ki sicer
nima položaja klasične narodne manjšine, vendar pa je kot manjšinska skupnost v ustavi
posebej omenjena in z zakonodajo deležna posebne zaščite. Prepoznana je kot manjšina z
lastnimi etničnimi in kulturnimi značilnostmi (lasten jezik, lastna kultura in zgodovina),
ki jih skladno z ustavnimi določbami lahko ohranja. Pri tem se upoštevajo njihove izražene
potrebe.

RAZISKAVA

Večina teh Romov živi v večjih slovenskih mestih (Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje,
Jesenice).4

SOCIOLOŠKA

V 60. letih in v času vojne v Jugoslaviji pa so se začeli iz republik nekdanje Jugoslavije
priseljevati v Slovenijo Romi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Kosova in Makedonije.

Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji je 65. člen
ustave, ki določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja
zakon. S tem so bili postavljeni pravni temelji za zaščitne ukrepe. Do dosledne izpeljave
ustavne določbe je prišlo s sprejemom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.5
Dodatno je zaščita romske skupnosti vgrajena tudi v druge zakone. Poleg zakonov je skrb
za uresničevanje posebnih pravic romske skupnosti in za izboljšanje položaja romske
skupnosti vgrajena v številne programe, strategije in resolucije s posameznih družbenih
področij.
Na evropski in na nacionalni ravni je romska skupnost obravnavana kot etnična skupina,
manjšina, ki se sooča z največjimi eksistencialnimi težavami in ima prav na podlagi teh
dejstev poseben status. Romska skupnost je kot manjšina v vseh okoljih najpogosteje
žrtev socialne izključenosti, diskriminacije, segregacije in revščine. Poseben status ji daje
tudi dejstvo, da gre za manjšino, ki nima svoje države, ki bi skrbela zanjo, kot je to na
primer v primeru italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ali
Slovencev v zamejstvu. Republika Slovenija je ena izmed tistih evropskih držav, ki Rome
vključuje v upravljanje javnih zadev na lokalni ravni.
Pripadniki romske skupnosti imajo poleg splošne volilne pravice, ki jim pripada kot
slovenskim državljanom, v dvajsetih občinah, kjer so Romi zgodovinsko prisotni, pri
lokalnih volitvah še posebno volilno pravico, ki jim omogoča, da sami izvolijo romskega
svetnika s posebnih list romskih volilnih upravičencev.
Podatki o izobrazbeni strukturi pripadnikov romske skupnosti izkazujejo, da je njihova
izobrazbena struktura nizka. Večina Romov v Sloveniji nima dokončane osnovne šole, po
podatkih več kot 65 odstotkov pripadnikov romske skupnosti, od tega 60 odstotkov
moških in 70 odstotkov žensk.6
Prisilne poroke romskih deklic. Končno poročilo. 2014. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo. Pridobljeno 1.6.2015
s spletne strani: http://www.irssv.si/upload2/Prisilne%20poroke%20romskih%20deklic.pdf.
5 Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Uradni list RS št. 33/2007. Pridobljeno 28.10.2014 s spletne strani:
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1762.
4

Splošne informacije o romski etnični skupnosti v Republiki Sloveniji (2006). Ljubljana: Vlada RS, Urad za narodnosti.
Pridobljeno: 29.10.2014 s spletne strani:
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/IzrednaGradivo3.pdf.
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V Sloveniji je bila izvedena leta 2006 raziskava o izobraževalnih in poklicnih interesih
Romov z območij Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Kočevskega in Grosupeljskega.
Raziskava je potekala znotraj projekta PISR (Poklicno informiranje in svetovanje za
Rome). Rezultati raziskave so pokazali, da je med intervjuvanimi Romi kar 80 odstotkov
oseb z nedokončano osnovno šolo, čez 90 odstotkov jih je brezposelnih. Med tistimi Romi,
ki imajo končano osnovno šolo, jih 45 odstotkov izraža pripravljenost vključevanja v
poklicno izobraževanje, le da pri tem vidijo precej ovir in težav in se zato za vključitev ne
odločijo. Obenem je raziskava tudi pokazala, da je 60 odstotkov anketiranih Romov
zadovoljnih s svojim položajem in si sprememb na področju izobraževanja in
zaposlovanja niti ne želijo.
V Sloveniji je bil leta 2004 sprejel dokument z naslovom Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v Republiki Sloveniji (in njegova dopolnitev leta 2011). Dokument je pomemben
zato, ker so bila v njem zapisana izhodišča, načela, cilji in temeljne rešitve za uspešnejše
vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje na vseh ravneh v Sloveniji.7
Primerjava med spoloma pokaže, da se delež žensk, ki imajo nedokončano osnovno šolo
nekoliko hitreje manjša kot pri moških oz. je bilo leta 2002 7% prebivalcev brez izobrazbe
(8 % žensk in 5,8 %moških). V letu 2011 pa se delež prebivalstva brez izobrazbe zmanjša
na 5,5 % (5,3 % žensk , 3,4 % moških).8
Med temeljnimi vprašanji celotne družbene integracije Romov je tudi vprašanje njihove
zaposlenosti. Zaposlenost ni le nujen pogoj za zagotavljanje osnovnih eksistenčnih
možnosti, je tudi eden od osnovnih pogojev za izboljšanje celotnega družbenoekonomskega položaja Romov. Natančne evidence, kolikšno število brezposelnih pripada
romski skupnosti ni. splošna slika brezposelnosti Romov kaže na koncentracijo Romov na
nekaj območij, predvsem Prekmurja in Dolenjske, kar predstavlja tudi regionalni
problem. Problematika brezposelnosti Romov je v tesni povezavi z njihovo izobrazbeno
strukturo. Število registrirano brezposelnih Romov se z leti zvišuje v absolutnem in
relativnem številu. Po informacijah območnih služb in uradov za delo, kjer so prijavljeni
brezposelni Romi, imajo nekateri delodajalci odklonilen odnos do zaposlovanja Romov.
Med Romi, ki živijo na različnih področjih Slovenije obstajajo tudi razlike. Obstaja sicer
manjši del, ki je že zelo dobro integriran v okolje večinskega prebivalstva, in hkrati
ohranja svoje kulturne, jezikovne značilnosti. Večinski delež Romov pa živi ločeno v
okviru svojih skupnosti in se težje vključuje v drugo okolje. Vsekakor izločenost (po lastni
želji ali zaradi zunanjih dejavnikov) vpliva na to, so z izključenostjo iz enakopravnih
konkurenčnih možnosti na trgu dela, vedno bolj potisnjeni na družbeno periferijo.
Na determinante zdravja in neenakosti v zdravju romskega prebivalstva vpliva preplet
socialno-ekonomskih dejavnikov (bivalno okolje, higienske razmere, socialne mreže,
izobrazba, vzgoja, zaposlitev), kulturni dejavniki (posebnosti romske kulture in tradicije,

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2011). Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno
29.10.2014 s spletne strani:
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/IzrednaGradivo3.pdfhttp://www.mizs.gov.si/fileadmin/
mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf.
8 Statistični urad Republike Slovenije, Izobrazba, Slovenija, 1. januar 2011 – končni podatki. Pridobljeno: 16.6.2015 s
spletne strani: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4412.
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V Sloveniji živijo različne skupine Romov, rečemo celo lahko, da so Romi v Sloveniji
heterogena prebivalstvena skupina. Razlike med posameznimi skupinami vplivajo tudi na
prakticiranje različnih oblik porok.

SOCIOLOŠKA
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ki je ponekod zavezana starodavnim običajem naravnega in magičnega zdravljenja) in
dejavniki, povezani z zdravim življenjskim slogom (kajenje, uživanje drog, nezdrava
prehrana, telesna dejavnost), Vsi ti dejavniki se prepletajo in vplivajo (največkrat
negativno) na zdravje romske populacije.

Inštitut RS za socialno varstvo je leta 2014 objavil poročilo z naslovom »Prisilne poroke
romskih deklic«, kjer so predstavljene zgodovinske in kulturološke posebnosti
posamezne skupine Romov:
Dolenjski Romi živijo na področju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. V Slovenijo so prišli
iz Hrvaške. Med njimi izstopa izrazito nizka izobrazbena struktura in visoko število
nepismenih oseb ali oseb brez dokončane osnovne šole. V letu 2006 je bila opravljena
obsežnejša raziskava o izobraževalnih in poklicnih interesih Romov na območju
Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Kočevskega in Grosupeljskega, ki je pokazala, da 80 %
anketiranih Romov nima dokončane osnovne šole, čez 90 % pa jih je bilo brezposelnih.
Poročilo povzema ugotovitve Klopčičeve, da so v preteklosti dolenjski Romi delali kot
drobilci kamenja ali kot vzdrževalci cest, danes pa je večina teh tradicionalnih poklicev
izumrla. Med dolenjskimi Romi so uradno sklenjene zakonske zveze redke, večina jih živi
v zunajzakonski skupnosti. Najpogostejša oblika poročanja je pobeg. To pomeni, da se par
odloči, da bo zaživel skupaj, ker pa njuni družini zveze ne odobravata (najpogosteje zato,
ker sta oba še mladoletna), pobegneta in se za nekaj časa skrijeta (npr. pri sorodnikih). Po
določenem času se par vrne nazaj in zaživi skupaj, kohabitacija pa je že razumljena kot
poroka. Tovrstna oblika poročanja je v prvi vrsti problematična zato, ker se, tako dekleta
kot fantje, »poročajo« zelo mladi (v povprečju so stari 13 oziroma 14 let, so pa znani tudi
primeri, ko je dekle staro 12 let), zaradi česar ne dokončajo osnovne šole, problematične
so tudi zgodnje zanositve. Elementov prisile v zgodnjih porokah tukaj ni. Starši
mladoletnikov sicer prijavijo pobeg na policijo in na centre za socialno delo, vendar kot
dejanje ugrabitve. V večini primerov se zadeve končajo tako, da skrb za dekle prevzame
moževa družina, kamor se par običajno tudi priseli.
Prekmurski Romi so v Slovenijo prišli preko madžarskega ozemlja. V poročilu
preberemo, da je njihova izobrazbena in zaposlitvena struktura nekoliko boljša kot pri
dolenjskih Romih. Po besedah Klopčičeve naj bi se prekmurski Romi v polpretekli
zgodovini uspešneje zaposlovali, predvsem tisti iz Goričkega, ki so opravljali priložnostna
dela v kmetijstvu in gradbeništvu v sosednji Avstriji.
Vzorci poročanja so pri tej skupini Romov bistveno ne odstopajo od ostalega prebivalstva.
Posamezniki si partnerja izberejo prostovoljno, prisile s strani staršev ni. Pred poroko se
spoznavajo in hodijo na zmenke, nekateri živijo skupaj in se sploh ne poročijo, nekateri se
poročijo po nekaj mesecih poznanstva, nekateri ko so starejši. Nedolžnost ni ključnega
pomena (obstajajo individualne razlike),dote ali kakršnekoli kupnine za nevesto ne
poznajo.
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Posebno skupino tvorijo priseljeni Romi iz republik bivše Jugoslavije. Ti so na ozemlje
Slovenije prišli v dveh večjih valovih, prvi val v 60-ih letih ter z drugim valom
preseljevanja v 90- tih letih prejšnjega stoletja. Med slednjimi obstajata dva načina
poročanja: dogovorjene poroke in pobeg. Pri parih, ki stopijo v zakon zelo mladi, je večina
porok dogovorjenih. Druga oblika poročanja pri priseljenih Romih pa je pobeg. Pobeg
sicer poteka podobno, kot pri drugih romskih skupinah, vendar s to razliko, da so
posledice za osebi, ki se za to odločita, veliko hujše. Najpogosteje se par za pobeg odloči
takrat, kadar starši izbire partnerja ne podpirajo.

RAZISKAVA

Sinti na Gorenjskem so se preselili v Slovenijo prek Avstrije. So že povsem asimilirani.

SOCIOLOŠKA

Rahla razhajanja v primerjavi z večinskim prebivalstvom opazimo pri starosti ob poroki.
Prekmurski Romi se večinoma poročajo v zgodnjih dvajsetih letih, kar pa je še vedno
pozneje v primerjavi z ostalimi romskimi skupinami.

V poročilu se ugotavlja, da je v Sloveniji obseg otroških in prisilnih porok vse prej kot
zanemarljiv. Podatki nevladnih organizacij izkazujejo višje ocene pogostosti tega pojava v
primerjavi s podatki centrov za socialno delo. Motivi za prisilne poroke izhajajo iz
patriarhalne družbene ureditve in se institucionalizirajo skozi družbene in kulturne
norme. Posledice otroških in prisilnih porok so po vidne v predčasni prekinitvi šolanja,
zgodnji nosečnosti in ostajanju žensk v zasebni sferi.9
Število otroških in prisilnih porok po statističnih regijah (podatki CSD):

Vir: Prisilne poroke romskih deklic, Inštitut RS za socialno varstvo. 2014. Pridobljeno: 16.6.2015 s spletne
strani: http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskihdeklic.

NASTOP POLNOLETNOSTI V SLOVENIJI

Prisilne poroke romskih deklic, Inštitut RS za socialno varstvo, 2014. Pridobljeno: 16.6.2015 s spletne strani:
http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/650-prisilne-poroke-romskih-deklic.
9
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Državljan republike Slovenije z dopolnitvijo 18. leta pridobi z Ustavo RS, kot najvišjim
pravnim aktom, vse pravice in obveznosti odrasle osebe. Obenem pa si lahko mladoletnik
v primeru sklenitve zakonske zveze oz. roditeljstvom (pred 18. letom) pridobi popolno
poslovno sposobnost. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pravi, da se lahko z
18. leti mladoletna oseba poroči.11 V kolikor se želi mladoletna oseba poročiti pred 18.
letom, si mora v skladu s 23. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
predhodno pridobiti pravnomočno odločbo pristojnega Centra za socialno delo (CSD).
Poroka s predhodno odobritvijo CSD-ja pa je možna le za mladoletne, ki so starejši od 15
let. CSD v tem primeru opravi razgovor z mladoletnikoma oz. mladoletnikom in osebo, s
katero se namerava poročiti, kar prosilcema omogoča utemeljitev predloga ter hkrati
raziskovanje okoliščin za življenje (materialne vire, stanovanje, socialno mrežo, delo in
šolanje, podporo staršev …). CSD običajno zasliši tudi starše mladoletnega prosilca in
preveri njihovo stališče do poroke, pogled na morebitne ovire, skrbi in nasprotovanja oz.
podporo poroki.

SOCIOLOŠKA

Slovenija kot podpisnica Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je
sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 1989, sledi njenim določilom.
Konvencija opredeljuje pravice otrok in obveznosti, ki jih mora država podpisnica
izpolnjevati. V 1. členu Konvencije opredeli starostno ločnico, ki razmejuje status otroka
in odrasle osebe na sledeč način: »Za namene te Konvencije pomeni otrok vsako človeško
bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se
polnoletnost doseže že prej.«10

Vendar pa v Sloveniji nimamo zakonodajnega okvira, ki bi opredelil prisilno poroko kot
obliko nasilja.12
10

Konvencija o otrokovih pravicah, 1990. Pridobljeno 16.6.2015 s spletne strani: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-inpristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovihpravicah-ozn/.
11 V 117. členu Zakona o zakonski zvezi je zapisano, da roditeljska pravica preneha s polnoletnostjo otroka, to je, ko dopolni
osemnajst let, ali če mladoletnik pred polnoletnostjo sklene zakonsko zvezi. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
Uradni list RS, št. 69/2004. Pridobljeno 16.6.2015 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/content?id=49906#!/Zakon-ozakonski-zvezi-in-druzinskih-razmerjih-(uradno-precisceno-besedilo)-(ZZZDR-UPB1).
12

Ustava Republike Slovenije, Pridobljeno 16.6.2015 s spletne strani: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-

pristojnosti/ustava-zakoni/ustava-republike-slovenije/.
12

V poročilu Prisilne poroke romskih deklic, ki ga je leta 2014 izdal Inštitut RS za socialno varstvo so navedeni zakonski okviri,

ki zakonsko prepovedujejo zgodnje poroke: »So pa posamezni elementi prisilnih porok, sicer posredno, zajeti v različnih
zakonih, kot to v svojem članku »Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let« povzame Weber (2012):
Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let (173. členu Kazenskega zakonika11); to velja tudi v primeru, če se mladoletno
dekle strinja.
Trgovina z ljudmi (113. člen Kazenskega zakonika); po mnenju avtorice bi starši ženina, ki dajo kupnino za nevesto, in
starši neveste, ki jo prejmejo, lahko bili tudi storilci kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. To dejanje stori tisti, ki zaradi
izkoriščanja, prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva ali trgovine z organi,
človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače
razpolaga ali pri teh ravnanjih posreduje.
Zanemarjanje otroka in surovo ravnanje (191. člen Kazenskega zakonika), ker nevestini starši dovolijo mladoletnemu
dekletu živeti pri novi družini. V skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)12 so starši namreč
dolžni za svoje otroke skrbeti, kar je utemeljeno v njihovi roditeljski pravici, ki se nanaša na skrb staršev za zdravo rast,
skladen osebnostni razvoj, usposobitev za samostojno življenje in delo ter skrb za druge pravice in koristi mladoletnih
otrok.
Kaznivo dejanje prisiljenja (132. člen Kazenskega zakonika) v primeru nastanitve mladoletnega dekleta proti njeni volji.
Pri tem gre tudi za kršitev svobode gibanja, ki je ustavno zagotovljena pravica (32. člen Ustave13 določa, da ima vsakdo
pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne).
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Zakon sicer ne uvaja kazni za kršitelje, kazenska vprašanja so namreč urejena in
sankcionirana v skladu z Zakonom o kazenskem postopku in Kazenskem zakoniku.13
Zakon se tako osredotoča na širše področje civilnega prava in delovanje socialnih služb,
ki lahko dolgoročno rešijo težave žrtev nasilja.

SOCIOLOŠKA

Leta 2008 je bil v Republiki Sloveniji sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki
ureja družinsko zakonodajo in opredeljuje različne vrste nasilja v družini. Zakon določa
vlogo, naloge, mrežo in sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij
pri obravnavanju nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini.
Obenem določa, da mora vsakdo, ki sumi, da je otrok žrtev nasilja, to prijaviti CSD- ju,
policiji ali državnemu tožilstvu, četudi ga zavezuje poklicna molčečnost.

Kršitev osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave) pri obredu poročne noči, kjer je pri preverjanju nedolžnosti
prisotna družina. Avtorica pravi, da bi predstavnike družine ženina lahko kaznovali tudi za nasilništvo (drugi odstavek
296. člen Kazenskega zakonika). O nasilništvu govorimo, kadar dve ali več oseb z drugimi grdo ravnajo, ga pretepajo,
kako drugače boleče ali ponižujoče kaznujejo, ga s silo ali grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo
preganjajo, ga prisiljujejo k delu ali kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih pravic spravljajo v podrejen položaj.«

Prisilne poroke romskih deklic. Inštitut za socialno varstvo. 2014. Pridobljeno 16.6.2015 s spletne strani:
http://www.irssv.si/upload2/Prisilne%20poroke%20romskih%20deklic.pdf.
13

Kazenski zakonik republiki Slovenije v 173 in 174. členu opredeljuje, da je spolno občevanje ali kakršnokoli spolno dejanje z osebo,

ki še ni stara 15 let zakonsko sankcionirano. Kazenski zakonik, Uradni list RS, št. 55/2008. Pridobljeno 16.6.2015 s spletne strani:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082296..
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Bolgarija je ena od držav z najštevilčnejšo romsko populacijo. Točno število Romov bi bilo
težko ugotoviti, saj se na popisu prebivalstva večinoma raje opredelijo za Turke, Bolgare
ali Vlahe. Na popisu iz leta 2001 se je 370.908 ljudi opredelilo za Rome, na popisu iz leta
2011 pa 325.343, od katerih jih 44,13 % živi v vaseh. Istočasno priznani mednarodni in
bolgarski raziskovalci ocenjujejo število Romov v Bolgariji na približno 800.000.

RAZISKAVA

PROFIL ROMSKE SKUPNOSTI

SOCIOLOŠKA

BOLGARIJA

Romi so prišli na današnje bolgarsko ozemlje v različnih obdobjih in iz različnih krajev.
To je razlog, zakaj danes obstaja toliko romskih skupin, ki se (bolj ali manj) razlikujejo
druga od druge.
Zaradi splošnih zgodovinskih trendov na Balkanu in v Evropi, zgodovine naseljevanja,
razvoja in odnosov romske skupnosti v Bolgariji z večinsko populacijo in drugimi
manjšinskimi skupnostmi uporabljajo Romi v Bolgariji različna imena, s katerimi se
identificirajo. Izraz »Rom« je bil formalno javno uveden takoj po koncu druge svetovne
vojne z ustanovitvijo gledališča »Roma« in časopisom »Romano esi« (Romski glas) leta
1946. Zaradi spremembe državne politike po letu 1956 in prepovedi manjšinam, da
uporabljajo svoj materni jezik na javnih mestih, je bil pojem »pozabljen« do leta 1989. 14
Po koncu totalitarnega režima se je beseda »Rom« začela uporabljati v medijih, političnih
krogih in nevladnih organizacijah, ker se je večina ljudi z romsko identiteto tako
opredeljevala. To je tudi politično korekten izraz za te ljudi, ne da bi jim seveda vsilili
drugo identiteto, saj obstajata večji skupini, ki se raje identificirata za Milete oziroma
Rudare.
Kot je omenjeno zgoraj, je na podlagi popisa iz leta 2011 325.343 posameznikov (4,9 %)
samoopredeljenih Romov. 85 % jih navaja, da je njihov materni jezik romski, 7,49 %
bolgarski, 6,69 % turški in 0,82 % nek drug jezik. 56,22 % jih izpoveduje pravoslavno
vero, 32,24 % islam, približno 12 % pa jih je privržencev protestantskih veroizpovedi. 15
Vseeno pa več kot 60 % Romov skriva ali zanika svojo identiteto iz strahu pred
diskriminacijo ali izgubo družbenega statusa in poklicnega/službenega položaja. Na
splošno se Romi identificirajo na osnovi treh ravni identitete: skupinske, etnične in
nacionalne identitete. Na skupinski ravni Romi zase uporabljajo izraza »Burgudžiji«,
»Bakardžiji« in druga skupinska imena. Na etnični ravni uporabljajo izraze »Romi, Mileti
ali Rudari« (tri različna imena za različne skupnosti). Na nacionalni ravni imajo »Romi«
bolgarsko narodno identiteto. Poleg tega številni Romi vsako leto preživijo več mesecev v
tujini na začasnih delih in tako niso upoštevani v popisu – kar popači dejanske številke in
delež prebivalstva v odstotkih. Najvišje ocenjeni odstotek Romov je na podlagi ocene
Evropskega sveta, po kateri Romi predstavljajo 10,33 % bolgarskega prebivalstva.16
Izvor romskega ljudstva in njihove naselitve v Bolgariji

14

Elena Marushiakova, Veselin Popov, Gypsies in Bulgaria (Romi v Bolgariji), 1993, 88–93

15

National Strategy of the Republic of Bulgaria for Roma Integration (Državna strategija Republike Bolgarije za integracijo Romov),

2012. Dostopno na: http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740, zadnjič obiskano: julij 2015
16

Krumova, Teodora in Deyan Kolev, avtorja. Manual on Roma History and Culture (Priročnik o romski zgodovini in kulturi), 2013,

50–55
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Romske skupine so prvič prišle na bolgarsko ozemlje v času Drugega bolgarskega
cesarstva. Nove skupine Romov so se naselile s prihodom Turkov v naslednjih stoletjih. V
17. in 18. stoletju se jim je pridružilo romsko ljudsko, ki je pribežalo iz Vlaške in Moldavije
in je takrat imelo bolj status »predmetov« kot »oseb«, tj. bili so sužnji. Zatem so se Romi
preselili v Bolgarijo z ozemelj današnje Romunije, ko je bilo suženjstvo odpravljeno.
Selitev v drugi polovici 19. stoletja se je imenovala »veliki kalderaški vpad«. Romi, ki so se
v tistem obdobju naselili v Bolgariji, so se močno razlikovali od Romov, ki so že stoletja
prebivali na bolgarskem ozemlju. Govorijo drugačen dialekt romskega jezika (imenovan
»vlaški« dialekt). Nekateri govorijo starodavno različico romunščine in se nimajo za
»Rome«. Po veroizpovedi so vzhodni pravoslavci, religija pa ima pomembno vlogo v
njihovem življenju.
Romov niso pošiljali v koncentracijska taborišča v času holokavsta, ki ga je zagrešil
nacistični režim. Načrtovane so bile deportacije Judov, vendar pa so bolgarska
pravoslavna cerkev, bolgarski intelektualci in celo ljudje iz vladajoče stranke nasprotovali
tem načrtom, zato do njih ni prišlo. Med vojno so obstajale omejitve: za vse so na primer
veljale določene količine hrane; količine za Jude so znašale 50 %, Romi pa so prejeli le 25
% celotne količine.17
Romska skupnost v Bolgariji18
Kot je omenjeno zgoraj, romska skupnost v Bolgariji ni homogena, ampak je sestavljena iz
več slojev, metaskupin in podskupin.
JERLIJI
Prva z zgodovinskega vidika je metaskupina tako imenovanih Jerlijev – tj. lokalnih, stalno
naseljenih Romov. Ti so potomci Romov, ki so prišli v obdobju med 13. in 18. stoletjem in
se postopno naselili ter stoletja živeli skupaj tako z bolgarskim kot turškim prebivalstvom.
V veliki meri je bil izraz Jerli vpeljan za vsakdanjo rabo predvsem z znanstvenega vidika,
da bi zajeli velike skupine Romov, ki so se naselili na Balkanu v različnih obdobjih od
srednjega veka do začetka 19. stoletja. Velik del samih Romov (razen več podskupin v
bližini Sofije in Kiustendila) ne priznava izraza Jerliji in raje uporablja imena podskupin
ali samo Romi/cigani.
Jerliji se delijo na dve veliki skupini: Romi Horahane (turški/muslimanski Romi) in Romi
Dasikane (bolgarski Romi, kristjani).
a)

»Romi Dasikane«

V dobesednem prevodu »Romi Dasikane« danes pomeni bolgarski/krščanski Romi. Kot
celota je beseda »das« v izvirnem pomenu pomenila »služabnik«, »suženj«. Posplošujoči
izraz Romi Dasikane zajema kakšnih 26 podskupin, ki govorijo različne dialekte
balkanskega tipa romskih dialektov s pomembnim leksikalnim vplivom lokalnega
bolgarskega dialekta. Romi Dasikane predstavljajo prevladujoče romsko prebivalstvo na
severozahodu in v nekaterih delih osrednje severne Bolgarije ter približno polovico
17

Krumova, Teodora in Dejan Kolev, avtorja. Manual on Roma History and Culture (Priročnik o romski zgodovini in kulturi), 2013, 18-

20, 35–37
18

Pamporov, A. Romskoto vsekidnevie v Bulgaria (Vsakdanje življenje Romov v Bolgariji), 2006; Center Amalipe. Preventing Early

Marriages (Preprečevanje zgodnjih porok), 2011, 21–22
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b)

Sivi golobi

Na jugovzhodu in v osrednji južni Bolgariji je skupina ljudi, ki jim Bolgari pravijo
»bolgarski Romi«, Romi jim pravijo »Romi Dasikane«, Turki pa »giaour chengenesi«. Sami
si pravijo aspaški Bolgari ali stari Bolgari, okoliško prebivalstvo pa jih pogosto označuje
za »sive golobe« ali »Demiržije«. Skupina prebiva na dokaj zgoščenem območju v dolini
reke Maritse, ki ga v grobem zamejujejo mesto Čirpan na vzhodu, mesto Pazardžik na
zahodu, centralno gorovje Stare planine na severu in Rodopi na jugu. Sivi golobi se raje
poročajo med seboj in se izogibajo porokam z drugimi etničnimi skupinami v državi, razen
Bolgarom, saj se sami identificirajo kot Bolgari. Predstavniki skupine so tradicionalno
pripadniki pravoslavne cerkve, čeprav se pod vplivom binkoštne cerkve v nekaterih vaseh
odvija proces evangelizacije. Posebnost te skupine je, da je na nekaterih stanovanjskih
območjih materni jezik romski, na drugih pa ni niti sledu romskega jezika. Kljub temu se
štejejo za predstavnike iste skupine in se poročajo med seboj, po kraju bivanja pa se
določa tudi jezik, ki se bo uporabljal doma.
c)
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Posamezne podskupine, ki se raje identificirajo drugače:
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romskega prebivalstva na jugozahodu Bolgarije. Sem na primer spadajo Burgudžiji,
Džambazi, Tudžari itd. Med njimi je moč opaziti nekolikšno težnjo po probolgarskem
vedenju, vendar pa nekatere skupine ponosno ohranjajo svojo romsko identiteto in
tradicije (del Burgudžijev na območju Šumen na primer zase uporablja izraz »parpul
Roma« – »pravi Romi«).

Tsutsumani

Na treh območjih severozahodne Bolgarije živi skupina ljudi, ki ji Bolgari pravijo
»bolgarski Romi« ali »spreobrnjeni Romi«, Romi pa jim pravijo »Tsutsumani«.
Tsutsumani so pravoslavci, ki jih Bolgari ne sprejemajo za »prave« Bolgare, Romi pa jih
ne sprejemajo za »prave« Rome. Njihov materni jezik je bolgarščina, vendar pa imajo v
svojem jeziku več besed romskega izvora. Na splošno Tsutsumani ne živijo v etnično
ločenih soseskah, ampak so razpršeni med bolgarskim prebivalstvom. So bistveno bolje
integrirani kot drugi Romi v regiji – velikost gospodinjstva, raven izobrazbe in stopnja
brezposelnosti so podobne kot pri Bolgarih na tem območju.
d)

»Romi Horahane«

V dobesednem prevodu »Romi Horahane« danes pomeni turški/muslimanski Romi.
Romi Horahane predstavljajo prevladujoče romsko prebivalstvo na severovzhodu,
jugovzhodu in v osrednji južni Bolgariji ter približno polovico romskega prebivalstva na
jugozahodu Bolgarije. Romi Horahane so najštevilčnejša romska skupina v Bolgariji.
Njihova veroizpoved je islam z mnogimi krščanskimi primesmi, njihov sistem praznikov
pa ne vključuje le bajramov, ampak vse pomembne krščanske praznike – dan sv. Jurija
(Erdelez), dan sv. Vasilija (Bango Vassilii), dan sv. Todorja, dan sv. Ivana, celo božič in
veliko noč. Govorijo romski jezik, pomešan z mnogimi turškimi besedami, nekateri pa
uporabljajo turščino skupaj z romskim jezikom. Romi Horahane so razdeljeni v številne
podskupine. Na primer Pletarje, Cinarje, Drandarije (Glasbenike) itd. Sčasoma so te
notranje razlike med skupinami zbledele in danes velika večina Romov Horahane
predstavlja enotno skupino, ki ji je nekdanje razlikovanje po obrteh in podskupinah ostalo
le v daljnem spominu.
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Mileti

V regijah, kjer živijo Romi Horahane, so skupine ljudi, ki si pravijo »Mileti«. Bolgari jih
običajno označujejo za »turške Rome« ali »Rome s preferenčno turško zavestjo«, Turki pa
jih kličejo »Millet chengenesi«. Romsko govoreči Romi imajo do njih dvomljiv odnos;
nekateri jih sprejemajo za Rome, drugi jih imajo za Turke. Čeprav se na popisu
prebivalstva označujejo za Turke, zase uporabljajo ime Mileti. »Millet« je turška beseda,
ki bi jo najbolje prevedli kot »etnija« ali »verska skupnost«. V času Otomanskega cesarstva
je bilo manjšinsko krščansko prebivalstvo v verskem smislu razdeljeno na milete – na
primer pravoslavce, Judejce, Armence (ne v etničnem pomenu besede, ampak v verskem,
v kolikor se je armenska cerkev razlikovala od vzhodne pravoslavne). Edini milet, ki je bil
deljen na etnični osnovi, je bil ciganski – Chengene Millet. Turki sami zase niso uporabljali
besede »milet«.19 Del ciganov, ki so si rekli »Mileti«, so uporabljali tudi ime »turški cigani«,
vendar pa kategorično zanikajo poimenovanje »Romi«. Za njih so Romi le kristjani, ki
govorijo romski jezik. Materni jezik Miletov je turščina, vendar pa na nekaterih
stanovanjskih območjih starejše generacije uporabljajo romski jezik kot »skrivni jezik«, v
drugih skupinah pa se je uporaba posameznih romskih besed ohranila kot sleng.20
f)
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e)
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Posamezne podskupine, ki se raje identificirajo drugače:

Aguptiji

V rodopski regiji živi skupina ljudi, ki se kličejo in ki jih drugi kličejo Aguptiji. Sredi 20.
stoletja so bili razvrščeni med cigane na podlagi odlomka iz ljudske pesmi: »Turk je ujel
Rado,/in jo naredil za Agupti/Agupti – črna ciganka ...« Vendar pa so Aguptiji čudovit
primer prehoda iz prvotne skupinske identitete v preferenčno turško identiteto znotraj
več generacij. Če so sredi 20. stoletja raziskovalci beležili egipčansko identiteto, pomešano
z »jasnim starodavnim rodopskim govorom«, se na koncu 20. stoletja Aguptiji razlikujejo
in izkazujejo težnje k vključitvi v okoliško turško prebivalstvo in k uporabi turškega jezika.
Odločilen dejavnik v tem primeru je verjetno islam. Podobno kot pri Miletih ima romski
jezik funkcijo »skrivnega« jezika, ki ga uporablja starejša generacija.
KALDARAŠI
Druga velika romska metaskupina v Bolgariji so tako imenovani Kaldaraši. Ti so prišli z
»velikim kaldaraškim vdorom« pri čemer so prvotno šli skozi Avstro-Ogrsko in Srbijo,
zaradi česar jih pogosto kličejo »madžarski cigani«, »avstrijski cigani«, »srbski cigani« ali
»niamtsuri« (tj. nemški cigani). Razdelimo jih v dve večji skupini – Bakardžije in Lovarije
(iz madžarske besede »lo« – »konj«, zaradi česar so poznani kot »tatovi konj«) in v več
podskupin.
Kaldaraši so ena najbolje ohranjenih romskih skupin v Bolgariji. Še vedno ohranjajo
potestarske oblike – na primer romsko sodišče – meshere, govorijo predvsem romski jezik
ter strogo spoštujejo svoje običaje in tradicije. Razkošen način, na katerega praznujejo
veliko noč (Patragi) in dan sv. Jurija, ter kaldaraški poročni obredi so pogosto

19

Šele od 20. stoletja, po kemalski kulturni revoluciji, se je beseda »Milet« začela uporabljati v zvezi s Turki, ne v etničnem ali

verskem, ampak v družbenem pomenu – kot sinonim za »ljudski«.
20

Kolev, D., T. Krumova. Za identichnostta na Milleta (O miletski identiteti), 2005
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Do srede 20. stoletja so bili nomadi, ki so potovali od vasi do vasi in prodajali svoje blago.
Po uveljavitvi Uredbe 258 Sveta ministrov iz leta 1958, ki je prepovedala »nomadstvo in
beračenje v Ljudski republiki Bolgariji«, so se stalno naselili. V absolutnih številkah jih ni
veliko. V teritorialnem smislu pa Kaldaraši živijo v vseh regijah države, redko ustvarjajo
večje soseske, pogosteje se več družin naseli v vasi skupaj z drugim prebivalstvom, vendar
pa se ne mešajo z drugimi Romi.

SOCIOLOŠKA

izpostavljeni kot eni najzanimivejših romskih običajev v Evropi. Vzhodna pravoslavna
vera ima zelo pomembno vlogo v življenju Kaldarašev, ki so pobožni kristjani.

Kaldarašev je v Bolgariji približno 30.000.21
RUDARI/LUDARI
Skupine ljudi, ki jim okoliško prebivalstvo pravi »romunski cigani«, živijo predvsem v
vaških regijah Plovdiv, Stara Zagora, Nova Zagora, Burgas, Varna, Dobrič, Veliko Trnovo
in Pleven. Predstavniki te skupnosti si pravijo »Rudari« ali »Ludari« – odvisno od
lokalnega dialekta. Zaradi njihovih posebnih obrti jih okoliško prebivalstvo pozna pod
imenoma Kopanari (rezljači) in Mečadari (krotilci medvedov), za kar sami uporabljajo
besedi Lingurari oziroma Ursari. Na popisu in v socioloških raziskavah se Rudari/Ludari
običajno identificirajo kot Romuni, Vlahi ali Bolgari, vedno pa vztrajajo, da se jih razlikuje
od Romov. Starejše generacije zase običajno sprejemajo ime »romunski cigani«, saj besedi
sigán in tsigánka v njihovem govoru pomenita »mož« oziroma »žena« (kar, mimogrede,
pomenita besedi rom in romni v romskem jeziku). Rudari/Ludari govorijo dialekt
romunskega jezika. V Bolgariji obstajata dva dialekta – severni (ki je pod večjim vplivom
knjižne romunščine) in južni (ki je pod izrazitejšim vplivom grškega jezika). Čeprav živijo
v precej raznolikih etničnih soseskah, so verjetno najbolje integrirana romska skupina v
bolgarski družbi glede na raven izobrazbe, stopnjo zaposlenosti pa tudi velikost
gospodinjstva, pri čemer se ne razlikujejo od bolgarskega prebivalstva na nekaterih
stanovanjskih območjih. V Bolgariji je približno 70.000 Rudarov.22
ODNOS
Večinsko prebivalstvo ter druge etnične, jezikovne in verske manjšine gojijo negativne
stereotipe o romskih skupnostih. Center Amalipe je leta 2011 izvedel reprezentativno
raziskavo med učitelji, socialnimi delavci in zdravstvenimi delavci.23 Večini zdravnikov,
učiteljev in socialnih delavcev se zdijo Romi leni in neodgovorni, nagnjeni h kaznivim
dejanjem. Posledično jim ne gre zaupati. Pri vprašanju: »Kdo so Romi in kakšne so njihove
značilnosti?« so bili podani naslednji odgovori:
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Krumova, T., D. Kolev, G. Daskalova – Cvetkova. Sbornik materiali “Preodoliavane na tradicionnite I novi anti-romski stereotipi

(Zbirka gradiva »Preseganje tradicionalnih in novih protiromskih stereotipov«), 2011.
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Krumova, T., D. Kolev, G. Daskalova – Cvetkova. Sbornik materiali “Preodoliavane na tradicionnite I novi anti-romski stereotipi

(Zbirka gradiva »Preseganje tradicionalnih in novih protiromskih stereotipov«), 2011.
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Kolev, D., T. Krumova, A. Pamporov, D. Radulescu, S. van der Zwaan, T. Balcik. Beyond Anti-Roma Stereotypes: the World is not Just

White and Black (Onkraj protiromskih stereotipov: svet ni le črno-bel), 2013
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POLOŽAJ ROMOV V BOLGARIJI
Romi so najbolj deprivilegirana skupina v Bolgariji, kar se tiče izobrazbe. Spodnja tabela
prikazuje vpis romskih otrok v šolo v %.
Vpis v šolo do 4. razreda:

fantje 30,7 % dekleta 38,7 %

Vpis v šolo do 8. razreda:

fantje 42,9 %

dekleta 37,1 %

Vpis v šolo do 12. razreda: fantje 15,7 %

dekleta 4,1 %

Vpis na fakulteto v %:

dekleta (manj)

fantje 0,5 %

National Strategy of the Republic of Bulgaria for Roma Integration (Državna strategija
Republike Bolgarije za integracijo Romov; 2012–2020).24
V zadnjih 20 letih se je romska uspešnost pri izobraževanju le počasi izboljšala. Obstajajo
različni razlogi, zakaj romski otroci ne hodijo v šolo ali jo pustijo:
24

National Strategy of the Republic of Bulgaria for Roma Integration (Državna strategija Republike Bolgarije za integracijo Romov),

2012. Dostopno na http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740, zadnjič obiskano: julij 2015
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nizka stopnja izobrazbe staršev in njihovo pomanjkanje razumevanja vrednosti in
pomena izobrazbe za prihodnost njihovih otrok;
nekatere škodljive tradicije, kot so zgodnje poroke, zaradi katerih še posebej
romske deklice pustijo šolo že pri 12 letih;
trenutna situacija z visoko brezposelnostjo tudi med visoko izobraževanimi
mladimi, ki demotivira romske starše, da bi spodbujali svoje otroke pri
izobraževanju;
socializacijski vzorci v mnogih tesno povezanih romskih soseskah, ki ustvarjajo
skupinske obveznosti in dodatne težave pri osvoboditvi za individualno
izobraževalno korist;
neugodno šolsko okolje, na primer diskriminatoren odnos učiteljev in neromskih
sošolcev;
šola ostaja Romom tuja, saj jim niso posredovani nobeni družbeni ali kulturni
romski elementi. Romska zgodovina in tradicije niso razvidne iz učbenikov;
pogosta delovna migracija staršev, ki povzroči visoke stopnje odsotnosti iz šole;
pomanjkanje motivacije in nezainteresiranost učencev.
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Uradni ukrepi, ki so bili uvedeni za uveljavljanje obveznega šolanja / spodbujanje vpisa v
šolo / preprečevanje opuščanja šolanja, so med drugimi:







zakonska obveznost šoloobveznih otrok (med 6. in 16. letom starosti), da
obiskujejo šolo brezplačno;
pred kratkim sprejeta zakonska določba o odvzemu socialne podpore staršem,
katerih šoloobvezni otroci ne hodijo v šolo;
programi dodatne pomoči za socialno šibke učence (velja za vse šoloobvezne
otroke in ne le za manjšine ali posebej za romske učence);
nacionalni program, ki nudi brezplačen zajtrk vsem otrokom od 1. do 4. razreda;
nudenje brezplačnega prevoza otrokom iz vasi, ki nimajo šole;
otrokom, ki obiskujejo glavne šole, so zagotovljeni celodnevno šolanje, brezplačno
kosilo in brezplačen prevoz.

Istočasno je nepismenost odraslih med Romi najvišja v primerjavi z drugimi manjšinami
v Bolgariji. Akterjem civilne družbe je nepismenost odraslih še posebej pomemben
kazalnik, saj nepismeni starši ne morejo pomagati svojim otrokom pri šolskih nalogah in
pogosto ne dajejo velikega pomena na izobrazbo svojih otrok.
Še en resen problem, ki Romom preprečuje enak dostop do kakovostne izobrazbe, je
segregacija v šolah. Uspešna integracija romskih otrok v nacionalni izobraževalni sistem
zahteva uravnoteženo razredno zastopanost večinskih in manjšinskih otrok, na račun
katere vsi pridobijo medkulturne kompetence. Čeprav tega ideala ni bilo mogoče doseči v
primarnem izobraževanju v oddaljenih podeželskih regijah z visoko koncentracijo
manjšinskih skupin, jo je mogoče podpirati in doseči v sekundarnem in visokošolskem
izobraževanju, praviloma v večjih vaseh in mestih z bolj raznoliko populacijo. Dejansko
število romskih učencev, premeščenih iz segregiranih v desegregirane šole, neprestano
raste. Vzpostavljeni so preventivni ukrepi za zmanjševanje števila romskih otrok, ki
pustijo šolo, romski otroci pa so vedno bolj integrirani v nacionalni izobraževalni sistem.
Kljub vsemu pa je mogoče opaziti nekaj negativnih teženj pri oblikovanju »sekundarno
segregiranih šol«, ko se romski učenci preselijo ali so preseljeni na določeno šolo in
postopoma tam postanejo večina. Nato starši neromskih učencev začnejo seliti svoje
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tradicionalne družine izobrazbe ne dojemajo kot velike vrednote. Izobraževanja
svojih otrok ne ovirajo, po drugi strani pa tudi dejavno ne podpirajo njihovega
izobraževanja in šolanja;
modernizirane družine so zelo zainteresirane za izobrazbo svojih otrok in
poskrbijo, da ti obiskujejo šolo;
marginalizirane družine svojim otrokom pogosto preprečujejo obiskovanje šole,
da bi jih vključile v dejavnosti ustvarjanja prihodkov;
konservativne družine imajo kulturne razloge, na podlagi katerih se upravičuje
romska socializacija brez šolanja. Patriarhalne navade in zgodnje poroke deklicam
preprečujejo, da bi obiskovale šolo.
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Kar se tiče vrednosti izobrazbe pri romskih starših, obstajajo štiri vrste romskih družin:

SOCIOLOŠKA

otroke na druge šole zaradi predsodka, da bo večje število romskih učencev v razredu
znižalo kakovost izobraževanja. Z leti se lahko takšna šola spremeni v sekundarno
segregirano šolo. Pogosto se govorice o nižji kakovosti nudene izobrazbe zaradi večjega
števila romskih otrok razširijo med večinsko populacijo in drugimi manjšinami, zato se
kvalificirani učitelji prav tako začnejo seliti na prestižnejše šole.

Kar se tiče posameznih romskih skupnosti:




Konservativna romska skupnost Kaldarašev izobrazbe še vedno ne dojema kot
velike vrednote. Večina starejše generacije te skupnosti ni nikoli hodila v šolo ali
pa so končali le 2–3 razrede. Pri večini generacije se je stanje do neke mere
izboljšalo: moški imajo običajno dokončan največ 8. razred (da lahko pridobijo
vozniško dovoljenje). Ženske so pustile šolo še pred zaključkom primarnega
izobraževanja. Med mlajšimi Kaldaraši primarna izobrazba ni izjema, čeprav še
vedno prevladuje opustitev šolanja. Nekateri fantje nadaljujejo izobraževanje v
gimnaziji, a jo običajno pustijo po enem ali dveh letih. Kaldaraška učenka, ki je
zaključila gimnazijo in nato diplomirala na Univerzi v Velikem Turnovu, je izjema,
ki jo je treba omeniti. Če povzamemo, je prišlo do nekaterih pozitivnih sprememb,
ki pa so počasne in netrajnostne; dobra izobrazba je še vedno izjema.
Skupina Romov Horahane je nekoliko drugačna. Njihov odnos do izobrazbe je
generacijo pred kaldaraškim: srednja generacija (tako moških kot žensk) ima
dokončano primarno izobraževanje in spričevalo. Številni mladi nadaljujejo
izobraževanje na srednjih šolah, še posebej fantje. Med starši vlada razumevanje,
da je izobrazba pomembna.

Trenutno se 36 % Romov opredeljuje kot brezposelnih, od katerih je 11,4 % uradno
prijavljenih na Direktoratu agencije za zaposlovanje, 24,2 % pa jih ni prijavljenih. Podatki
o teritorialnih segmentih kažejo, da je število brezposelnih Romov v severni Bolgariji
bistveno višje kot v južni regiji (BRqu, A11.1). Izsledki socioloških raziskav, opravljenih v
letih 2010 in 2011, kažejo, da je romska zaposlenost v Bolgariji ciklične narave. Stopnja
zaposlenosti je nižja pozimi in višja poleti. Povprečne stopnje zaposlenosti za analizirano
obdobje znašajo 31 %. Sezonske narave stopnje zaposlenosti Romov ni težko pojasniti, če
upoštevamo, da sta glavni področji zaposlovanja za člane romskih skupnosti kmetijstvo
in gradbeništvo. V zadnjih dveh letih je prišlo do znatnega zmanjšanja zaposlenosti v
gradbenih panogah.
Večina romskih delavskih emigrantov pusti svoje družine in otroke v Bolgariji, kar ima
negativne posledice za šolanje otrok. V resoluciji Evropskega parlamenta z dne 12. marca
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Stopnja zaposlenosti med romskimi ženskami je zelo nizka, le 23,6 %. To je posledica
dejstva, da romske ženske skrbijo za otroke in dom. Približno 60,5 % mladih žensk, ki
živijo na urbanih območjih, in 69,3 % starejših žensk, je nezaposlenih.
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2009 je bilo izpostavljeno dejstvo, da otroci, ki jih delavski migranti pustijo doma,
doživljajo splošno pomanjkanje oskrbe s slabšim telesnim in duševnim zdravjem,
pasivnostjo v šolah in neudeležbo v izobraževanju. Občasno se poroča o podhranjenosti
in celo zlorabah nezaščitenih otrok. Običajno mladi romski delavski migranti sprva
prepustijo svoje otroke v skrb staršev in sorodnikov.

Podobno situacijo Romi doživljajo na področju zdravstva. V študiji, izvedeni na pobudo
Svetovne banke, so bili zbrani in analizirani razpoložljivi podatki o smrtnosti Romov v
vzhodni Evropi. Ugotovili so, da je pričakovana življenjska doba Romov po vsej vzhodni
Evropi približno 10 let nižja kot pri celotni populaciji (Ringold D., Orenstein M. A., in E.
Wilkens 2005). Študija kaže, da je povprečna pričakovana življenjska doba Bolgarov 73,5
leta. Povprečna pričakovana življenjska doba Romov v Bolgariji pa je 63,5 leta. Po
podatkih Nacionalnega statističnega inštituta Bolgarije iz leta 2001 komaj 5 % Romov
doseže upokojitveno starost (Open Society Institute 2008). Raziskava, izvedena med 498
ženskami v sedmih različnih romskih skupnostih v Bolgariji leta 2012, je pokazala, da 52,2
% udeleženk ni imelo zdravstvenega zavarovanja, 47,1 % jih je imelo zdravstveno
zavarovanje, 0,7 % pa jih ni poznalo statusa svojega zdravstvenega zavarovanja (Kolev,
Baev, Bojanova, Tarnovo 2012). 21,68 % udeleženk pravi, da splošni zdravnik noče priti
na dom, ko je to potrebno. Še en kazalnik, povezan z dostopom do primarnih in
sekundarnih zdravstvenih storitev, v isti raziskavi kaže, da se 30,12 % udeleženk čuti
diskriminiranih s strani zdravstvenega osebja. 36,5 % jih pravi, da njihovi otroci ne hodijo
na letne zdravstvene preglede k zdravniku. Študija kaže, da je dostop do nujne
zdravstvene oskrbe zelo slab. 37,75 % jih pravi, da bi rešilec potreboval do 30 minut, da
pride do pacienta. 11,04 % jih pravi, da rešilec potrebuje uro ali več, da pride do pacienta,
ki potrebuje pomoč. Približno 4,01 % jih navaja, da urgentna služba noče poslati rešilca.
Intervjuji v fokusnih skupinah so pokazali, da so razlogi za zavračanje nujne medicinske
pomoči bodisi pomanjkanje zdravstvenega zavarovanja pacientov bodisi dejstvo, da živijo
v romski skupnosti. Po bolgarski zdravstveni zakonodaji je nujna medicinska pomoč
brezplačna ne glede na etnično poreklo ali status zdravstvenega zavarovanja (Kolev, Baev,
Bojanova, Tarnovo 2012).

NASTOP POLNOLETNOSTI V BOLGARIJI
V Bolgariji otroci, mlajši od 14 let, niso poslovno sposobni – nimajo zakonsko priznane
sposobnosti izražanja pravno relevantne volje. Njihove storitve in opustitve nimajo
pravno veljavnih posledic. Pravna dejanja za njih in v njihovem imenu opravljajo zakoniti
zastopniki – starši ali skrbniki. Zakon predpostavlja, da v tem obdobju oseba še ni dosegla
zadostne stopnje zrelosti, ki ji omogoča, da uresničuje in usmerja svoja dejanja, prek
katerih pridobiva pravice in prevzema obveznosti. Otroci med 14. in 18. letom starosti so
mladoletniki. Ta doba predstavlja prehodno obdobje, v katerem se odvija duševna in
duhovna rast, ki mladoletnikom omogoča, da v omejenem obsegu uveljavljajo pravice in
izvršujejo obveznosti. Dejanja mladoletnikov so pravno relevantna, če jih ti opravljajo s
soglasjem staršev ali skrbnikov.
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Kazniva dejanja zoper mlade so neposredno povezana s tradicijo dogovorjenih porok.
Oseba, ki z zlorabo roditeljske pravice prisili svojega otroka, ki še ni dopolnil 16 let, da z
nekom živi v partnerski zvezi, se kaznuje. Partnersko življenje med odraslo osebo in
dekletom, mlajšim od 16 let, se prav tako šteje za kaznivo dejanje. Kaznuje se tudi
napeljevanje k takšnemu partnerskemu sobivanju in njegovemu olajševanju.

SOCIOLOŠKA

L

Kazenski zakonik določa zakonsko starost za privolitev v spolne odnose na izpolnjenih 14
let. Spolni odnosi z dekletom, mlajšim od 14 let, se štejejo za kaznivo dejanje ne glede na
to, ali je dekle vanje privolilo ali ne. Z dopolnitvijo 14 let zakon varuje otroka pred
neželenim spolnim odnosom z zahtevo razumevanja »narave in pomena dejanja«.

Poročna odkupnina se šteje za kaznivo dejanje le, če je dana za dekle, mlajše od 16 let.
Eden od staršev ali katerikoli drug sorodnik, ki je sprejel odkupnino in dovoli svoji hčerki
ali sorodnici, mlajši od 16 let, da živi v partnerski zvezi z nekom, se kaznuje.
Pomemben vidik je, da če pride do dogovora o poroki med žrtvijo in storilcem pred
izvršitvijo kazni ali zaključkom sodnega postopka, kazenske odgovornosti ni. Tako se
resna kazniva dejanja izplačajo, če je poroka med storilcem in žrtvijo dogovorjena.
Po drugi strani pa se lahko za vsako kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom manj kot 5
let, sklene dogovor s tožilstvom in naloži kazen pod predpisanim minimumom. Tako je
zamenjava strožjih kazni z blažjimi mogoča tudi ob odsotnosti izključnih ali večkratnih
olajševalnih okoliščin. Večina kaznivih dejanj, povezanih z zgodnjimi/prisilnimi
porokami, spada v to kategorijo.
Vsak otrok (posameznik, mlajši od 18 let) ima pravico do zaščite svojega normalnega
psihičnega, umskega, moralnega in socialnega razvoja ter do zaščite svojih pravic in
interesov. Obveznost vsakega državljana, ki izve za otroka, ki potrebuje zaščito, je, da o
tem nemudoma poroča Direktoratu za socialno pomoč, Državni agenciji za zaščito otrok
ali Ministrstvu za notranje zadeve. Ta obveznost velja tudi, ko nekdo takšne informacije
pridobi pri opravljanju svojega poklica ali dela, pri katerem velja poklicna tajnost.
Dejansko v Bolgariji ni posebnih predpisov za preprečevanje zgodnjih porok v romski
skupnosti. Te vrste dejavnosti pridejo v poštev predvsem v kontekstu promoviranja
dobrobiti otroka in zaščite otroka: kot je opisano zgoraj. Po drugi strani pa se vprašanje
občasno naslavlja v kontekstu splošne politike za romsko integracijo.
Ciljno usmerjena politika za romsko integracijo v Bolgariji sega v pozna devetdeseta leta,
nanjo pa so močno vplivala prizadevanja Bolgarije za pristop k EU in NATO. 22. 4. 1999 je
Svet ministrov sprejel Okvirni program za enakovredno integracijo Romov v bolgarsko
družbo. Temu so sledili Strategija za izobraževalno integracijo otrok in učencev iz etničnih
manjšin – 2004, Zdravstvena strategija za deprivilegirane ljudi iz etničnih manjšin – 2005
in Nacionalni program za izboljšanje stanovanjskih razmer Romov – 2006. Nadalje je bila
Bolgarija ena od soustanoviteljic pobude Desetletje romskega vključevanja, leta 2006 pa
je sprejela Akcijski načrt za to pobudo. Dokumenti, povezani z integracijo Romov, so bili
leta 2010 deloma posodobljeni: maja je bil sprejet posodobljen Okvirni program za enako
integracijo Romov v bolgarsko družbo 2010–2020, marca pa posodobljena Strategija za
izobraževalno integracijo otrok in učencev iz etničnih manjšin.
Analiza teh dokumentov razkriva dejstvo, da vprašanje zgodnjih porok ni izrecno
vključeno. O njem ni niti besede v kontekstu teme romskih žensk, ki prav tako ni
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Glede na obstoječ problem zgodnjih porok pri precejšnjem številu Romov v Bolgariji je to
dejstvo presenetljivo in kaže na pomanjkanje razumevanja potrebe po ciljno usmerjenih
ukrepih za reševanje problema zgodnjih porok s strani ustanov ter na pomanjkanje
celovitega dialoga o tem vprašanju med romskimi izobraženci in skupnostjo. Negativni
stereotipi, ki jih širijo nekateri najvplivnejši mediji v zvezi s stopnjo zgodnjih rojstev pri
Romih, dodatno prispevajo k nepripravljenosti mnogih romskih aktivistov, da bi se lotili
vprašanja zgodnjih porok.25
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priljubljena. Tako je bila točka o romskih ženskah vključena v Okvirni program iz leta
1999 brez omembe vprašanja zgodnjih porok. V posodobljenem Okvirnem programu
(maj 2010) je bila ta točka v celoti izključena.

Center Amalipe. Preventing Early Marriages (Preprečevanje zgodnjih porok), 2011, 21–22
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Ocenjuje se, da je število Romov in Sintov v Italiji med 120.000 in 180.000, kar pomeni
približno 0,25 % celotnega prebivalstva. Polovica jih je italijanskih državljanov, okrog 60
% pa je mlajših od 18 let. V nasprotju s splošnim prepričanjem so le 3 % romske populacije
v Italiji nomadi. Približno 40.000 ljudi se je naselilo v »taborih«.
Alexian Santino Spinelli26 pravi, da je prisotnost romskih skupin v Italiji prvič mogoče
zaslediti leta 1422 n. š. Številni dokumenti pričajo o njihovih selitvah v Italijo in notranjih
premikih. Avtor piše, da so romske skupine prišle v Italijo predvsem preko Grčije,
Jugoslavije in Avstrije mimo Furlanije - Julijske krajine (severovzhodne regije, ki danes
meji na Slovenijo in Avstrijo). Ob koncu 15. stoletja so Rome začeli preganjati tako v Italiji
kot v drugih delih Evrope: večina uredb jih je izgnala iz različnih kraljestev na polotoku
pod grožnjo zapora in bičanja; v nekaterih primerih se je ubijanje pripadnikov teh
skupnosti spodbujalo in namenoma ni bilo kaznovano. V naslednjih stoletjih se je
preganjanje Romov v Evropi in Italiji nadaljevalo: s prisilno asimilacijo, z ločevanjem
otrok od njihovih družin, z osamitveno deportacijo v kolonije in zasužnjenjem. To
preganjanje je doseglo vrhunec s porajmosom, z iztrebljanjem Romov in Sintov, ki so ga
izvajali nacisti v času druge svetovne vojne.

RAZISKAVA

PROFIL ROMSKE SKUPNOSTI
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Romska skupnost v Firencah
V letih 1986/7 se je skupina šestnajstih romskih družin s Kosova s svojimi prikolicami
naselila na trgu blizu postaje Castello (v Občini Firence); še ena skupina osmih družin s
Kosova in osmih romskih družin iz Makedonije se je naselila v bližini Sintov blizu ulice Via
Baracca. Družine s Kosova so bile iz različnih krajev, med drugim iz Prištine, Peća in
Mitrovice, vse pa so zapustile Verono, mesto na severu Italije, verjetno zaradi evakuacij,
ki jih je izvedla policija. Nedolgo zatem jih je prebivalstvo Castella hotelo pregnati, pri
čemer so navajali razloge v povezavi z javnim redom. Občina (nekaj poslancev in vodja za
socialne pravice Mesta Firence) je posredovala in pomagala Rome s Kosova z njihovimi
prikolicami preseliti v tabor na Viale dell’Olmatello.
Drugo skupino šestnajstih družin (iz Makedonije in s Kosova) so preselili na obrobje
območja Isolotto (Quartiere 4) v bližino odlagališča avtobusnih in bolnišničnih odpadkov.
Na območju, ki leži v neposredni bližini reke Arno, je obstajala velika nevarnost poplav,
zato so po obdobju močnega deževja leta 1994 zaradi poplave te družine preselili v zasilna
bivališča (med drugim v telovadnice in v bolnišnico Banti, ki ni več delovala).
Po poplavi so območje uredili z zasutjem in dvigom tal: nastal je tako imenovani tabor
»Poderaccio«. Romi so dobili le kontejnerje in fontane, higienske razmere so bile grozljive,
kar se tiče kanalizacije, odlaganja odpadkov in pomanjkanja ustreznih tušev, če ne
upoštevamo bližine odlagališča smeti. Po izbruhu tuberkuloze in hepatitisa je bila sprejeta
odločitev o cepljenju tam živečih Romov.
Spontano je vzniknil še en tabor na zasebnem posestvu, imenovanem Masini po imenu
lastnika. Ta tabor je bil daleč najslabši: kmalu so šotore in zasilna bivališča zamenjale

26

A. S. Spinelli. Baro Romano Drom- la lunga strada di rom, sinti, kale, manouches , romanichals Meltemi Editore, 2003
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taborom Olmatello, ki ga je občina uradno prepoznala;
taborom Poderaccio, ki je bil po izjemnem pritisku romske skupnosti uradno
prepoznan leta 1994, in
območjem Masini, ki ni bilo do zaprtja nikoli prepoznano.

RAZISKAVA

Z izbruhom državljanske vojne na Balkanu leta 1991 se mnogi Romi, še posebej tisti iz
Bosne in Črne gore, niso mogli vrniti v svoje države; zato je v obdobju 1991–1994
približno 250 družin (1300 ljudi) živelo med:
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lesene barake. V kratkem času se je območje Masini razširilo do reke Arno, tako da je bilo
naposled večje od taborov Poderaccio in Olmatello.

Za te tri tabore so bile značilne življenjske razmere tako ekstremne, da je pogosto
prihajalo do požarov. Treba je izpostaviti, da sta bila vsaj dva požara, v katerih sta umrla
dvoletni otrok v taboru Olmatello in štiriletna deklica v taboru Poderaccio, podtaknjena.
Nevarne življenjske razmere v taborih zaradi pomanjkanja prostora in grozljivih
higienskih standardov so ljudi, ki so živeli v taborih Poderaccio in Olmatello, združile: za
pomoč so se obrnili na organizacije. Leta 1994 so romski predstavniki iz treh taborov,
skupaj z ADDM,27 ARCI Regionale in Fondazione Michelucci in drugimi organizacijami,28
prosili občino za drugačno rešitev. Delegaciji so se nato pridružili predsedniki in nekateri
člani svetov iz zadevnih območij, torej Quartiere 4 in Quartiere 5. Med drugim se je vpletla
tudi organizacija CIR,29 da bi pomagala pridobiti status begunca tistim Romom, ki so bili
do njega upravičeni. Sklicani so bili sestanki z okoliškimi sveti ter s tistimi zunaj pokrajine
Firence, da bi romske družine porazdelili po območju (tj. Livorno, Massa Carrara, Lucca,
Pisa, Pontedera in Empoli). Približno 20 teh družin je bilo na dobri poti do integracije in
še vedno živi v mestih, kamor so bile razporejene. Približno 30 družin je raje samih odšlo
proti Rimu, Bologni in Parmi.
Kljub razporeditvi romskih družin po Toskani in delu CIR za priznanje njihovega statusa
beguncev problem treh taborov še vedno ni bil rešen. Občina se je odločila, da bo poskusila
izkušnjo taborov pustiti za seboj in jo preseči: morda bi se dalo zmanjšati pritisk
prenapolnjenih taborov in njihovo propadanje tako, da bi preizkusili manjše, namensko
ustvarjene naselbine/vasi, razpršene ob mestu. Uresničitev tega projekta je omogočila
uveljavitev L. R. 73/95, regijskega predpisa o integraciji Romov in Sintov v Toskani, prek
katerega je Občina Firence dobila financiranje. Po tem predpisu je bilo mogoče načrtovati
različne rešitve stanovanjske problematike:
•

obnova uradnih romskih taborov (npr. izgradnja stranišč in kanalizacije);

•

oblikovanje naselij za Rome;

•

rešitev zapuščenih stavb in njihova prenova, kamor bi namestili družine;

•

vpis romskih družin na čakalno listo Javne stanovanjske službe (ERP30);

•

vpis nekaterih družin na čakalno listo za nujne namestitve.

27

Associazione Diritti Difesa delle Minoranze

28

http://www.michelucci.it/

29

Consiglio Italiano Rifugiati

30

Edilizia Residenziale Pubblica
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Od leta 1997 so Romi porazdeljeni na vseh petih območjih Občine Firence: gre za sto
družin in približno petsto ljudi. Tabor Olmatello so zaprli na podlagi regijskega predpisa
št. 2 z dne 12. 1. 2000 o uveljavitvi politik in ukrepov za Rome in Sinte.
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Te politike so se izkazale za uspešne. Na začetku je občina na vpis Romov na čakalno listo
ERP gledala z določeno mero previdnosti, tako zaradi morebitnih protestov italijanskih
državljanov kot tudi zaradi strahu, da bi se Romi morda težko prilagodili na stalno bivanje.
Nasprotno pa so se prve namestitve izkazale za tako uspešne, da se je udeležba Romov pri
nadaljnjih razpisih znatno povečala. V zadnjem času je najmanj petnajst »mladih parov«
Romov dobilo neprofitno stanovanje in tako izkoristilo politike, ki se osredotočajo na
mlade. Oblikovanje naselij se je prav tako izkazalo za uspešno: v okolici Guarlone je bilo
zgrajenih šest hiš, ki so bile podeljene šestim družinam.

Na območju Firenc živi veliko različnih romskih skupin, ki so bile zajete v raziskavo:
•

Romi s Kosova,

•

Romi Ascalie,

•

Romi iz Albanije,

•

Sinti,

•

Romi iz Makedonije,

•

Romi iz Bosne,

•

Romi iz Črne gore.

Romi s Kosova in Romi Ascalie
Glavne skupine Romov na Kosovu so Gurbeti, Arlie iz Prištine in Romi Ascalie. Slednji
izhajajo iz mešanih zakonov med Romi in Albanci; med seboj so se začeli poročati že pred
mnogo generacijami. Imajo se za drugačne od vseh drugih Romov, ki jih imenujejo
»Gabeli«, saj so mešani, njihov jezik pa je albanščina. Kosovski Romi se zelo strogo držijo
tradicije; zlasti na primer zaznamujejo nekatere etape v posameznikovem življenju z več
praznovanji: glavni dogodki so rojstvo, krst, obrezovanje, poroka in smrt. Na splošno so
kosovski Romi in Romi Ascalie muslimani, Romi iz Srbije pa pravoslavci. V Firencah Romi
kosovskega porekla prihajajo predvsem iz prestolnice, Prištine pa tudi iz Kosovske
Mitrovice, Vučitrna, Peča in številnih drugih manjših vasi. V večini teh krajev so kosovski
Romi živeli v stiku z Albanci in, tako kot v Prištini, z Albanci in Srbi. Nadalje je prisotnost
otrok na javnih šolah povzročila, da so se otroci naučili albanščino in srbščino, izgubljajo
pa romski jezik. Njihov dialekt je poln srbskih in albanskih besed, v nekaterih primerih pa
je romski jezik zamenjala albanščina celo v romskih domovih.
Do poznih devetdesetih let so imeli Romi na Kosovem nacionalni radio in nekaj
televizijskih programov. Nekateri so bili politiki, poslanci in svetniki, tako v srbskih kot
albanskih strankah. V poznih devetdesetih letih se je z izbruhom kosovske vojne med Srbi
in Albanci položaj Romov poslabšal: Srbi so jih bodisi vpoklicali bodisi obtožili, da so
zavezniki Albancev. Večina jih je raje zbežala. Danes je na Kosovem le še nekaj romskih
družin: približno 150.000 ljudi je odšlo v Evropo.
Romi iz Albanije
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Romi iz Albanije so s kulturnega vidika zelo podobni Romom Ascalie s Kosova, ki, kot je
navedeno zgoraj, izhajajo iz mešanih zakonov med Albanci in Romi. Nekatere romske
skupine, ki živijo v Albaniji, so Arlie, Cergaia Ursara; ti govorijo romski jezik, ki mu pravijo
čhibromanì – gre za jezik, ki je mešanica različnih dialektov in v katerem se kažejo tudi
številni vplivi albanskega jezika. Romi so v Albaniji že vsaj šeststo let, obilica tujih in
albanskih izrazov v njihovem jeziku pa je dokaz za to. Enako je mogoče reči za
muslimansko regijo, ki so jo te romske skupine posvojile že pred stoletji. Praviloma vere
ne prakticirajo strogo, vendar pa ta vpliva na njihovo kulturo in tradicionalna praznovanja
in se z njimi prepleta. Nekateri najpomembnejši obredi so »babina« (krst), sunetluko
(obrezovanje) in kumluko (botri). Ko oseba pričakuje otroka, mora izbrati nekoga, ki bo
postal otrokov boter. Ta vez je zelo pomembna in okrepi prijateljstvo med starši in botri.
Sinti iz Prata
Kot že rečeno, so Sinti v Italiji prisotni že stoletja; obstaja več skupin Sintov, ki prihajajo
iz različnih evropskih držav: Gackane Eftawagaria ali Sinti Teich (iz Nemčije); Sinti iz
skupine Manouche (iz Francije); Popotniki Sinti (iz Nizozemske). Pogosto so vezani na
določena dela, ki jih njihove družine opravljajo že stoletja: upravljavci vrtiljakov, obrtniki,
brusilci nožev. Do leta 2000 je približno polovica družin delala z vrtiljaki; v zadnjem času
se ta dejavnost opušča, saj postaja zelo težko plačevati davke za sezonsko delo, ki je
odvisno predvsem od vremena. Sinti iščejo stabilne službe, ki omogočajo stabilnejše
življenje. To je pomembno dejstvo, saj so kljub »integraciji«31 večine njih v raznoliko
italijansko družbo Sinti obdržali svojo identiteto: predvsem svoj jezik in tradicionalna
dela. Situacija je raznolika: v mnogih primerih živijo v stanovanjih kot povprečni
italijanski državljani. Pogosto živijo na lastnih zemljiščih v avtodomih in kočah v manjših
skupinah družin, kjer so vsi sorodstveno povezani. V nekaterih primerih so še vedno na
obrobju, na primer v taborih. Treba je omeniti, da Sinti in Romi niso bili priznani kot
manjšini po zakonu 482/9932. Leta 2015 poteka kampanja za priznanje njihovega
manjšinskega statusa. V zadnjih 50 letih so Sinti obiskovali »posebne šole«, na katere so
bili omejeni z izgovorom »nomadstva«. Jezik, ki ga govorijo Sinti v Pratu, je pod močnim
vplivom nemških izrazov.

NASTOP POLNOLETNOSTI V ITALIJI
Ustava Republike Italije ne opredeljuje pojmov »otrok« in »odrasla oseba«, vendar pa v 3.
členu zagotavlja enakost njenih državljanov:
Vsi državljani imajo enak družbeni status in so enaki pred zakonom, ne glede na spol, raso,
jezik, veroizpoved, politično prepričanje ter osebne in socialne okoliščine.

31»Integracija«

verjetno ne opiše natančno položaja Sintov v Italiji: v državi so že tako dolgo, da so postali del njene zgodovine.

32 www.icfiginoserenza.it/filespdf_ic/rom%20sinti%20camminanti%201.rtf
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Leta 1991 je Italija z zakonom št. 176 ratificirala »Konvencijo o otrokovih pravicah«,34 ki
je bila razglašena leta 1989.35 Konvencija vzpostavlja glavna načela glede otrokovih
pravic, ki so na kratko naslednja:36
•

prepoved razlikovanja na kakršnikoli osnovi (2. čl.);

•

glavno je vodilo otrokove koristi (3. čl.);

•

pravica do življenja, preživetja in razvoja vsakega otroka (6. čl.);

•

pravica spoštovanja in upoštevanja otrokovega mnenja v zadevah v zvezi z njim
(12. čl.).
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Z zakonom št. 39 iz leta 1975 je bila starost odrasle osebe določena na 18 let.
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Republika ima dolžnost, da odpravi vse gospodarske in socialne ovire, ki z omejevanjem
svobode in enakosti državljanov preprečujejo celovit razvoj posameznika in udeležbo vseh
delavcev v politični, gospodarski in socialni organizaciji države.33

V zvezi s pravicami otrok in zakonsko zvezo so relevantni trije členi Ustave, in sicer 29.,
30. in 31. Lahko se razumejo kot podrobnejša opredelitev 3. člena: 29. čl. opredeljuje
»zakonsko zvezo«, 30. in 31. člen pa navajata dolžnosti staršev do svojih otrok v smislu
podpore, izobraževanja in vzgoje.
29. člen pravi: Republika priznava pravice družine kot naravne družbe, osnovane na
zakonski zvezi. Zakonska zveza temelji na moralni in zakonski enakosti zakoncev znotraj
omejitev, ki jih določa zakon, za zagotavljanje enotnosti družine.
30. člen: Starši imajo dolžnost in pravico podpirati, izobraževati in vzgajati svoje otroke,
vključno z nezakonskimi otroki. Če se starši izkažejo na nesposobne, zakon zagotovi
izpolnitev njihovih dolžnosti. Zakon zagotavlja nezakonskim otrokom vsako pravno in
socialno zaščito, ki se ujema s pravicami zakonskih družinskih članov. Pravila in omejitve
pri ugotavljanju očetovstva določa zakon.
31. člen: Republika spodbuja ustvarjanje družine in izpolnjevanje s tem povezanih dolžnosti
z gospodarskimi ukrepi in drugimi ugodnostmi, pri čemer posveča posebno pozornost
velikim družinam. Republika varuje materinstvo, otroke in mlade iz ustanov, ki so potrebne
za ta namen.
Kar se tiče kazenskega prava, to razlikuje med mladoletnimi in polnoletnimi državljani.
69. člen Kazenskega zakonika ureja spolne odnose z osebami, mlajšimi od 18 let. Tam je
opredeljeno, da so spolni odnosi z otrokom, mlajšim od 14 let, kaznivo dejanje.37 V starosti
med 14. in 16. letom gre še vedno za kaznivo dejanje, tudi če je mladoletnik izrazil
33
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/EventiDellaVita/accordodiintegrazione/
costituzioneitalianamultilingue/Costituzioneitalianaversioneinglese.pdf
34

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm

35

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm

36

37

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Ko starostna razlika ni večja od 3 let.
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V Italiji je najnižja starost za sklenitev zakonske zveze 18 let. Pogoji, pod katerimi Sodišče
za mladoletnike lahko dovoli sklenitev zakonske zveze oseb, starejših od 16 let, so: da
mladoletnik/-ca sam/-a vloži prošnjo na sodišče; da slednje preuči resnost razloga, ki je
mladoletnika/-co pripeljala do te odločitve; da sodišče oceni psihološko/fizično zrelost
mladoletnika/-ce in prisluhne njegovim/njenim staršem, učiteljem in državnemu tožilcu
(84. čl. Civilnega zakonika).
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privoljenje, če je odrasla oseba sorodnik ali oseba, ki ima skrbništvo nad mladoletnikom.
V obdobju med 16. in 18. letom gre, kot v prejšnjem primeru, še vedno za kaznivo dejanje,
če sta mladoletnik in odrasla oseba v sorodu ali če ima odrasla oseba skrbništvo nad
mladoletnikom; v primeru posilstva, če je žrtev mlajša od 18 let, to predstavlja
»oteževalno okoliščino«.

V italijanski zakonodaji ni nobenega neposrednega sklicevanja na »prisilno poroko« in
»zgodnjo poroko«; vendar pa je raziskava, ki jo je izvedla organizacija Le Onde Onlus,38
pokazala, da je treba nasilje šteti za imanentno, ko govorimo o prisilni poroki, mogoče pa
se je sklicevati na splošnejše zakone, ki obravnavajo nasilje ali spoštovanje človekovih
pravic. Tako je treba upoštevati dva predpisa:
•

ratifikacijo »Istanbulske konvencije« (1. 7. 2013) Sveta Evrope o »preprečevanju
nasilja nad ženskami in nasilja v družini«;39

•

Uredbo Ministrstva za notranje zadeve z dne 23. 4. 2007, ki ureja vrednote
državljanstva in integracije, kjer je v 18. členu navedeno, da je podlaga za poroko
svoboda mladih in sta tako prepovedana prisila in poročanje otrok.

38 G. Serughetti, M. G. Ruggerini, M. R. Lotti, M. Misiti, M. Virgilio.“Rapporto di ricerca – il matrimonio forzato in
Italia: conoscere, riflettere, proporre – come costruire una stima delle donne e bambine vittime in Italia di
matrimoni forzati e quali interventi avviare”.
Le Onde Onlus, 2014, razpoložljivo na
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/455DF8A996824E74C1257CE700508B1F/$file/r
icerca%20il%20matrimonio%20forzato%202014.pdf

39

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
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Celotna raziskava je temeljila na mišljenju, da zgodnje poroke niso konsistenten in
nespremenljiv del romske kulture, pri njih ne gre za vprašanje specifične »romske«
tradicije in njihovo preseganje ne bo ogrozilo romske identitete. Zgodnje oblikovanje
družine je patriarhalna, ne romska tradicija: vsa ljudstva so si v predmodernem razvoju
zgodaj ustvarjala družine. To, čemur mnogi danes pravijo »romski običaji« v povezavi s
predporočnimi dogovori in z osnovanjem družine med nekaterimi romskimi skupinami,
je bilo razširjeno pri etničnih Bolgarih, Slovencih, Romunih, Madžarih in drugih le dve ali
tri generacije nazaj.
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RAZISKAVA: METODOLOGIJA, OBSEG IN KONTEKST

TERMINOLOŠKO POJASNILO
Na začetku te raziskave je treba pojasniti izraz »poroka« oz. »zakonska zveza«, ki se
uporablja za namene raziskave. Nedvomno izraz »poroka« oz. »zakonska zveza« iz čisto
pravniškega vidika ne zajema vseh situacij zgodnjih in prisilnih porok, ki so predmet te
raziskave. Edina »poroka« oz. »zakonska zveza«, ki jo priznava zakon v državah,
vključenih v ta projekt, je zveza, sklenjena pod pogoji in v postopku zadevnega
Družinskega zakonika. Vendar pa se v raziskavi uporablja izraz »poroka« oz. »zakonska
zveza«, saj zakonsko življenje v romski skupnosti pomeni osnovanje družine, skupno
življenje zakoncev, spoštovanje uveljavljenih etničnih norm skupnosti, potrebo po
obredih in ritualih, ki so del pojma »poroke« oz. »zakonske zveze«.40
Pravzaprav ima osnovanje družine v romski skupnosti večino značilnosti zakonske zveze
(z edino – čeprav bistveno – razliko, da ta ni registrirana pri ustreznih ustanovah). Številni
mednarodni dokumenti, ki obravnavajo vprašanje zgodnjih/otroških/prisilnih porok,
prav tako poudarjajo, da gre v osnovi za poročno zvezo, ki ni registrirana pred zakonom.41
To pa ne spremeni njenih glavnih značilnosti in ne zmanjša resnosti njenih posledic: kar
se tiče razvoja, socialne realizacije v prihodnosti in pravic otroka.
METODOLOGIJA RAZISKAVE
Raziskovanje občutljivih vprašanj, kot so spolno in zakonsko vedenje ter odnos do
reprodukcije, je povezano s številnimi etičnimi in metodološkimi dilemami, ki jih je treba
razrešiti pred začetkom same raziskave: kakšne vrste raziskava je dopustna in kaj je
neprimerno spraševati; kako pristopiti k respondentom, da bi dobili zanesljive
informacije in hkrati spoštovali zasebnost ljudi. Tako smo uporabili kombinacijo običajnih
zaprtih ali polodprtih vprašanj, ki se uporabljajo v podobnih raziskavah, skupaj z
vinjetami. Pri občutljivih temah vnaprej oblikovani odgovori pogosto ne morejo ustrezno
opisati odnosov in življenjskih izkušenj. Zato smo za namene raziskave v okviru projekta
»Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« razvili kompleksen vprašalnik. Temelji na
modularnem načelu in omogoča pridobivanje informacij s pomočjo različnih tehnik

40

Za več informacij o romskih poročnih običajih in tradicijah ter zgodnjih/prisilnih porokah obiščite

http://amalipe.com/index.php?nav=publications&lang=2
41

Dok. 10590, 20. 6. 2005, Prisilne poroke in otroške poroke, Poročilo, Komisija za enake možnosti žensk in moških. Poročevalka: ga.

Rosmarie Zapfl-Helbling, Švica, Skupina Evropske Ljudske stranke; UNICEF, Innocenti Digest, št. 7 – Early Marriage, Child Spouses
(Zgodnje poroke, otroški zakonci), marec 2001, str. 5–8.
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Pri raziskavi je bila uporabljena metoda naključnega vzorčenja. Izpraševalci so spraševali
le ENO osebo v GOSPODINJSTVU (vsi ljudje, ki živijo v isti stavbi in imajo skupen
proračun). To naj bi bila oseba z najbližjim rojstnim dnem. Osebe, mlajše od 14 let, naj
ne bi bile intervjuvane. Vsi izpraševalci so pred izvajanjem raziskave imeli usposabljanje.
Kjer je bilo to mogoče, so bile organizirane spolno mešane ekipe (na primer v Bolgariji)
in, odvisno od tega, ali je šlo za izprašanca ali izprašanko, je vprašalnik izvajal izpraševalec
oziroma izpraševalka. Morali so biti zelo prilagodljivi, da so pridobili relevantne in
zanesljive informacije. Izpraševalec oz. izpraševalka je moral/-a najprej poskrbeti, da je
respondent/-ka sam/-a in da ni v bližini nikogar, saj bi to gotovo vplivalo na
njegove/njene odgovore; še posebej v primeru mladih deklet ali mladih snah so
matere/tašče vztrajale, da želijo ostati v sobi in videti, za kaj gre.
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zbiranja informacij. Število intervjujev je razmeroma majhno, zato so, da bi pridobili
reprezentativen vzorec, cilj raziskave bolj kvalitativne kot kvantitativne razsežnosti.

Da bi naredili primerjave in slediti tendencam, je bil vprašalnik za ta projekt oblikovan po
modelu tistega, ki je bil uporabljen pri raziskavi v okviru projekta »Preprečevanje
zgodnjih/prisilnih porok«, ki je bil financiran iz programa DAPHNE III Evropske komisije
(referenčna številka JLS/2008/DAP3/AG/1298-30-CE-03124780080).42
OBSEG RAZISKAVE
Prvi krog raziskave se je odvijal med marcem in majem 2015 in zajel skupno 1335
respondentov (557 vprašalnikov v Sloveniji, 351 vprašalnikov v Italiji in 426 vprašalnikov
v Bolgariji).

Število vprašalnikov

Bulgaria; 426;
32%

Slovenia; 557;
42%

Italy; 351; 26%

Slovenija
Anketne vprašalnike smo na terenu izvajali v marcu 2015. Anketne vprašalnike je izvajalo
8 zunanjih anketarjev, 2 romska mediatorja in 2 koordinatorici projekta. Pred izvedbo
anketiranja sta se obe koordinatorici dvakrat srečali z anketarji. Skupaj je bil pregledan
42

Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance. Preventing Early Marriages (Preprečevanje zgodnjih porok), 2011
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Naselje

število

%

Prekmurje (Murska Sobota, Beltinci, Goričko, Puconci,
Pušča)

113

20,3%

Dolenjska (Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Drama,
Dobruška vas, Ob potoku, Brezje, Šmihel, Poganci,
Jedinščica, Ruperč vrh), Kočevje, Ribnica, Bela Krajina
(Metlika, Kanižarica Črnomelj, Drama, Semič, Lokve)

413

74,2%

Grosuplje, Ljubljana

4

0,7%

Maribor and surrounding areas

18

3,2%

Neopredeljeni

9

1,6%

SKUPAJ

557

100%

RAZISKAVA

V Sloveniji je bilo skupno izvedenih 557 anketnih vprašalnikov. Lokacije izvedenih
vprašalnikov pa so bile sledeče:

SOCIOLOŠKA

celotni anketni vprašalnik, dana so bila natančna navodila o izboru anketiranih oseb in
sprejet je bil dogovor o terminskem planu anketiranja ter geografskem pokrivanju terena.
Pri izvedbi anketiranja nismo naleteli na težave, ki bi jih bilo potrebno izpostaviti.

Bolgarija
Raziskava se je izvajala aprila in maja 2015 na območju okraja Veliko Trnovo. Skupno je
bilo izpolnjenih 426 vprašalnikov na območju okrožja Veliko Trnovo. Regija ima raznoliko
romsko skupnost, v kateri so zastopane skoraj vse romske skupine. Zato so se pri
intervjujih vprašalniki porazdelili v naseljih z različnimi romskimi populacijami, da bi
pokrili raznolikost skupnosti. Zaradi predhodnega dela v regiji se je raziskava izvajala v
precej ugodnih pogojih s pozitivnimi odzivi vključenih respondentov. Da bi zagotovili
odprte in odkrite odgovore na občutljiva vprašanja so bile v številnih krajih (še posebej v
krajih s konservativnejšimi romskimi skupinami) organizirane ekipe, ki sta jih sestavljala
po en izpraševalec in ena izpraševalka.
Italija
Pred začetkom intervjujev so mediatorji v Italiji poskusili vzpostaviti dialog
medsebojnega zaupanja, da bi se pogovorili o dvomih glede narave nekaterih vprašanj; to
je bilo še posebej pomembno, da bi se izognili neresničnim odgovorom. Da bi prebili led,
so mediatorji ljudi pogosto spraševali, kako poteka njihovo poročno slavje; prosili so jih,
da pripovedujejo o svojih tradicijah v času praznovanja, kako dolgo traja in podobno. Ker
so mediatorji v ciljnih soseskah v preteklosti že delali, so bili med ljudmi poznani in precej
dobro sprejeti tudi ob zastavljanju občutljivih vprašanj.
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Cimento

3% 2% 1%
11%

3% 1%

Arezzo
1% 1%

Bologna

2%

Campi B.

5%
4%
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Lokacije izvedenih vprašalnikov

Mobile home
Mobile home Prato
Piagge

66%

Poderaccio
Masini
Quartiere 4
Rented Apartments
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SLOVENIJA
Demografski profil respondentov
Anketne vprašalnike je izpolnjevalo nekaj manj kot tretjina moških, natančneje 173 ali
31 % anketiranih ter dve tretjine žensk, natančneje 384 žensk ali 68,9 % anketiranih.
Spol
N=557

SOCIOLOŠKA

REZULTATI RAZISKAVE

173; 31%
M

384; 69%

Ž

Obdelava anketnih vprašalnikov pokaže, da je največji (skoraj tretjinski delež)
anketirancev v starosti med 30 do 39 let (160 ali 28,9 % anketirancev). Takoj za njimi so
anketiranci v starosti med 19 do 29 let. Teh je 158 ali 28,3 %. To obenem pomeni, da je
več kot polovica anketiranih oseb starih med 19 in 39 let. 70 ali 12,5 % anketirancev je
bilo starih med 14–18 let, skoraj podobna številka anketirancev je bila starejših od 50 let.
Tabela : Anketiranci po starosti
14 – 18

19 - 29

30 - 39

40 - 49

50 – 59

> 60

Brez
odgovora

Skupaj

70

158

160

80

35

33

21

557

12,5%

28,3%

28,9%

14,3%

6,3%

5,9%

3,8%

100%
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Starost (skupaj)
33; 6%

21; 4%
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70; 13%

35; 6%

14 - 18
19 - 29

80; 14%

158; 28%

30 - 39
40 - 49
50 - 59

160; 29%

> 60
brez odgovora

Če primerjamo starostno strukturo žensk in starostno strukturo moških, ugotovimo, da je
največji delež anketiranih žensk in moških v starosti med 19 do 49 let, približno enak
delež pri ženskah in moških pa med 14–18 leti in nad 50 let.
Tabela: Starost žensk
14 – 18

19 - 29

30 - 39

40 - 49

50 – 59

> 60

Brez
odgovora

Skupaj

47

99

119

51

28

25

15

384

12,2%

25,8%

31,0%

13,3%

7,3%

6,5%

3,9%

100%

Tabela: Starost moških
14 – 18

19 - 29

30 - 39

40 - 49

50 – 59

> 60

Brez
odgovora

Skupaj

23

59

41

29

7

8

6

173

13,3%

34,1%

23,7%

16,8%

4,0%

4,6%

3,5%

100%

Vse anketirane osebe so se opredelile za Rome.
Med anketiranci je 282 ali 50,6 % oseb brez izobrazbe oziroma oseb, ki nimajo zaključene
osnovne šole in 184 ali 33 % anketirancev z zaključeno osnovno šolo. Največji delež
anketirancev, ki nima nobene izobrazbe oz. nima dokončane osnovne šole prihaja iz
Dolenjske, Bele Krajine, Kočevja in Ribnice. Primerjava med izobrazbo in spolom pokaže
primerljivost med anketiranimi moškimi in ženskami, ki niso dokončali osnovne šole.
Približno polovica vseh anketiranih žensk nima dokončane osnovne šole, ravno tako
moških. Podobna je tudi primerjava moških in žensk z dokončano vsaj osnovno šolo.
Nekoliko višji pa je delež žensk v primerjavi z moškimi z dokončano sredno šolo ali
fakulteto. Največ anketiranih Romov z dokončano srednjo šolo ali fakulteto pa prihaja iz
Prekmurja.
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Primerjava dobljenih podatkov z anketnim vprašalnikom s podatki Statističnega urada RS
iz leta 2012 pokažejo, da je delež Romov, ki imajo nedokončano OŠ bistveno višji od deleža
Slovencev (okoli polovica vseh anketirancev), ki so bili 2012 stari 15 let in niso imeli
nobene izobrazbe oz. so imeli nedokončano osnovno šolo. V Sloveniji smo beležili 4,4 %
prebivalstva brez dokončane osnovne šole, oz. da je imelo tega leta 95,4 % prebivalcev
Slovenije nad 15 let zaključeno osnovno šolo (glej tabelo na strani 5). Delež anketiranih
oseb, ki so zaključili srednjo šolo ali se celo vpisali in dokončali študij je 15,3 %.
Primerjava dobljenih podatkov s statističnimi podatki iz leta 2012 pokaže, da je bilo v
Sloveniji skoraj 70 % prebivalcev vključenih v srednješolsko in visokošolsko
izobraževanje, torej bistveno več kot pri anketiranih Romih. 43
Tabela : Stopnja dosežene izobrazbe
F
Brez izobrazbe

Nedokončana OŠ

F%
41

149

Odstotek
anketiranih brez ali
z nepopolno
izobrazbo

M

10,7%

38,8%

M%
16

76

49,5%

9,2%

43,9%

∑

∑%
57

225

18,1%

25,0%

51

29,5%

147

26,4%

Nepopolna SŠ

28

7,3%

9

5,2%

37

6,6%

32,3%

56

14,6%

19

11,5%

75

13,6%

Nedokočana višja,
univerzitetna
izobrazb

5

1,3%

0

0,0%

5

0,9%

Univerzittetna
izobrazba

5

1,3%

0

0,0%

5

0,9%

43

50,6%

184

33,0%

85

15,4%

34,7%

SŠ

17,2%

282

53,2%

96

Odstotek
anketiranih z
zaključeno vsaj SŠ

∑%

10,2%

OŠ

Odstotek
anketiranih z
dokončano vsaj OŠ

∑

11,5%

Education, Slovenia, 1st January 2011 – final data. Statistical Office of the Republic of Slovenia. Acquired on 16.6.2015 from:

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4412.
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Brez odgovora
Skupaj

4

1,0%

2

384

1,2%

173

6

1,1%

6

1,1%

557

100%

557

100%

Romsko gospodinjstvo
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ali univerzitetno
izobrazbo

Več kot polovica anketiranih oseb, natančneje 326 ali 58,5 % živi v samostojnih hišah, 139
ali 25 % anketiranih oseb živi v barakah ali podobnem bivališču. 58 ali 10,4 %
anketirancev živi v delu hiše, 15 ali 2,7 % anketirancev živi v stanovanjskem bloku z več
kot 10 stanovanji, 11 ali 2 % anketirancev živi v stanovanjskem bloku z manj kot 10
stanovanji. Nobena anketirana oseba ne živi v samskem domu. Na vprašanje ni odgovorilo
8 anketirancev.
Vrsta bivališča
N=557
samostojna hiša

326

del hiše

58

stanovanjski blok z manj kot 10 stanovanji

11

stanovanjski blok z več kot 10 stanovanji
samski dom

15
0

baraka oziroma podobno bivališče
brez odgovora

139
8

Iz obdelanih anketnih vprašalnikov pa smo ugotovili, da največji delež anketirancev, ki
živijo v barakah ali podobnem bivališču živi na predelu Dolenjske, Bele Krajine (Črnomelj,
Metlika), Kočevja in Ribnice, medtem ko največji delež anketirancev, ki živijo v
stanovanjih (z manj ali več kot 10 stanovanji), prihaja iz Prekmurja.
Rezultati odgovorov pokažejo, da največje število anketiranih oseb (190 ali 34,1 %
anketirancev) uporablja 2 sobi, 110 ali 19,7 % anketirancev uporablja 3 sobe, skoraj
četrtina anketiranih oseb, natančneje 132 ali 23,7 % pa uporablja samo eno sobo. Samo
nekaj več kot desetina anketiranih, natančneje 62 ali 11 % uporablja 4 sobe. Število
anketiranih z večjim številom sob od 4 je v skupnem seštevku 46 ali 8,2 %. Rezultati
odgovorov pokažejo, da največje število anketiranih oseb (190 ali 34,1 % anketirancev)
uporablja 2 sobi, 110 ali 19,7 % anketirancev uporablja 3 sobe, skoraj četrtina anketiranih
45
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Koliko sob uporabljate v vašem gospodinjstvu?
1

23,7%

2

34,1%

3

19,7%

4

11,0%

5

4,5%

6

2,7%

7

0,5%

8

0,7%

9

0,4%

10

0,2%

brez odgovora
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oseb, natančneje 132 ali 23,7 % pa uporablja samo eno sobo. Samo nekaj več kot desetina
anketiranih, natančneje 62 ali 11 % uporablja 4 sobe. Število anketiranih z večjim
številom sob od 4 je v skupnem seštevku 46 ali 8,2 %.

2,5%

Največji delež anketiranih oseb, ki uporabljajo eno sobo prihaja iz Dolenjske, Bele Krajine,
Kočevja in Ribnice (93 %), največji delež anketiranih, ki uporablja 2 sobi prihaja prav tako
iz Dolenjske z Belo Krajino, Kočevjem in Ribnico (73 %), manjši delež (25 %) pa iz
Prekmurja.
Iz odgovorov anketirancev lahko rečemo, da 483 ali 86,6 % anketiranih oseb ima v svojem
gospodinjstvu urejen vodovod. To obenem pomeni, da nekaj manj kot 15 % anketiranih
oseb nima v bivalnem prostoru vode. Ugotavljamo, da se največ teh gospodinjstev nahaja
na dolenjskem, kočevskem in ribniškem koncu (90 %), zelo majhen odstotek še v Beli
Krajini (Črnomelj, 5 %) in v Prekmurju (4 %). Med anketiranci pa ima manjši delež v
svojem gospodinjstvu kopalnico in stranišče, teh je nekaj manj kot 70% anketirancev, to
pa pomeni, da več kot 30% anketiranih oseb nima v bivalnem prostoru stranišča in
kopalnice.
Tabela: Opremljenost posameznega gospodinjstva
Ali imate v hiši…
Vodovod

N = 557
483

86,6%

46

L
43,4%

Satelitsko/kabelsko TV

246

44,1%

Električni ali plinski štedilnik

351

62,9%

Štedilnik na drva

447

80,1%

Hladilnik

466

83,5%

Pralni stroj

447

80,1%

Računalnik

311

55,7%

Stacionarni telefon

133

23,8%

Mobilni telefon

489

87,6%

Avtomobil/minibus

423

75,8%

Stranišče

388

69,5%

Kopalnico

375

67,2%

RAZISKAVA
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Video, DVD-predvajalnik

Z anketnim vprašalnikom sicer nismo direktno spraševali po elektrifikaciji gospodinjstva,
vendar pa lahko iz odgovorov, kot so: 466 ali 83,5 % anketiranih oseb uporablja hladilnik
in da 447% ali 80,1 % anketiranih oseb uporablja pralni stroj, sklepamo, da ima vsaj toliko
gospodinjstev možnost priklopa na elektriko. Največji delež gospodinjstev, ki ne
uporablja električnega štedilnika, hladilnika ali pralnega stroja je enako kot pri
dostopnosti do vode na dolenjskem, kočevskem in ribniškem koncu (96 %).
Iz odgovorov velja izpostaviti še 3 posebnosti. Kar 447 ali 80 % anketirancev uporablja
štedilnik na drva. Trda goriva so v Sloveniji še vedno najcenejši vir ogrevanja, obenem pa
lahko nadomeščajo električni štedilnik v primeru, da gospodinjstvo nima možnosti
priklopa na električne vire.
423 ali 75,8 % anketiranih oseb ima avto, kar pomeni, da ima vsaj tolikšen delež
anketiranih oseb ali oseb v skupnem gospodinjstvu tudi vozniški izpit.
Izredno visok delež anketiranih oseb, natančneje 489 ali 87,6% anketiranih oseb ima v
lasti mobilni telefon. 133 ali 23,8 % anketiranih pa uporablja stacionarno linijo, kar
pomeni da je njihovo bivališče tudi infrastrukturno dobro opremljeno. Več kot polovica
teh anketiranih prihaja iz prekmurskega oziroma štajerskega konca.
Iz analize anketnih vprašalnikov je razvidno, da sestavljajo največji delež gospodinjstev
(20 % anketirancev) 4 osebe, na drugem mestu so gospodinjstva v katerih živi 5 oseb
(17,6 %), takoj za njimi pa so gospodinjstva s 3 osebami (17,2 %). Lahko rečemo, da se
med anketiranci najpogosteje pojavlja gospodinjstvo, v katerem živi 3-5 oseb, povprečno
število oseb v gospodinjstvu med anketiranci je 4,65.
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1

3,4%

2

9,5%

3

17,2%

4

20,3%

5

17,6%

6

13,1%

7

5,6%

8

5,7%

9

2,5%

10

3,2%

11

0,4%

12

0,4%
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Koliko članov sestavlja vaše gospodinjstvo?

0,7%

14

0,2%

15

0,2%

Primerjava števila oseb v gospodinjstvu s številom generacij, ki živijo v gospodinjstvu
pokaže, da 69 % anketiranih oseb živi v gospodinjstvu v katerem se srečujeta samo
dvegeneraciji. Podrobnejši pregled odgovorov pokaže, da v gospodinjstvih, kjer živita dve
generacije se v kar dveh tretjinah (oz. 75 %) pojavljata generacija staršev in generacija
njihovih otrok. Delež razširjenih družin (družine, ki vključujejo tri ali štiri generacije) je
bistveno manjši, predstavlja približno 15 % vseh vprašanih, od tega sestavlja v največjem
obsegu (72 %) gospodinjstvo, ki združuje generacijo otrok, staršev in starih staršev.
Koliko generacij živi v vašem gospodinjstvu?

ena generacija

88

dve generaciji

385

tri generacije

štiri generacije

80

4

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2011 je bila v Sloveniji
povprečno število ljudi v gospodinjstvu 2,5. Najpogostejši tip gospodinjstva je bil
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V poglavju, poročila z naslovom Razlike med posameznimi skupinami Romov v Sloveniji
vplivajo na razlike v oblikah porok, smo že navedli, da v Sloveniji obstajajo razlike v
oblikah porok, te pa so povezane s kulturno tradicijo posamezne skupine Romov. Iz
odgovorov anketirancev o njihovem zakonskem status lahko razberemo, da največji delež
(183 oseb ali nekoliko manj kot 33%) anketiranih oseb živi v zvezi, vendar brez uradne
ali tradicionalne poroke. Če temu številu oz. deležu prištejemo še delež anketirancev, ki
so potrdili, da so se poročili na tradicionalen način, je številka oz. delež sledeč: 286
anketiranih oseb ali 51,3% anketiranih oseb živi v zvezi, ki pa ni uradno potrjena (niso
uradno poročeni). Iz podatkov je tudi razvidno, da se je 85 ali 15% anketiranih oseb
uradno poročenih. Analiza podatkov tudi pokaže na večje število anketirancev, ki so
samski. Teh je kar 137 ali 24,6%. Ocenjujemo, da je ta številka visoka zato, ker smo v
skladu z metodološkimi navodili anketirali v družinah osebo, ki ima prva rojstni dan v
družini in je starejša od 14 let. Med anketiranimi osebami pa je bilo 70 oseb v starosti od
14 – 19 let, večina teh anketiranih oseb je zaradi starosti še neporočena.

RAZISKAVA

ZAKONSKE ZVEZE IN PARTNERSKI ODNOSI
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enodružinsko gospodinjstvo, to je gospodinjstvo, v katerem so vsi člani hkrati tudi člani
ene družine (takih gospodinjstev je 55 %).44

Na vprašanje »Ali imajo stalnega partnerja s katerim živijo?« je odgovorilo 431 oseb oz.
77,4 % anketirancev, odgovor nismo dobili od 126 anketirancev ali 22,6 % anketirancev.
Sklepamo, da so med njimi osebe, ki zaradi starosti še niso še zveze oz. se še niso poročile.
Če ne upoštevamo slednjih, so podatki sledeči: trenutno je v zvezi 333 oseb ali 77,3 %, 81
oseb ali 18,8 % trenutno nima zveze, čeprav so v zvezi že bili in 17 oseb ali 3,9 % je imelo
že več kot eno zvezo.
Če ne upoštevamo slednjih, so podatki sledeči: trenutno je v zvezi 333 oseb ali 77,3 %, 81
oseb ali 18,8 % trenutno nima zveze, čeprav so v zvezi že bili in 17 oseb ali 3,9 % je imelo
že več kot eno zvezo.
Primerjava odgovorov, ki so bili povezani s starostjo anektiranih oseb ob vstopu v zvezo
kaže, da je največ anketiranih oseb (210 ali 37,7 %) stopilo v zvezo v starosti med 14.-18.
letom starosti. Primerjava po spolu pokaže, da v to skupino sodi 40 % vseh anketiranih
žensk in 35 % vseh anketiranih moških. Med anketiranimi ženskami, ki so stopile v zvezo
med 14.-18. letom starosti, je 16 % brez izobrazbe, 54 % z nedokončano osnovnošolsko
izobrazbo, 25 % z dokončano OŠ ter samo 2 % žensk z dokončano srednjo šolo. Podoben
izobrazbeni vzorec je prepoznaven tudi med moškimi, ki so stopili v zvezo v omenjeni
starosti: 15 % moških je brez izobrazbe, 46 % jih nima dokončano osnovno šolo, 37,7 %
jih ima dokončano osnovno šolo in le 1 moški oz. 1,7 % ima dokončano srednjo šolo.
Anketiranci, ki so stopili v zvezo med 14.-18. letom starosti, so stopili v zvezo s
partnerjem, ki je bil:


44

mlajši od 14 let (1 oseba),

Gospodinjstva in družine, Slovenija, 1. januar 2011 - končni podatki, Statistični urad republike Slovenije, dostopno na:

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4029.
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58 % partnerjev je bilo starejših, torej v skupini med 18.-24. letom ter



9 % starejših od 24 let.

Na drugem mestu po številu odgovorov je skupina anketiranih oseb, ki so stopile v zvezo
v starosti med 18. in 24. letom, teh je 171 ali 30,7 %, natančneje 59 ali 34,5 % moških ter
112 ali 29,2 % žensk. Med ženskami je 5 % anketirank, ki nimajo izobrazbe, in 22 %
anketirank, ki nimajo dokončane osnovne šole. Kar 41 % teh žensk ima dokončano
osnovno šolo in kar 29 % žensk ima dokončano srednjo šolo. V tej skupini sta 2 moška ali
3,4 % brez izobrazbe, 42 % brez dokončane izobrazbe, 30 % moških z dokončano
izobrazbo ter 21 % moških z dokončano srednjo šolo.

RAZISKAVA

64 % partnerjev je bilo ob prvi zvezi tudi starih kot anketiranci te skupine, torej med
14.–18- letom,

SOCIOLOŠKA



Kar v 84 % anketiranih oseb v tej skupini tudi potrdi, da gre za njihovo prvo zvezo. Samo
dve osebi sta se v tej skupini anketiranih stopili v zvezo z mlajšimi partnerji, vsi ostali so
v isti starostni skupini oz. starejši.
Na tretjem mestu je skupina anketiranih oseb, ki ni podala odgovora ali še niso imele
zveze, teh je 125 oz. 22,4 %. Med anketiranimi osebami je tudi 30 ali 5,4 %, ki so stopile v
zvezo pred 14 letom starosti. Med njimi je 28 žensk in 2 moška. Ugotovili smo, da je večina
anketirancev iz te skupine prihaja iz slabše urejenih bivalnih razmer – barakarskih naselij,
imajo nepopolno osnovnošolsko izobrazbo in razen petih, so imeli ob svoji prvi zvezi vsi
starejše partnerje. 57% anketirancev iz te skupine so ostali do danes v tej zvezi, 43% pa
je zvezo menjavalo.
Med anketiranimi je bilo tudi 21 ali 3,8 % oseb, ki so stopile v zvezo po 24 letu starosti.
Ali je to vaša prva zveza?
95

Da

238
27

Ne, enkrat sem že bil/a v zvezi.

Ne, večkrat sem že bil/a v zvezi.

54
7
10
44

Brez odgovora.

82

M

Ž

Tudi pri tem vprašanju je potrebno najprej opozoriti, da 125 anketiranih oseb ni
odgovorilo na vprašanje, koliko so bili stari, ko so stopili v zvezo s partnerjem.
Ocenjujemo, da odgovora niso dale tiste anketirane osebe, ki so mlajše in še niso bile v
nobeni zvezi. Največje število anketiranih oseb, ki je na to vprašanje odgovorilo, pa je
stopilo v zvezo v starosti med 14–18 let. Teh je 210 oz. 37,7%. Sledijo anketirane osebe,
ki so stopile v zvezo med 18–24 letom, teh je 171 ali 30,7%, na tretjem mestu pa so
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Prva zveza in starost
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anketiranci, ki so bili pri vzpostavitvi svoje prve zveze stari manj kot 14 let, teh je 30 oz.
5,4%. Najmanj pa je anketirancev, ki so vzpostavili prvo zvezo nad 24 letom starosti, teh
je 21 oz. 3,8%.

2

< 14

28
61

14 - 18

149
M

59

18 - 24
6

> 24

112

Ž

15

brez odgovoroa
oziroma samski/a

45

80

Iz anketnih odgovorov ugotavljamo, da imamo le 30 anketirancev, ki so stopili v skupnost
mlajši od 14 let. Med njimi je 17 ali 56,7 % anketirancev, ki so povedali, da je to bila njihova
prva zveza in da so v njej že 10 let. Pri anketirancih, ki so stopili v zvezo nekoliko kasneje
(med 14.-18. letom starosti), je pri 158 ali 75,2 % takšnih, ki so ohranili svojo prvo zvezo.
Kar polovica anketirancev je v zvezi že do 5 let, 16 % pa že 10 let.
Primerjava po spolu pa pokaže, da je največje odstopanje med moškimi in ženskami pri
vstopanju v prvo zvezo v zgodnji starosti (manj kot 14 let). V zgodnjo zvezo je stopilo 7,3%
žensk in le 1,2% moških. Razlika med spoloma se takoj zmanjša pri starosti od 14 leta
dalje.
Tabela: Starost anketirancev ob vzpostavitvi prve zveze po spolu
< 14

557

M

Ž

14 - 18

18 – 24

> 24

Brez
odgovora
oziroma
samski/a

Skupaj
557

30

210

171

21

125

5,4%

37,7%

30,7%

3,8%

22,4%

2

61

59

6

45

1,2%

35,3%

34,1%

3,5%

26,0%

28

149

112

15

80

7,3%

38,8%

29,2%

3,9%

20,8%

173

384

Rezultati anketnih vprašalnikov pokažejo, da dekleta, ki so stopile v zvezo pred 14 letom
večinoma živijo v slabših bivalnih razmerah, oz. prihajajo iz barakarskih naselij. Kar
polovico teh deklet nima dokončane osnovne šole, druga polovica pa samo dokončano
osnovno šolo.
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Izobrazbena struktura moških, ki so stopili v zvezo med 14. in 18. letom kaže na podoben
delež posameznikov brez izobrazbe (15 %), 46 % moških je z nedokončano OŠ, 37,7 % s
končano OŠ in le 1 oseba z dokončano srednjo šolo.
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Delež moških anketirancev, ki so se odločili za skupno življenje s partnerjem med 14. in
18. letom starosti, je v deležu največji, nekaj več kot 37 %. Med 149 ženskami je 16 % brez
izobrazbe, 54 % z nedokončano OŠ izobrazbo, 25 % z dokončano OŠ, 2 % (3 osebe) z
dokončano srednješolsko izobrazbo.

Med anketiranci, ki so se odločili za skupno zvezo v starosti od 18 do 24 let je 112 ali
29,2 % žensk in 59 ali 33,9 % moških.
Med ženskami, ki so stopile v zvezo v starosti med 18. in 24. letom, je brez izobrazbe 5 %
anketirank, z nedokončano OŠ 22 % anketirank, 41 % anketirank ima končano OŠ in
skoraj 29 % ima končano srednješolsko izobrazbo.
Moški, ki so stopili v zvezo v starosti med 18. in 24. letom imajo sledečo izobrazbeno
strukturo: 2 ali 1,15 % anketiranih moških nima izobrazbe, nedokončano OŠ ima 42 %
moških, 30 % moških ima končano OŠ in 21 % ima končano srednjo šolo.
Na osnovi dobljenih podatkov lahko sklepamo, da stopajo pred 14. letom v zvezo
predvsem dekleta, ki živijo v slabših bivalnih pogojih in imajo nedokončano osnovno šolo
oz. so brez izobrazbe. Iz dobljenih podatkov ni možno trditi, ali je opustitev izobraževanja
vzrok ali posledica pri anketiranih osebah, ki so zgodaj vzpostavile partnersko zvezo.
Iz povezav med starostjo, ko so osebe stopile v zvezo s partnerjem in njihovo dokončano
izobrazbo pa opazimo, da se anketirane osebe (moški in ženske), ki imajo višjo stopnjo
izobrazbe, kasneje odločajo za zvezo s partnerjem. Ponovno velja opozoriti, da povezava
med izobrazbo in starostjo, ko osebe stopijo v zvezo obstajajo, vendar ne moremo z
gotovostjo reči, kaj je tukaj vzrok in kaj posledica.
Pregled odgovorov anketirancev na vprašanje o času, ki so ga imeli oz. so si ga vzeli,
preden so se poročili pokaže, da se je največ anketiranih oseb (282 ali 50,6 %) srečevalo
s partnerjem več kot mesec dni. Če skupnemu številu anketirancev odštejemo število
oseb, ki niso odgovorile na vprašanje (ker še niso bile v zvezi), potem je njihov delež
67,1 %. Na drugem mestu je skupina anketiranih oseb (74 ali 13,3 % oz. če izločimo
anketirance brez odgovorov je delež 17,6 %), ki so se srečali s partnerjem enkrat oz.
nekajkrat. Na tretjem mestu je skupina anketiranih oseb, ki se je videla s partnerjem samo
enkrat v prisotnosti staršev. Teh je 19 ali 3,4 % (z izločitvijo anketirancev brez odgovora
pa 4,5 %). Na četrtem mestu je skupina anketirancev, ki so se srečali s partnerjem večkrat,
vendar v organizaciji staršev. Teh je 17 ali 3 % (z izločitvijo anketirancev brez odgovora
pa 4 %). Med anketiranci so tudi 4 osebe ženskega spola (oz. manj kot 1 %), ki so povedale,
da s partnerjem pred poroko niso videle, srečale.
Prisotnost patriarhalnega modela med anketiranimi Romi smo preverjali s tremi
vprašanji (vprašanja in rezultati so navedeni spodaj).
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7%
9%

Vprašata starše.

40%
43%

Počakata do 18. leta.

46%
48%

Lahko imata spolni odnos, če sta zaljubljena.
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Elvis in Rajka (14/15 let), ki se poznata že od malih nog, sta zaljubljena
in si želita spolnega odnosa. Kaj naj storita?

7%

Lahko imata spolni odnos, če sta poročena.

1%
Ž

M

Kdo odloča o tem, ali se lahko poročita?

5%

Fantova družina

10%
11%

Dekletova družina

20%

Odločitev naj sprejmejo starši obeh

Drugi člani skupnosti

40%

29%
2%
0%

42%
42%

Nihče, če sta zaljubljena, se lahko poročita
Ž

M

Kdo v družini odloča o njuni poroki?
dekletova mati

168

dekletov oče

247

dekletova stara mati

5

dekletov stari oče

4

fantova mati

86

fantov oče

125

fantova stara mati

4

fantov stari oče

5

Rezultati odgovorov pokažejo, da obstajata dva večinsko izstopajoča odgovora pri
anketiranih, glede njihovih mnenj o spolnem odnosu med dvema mladima osebama
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Več kot 40 % anketirancev meni, da za poroko ne potrebujejo nobenega dovoljenja, v
kolikor se imata rada. Med spoloma ni nobene razlike. Okoli 34 % anketiranih oseb pa
meni, da morajo starši dati dovoljenje za poroko. Pri tej skupini anketirancev obstaja
pomembna razlika med spoloma. Nekaj več kot 40 % anketiranih žensk meni, da je
potrebna odločitev staršev, medtem pa med anketiranimi moškimi je to število nižje. 28,6
anketiranih moških meni, da je potrebna za poroko privolitev staršev oz. 14,5 % vseh
anketiranih meni, da mora dovoljenje za poroko priti s strani dekletovih staršev. Tudi
tukaj imamo pomembno razliko med spoloma. Za ta odgovor se je odločilo 10,6 %
anketiranih moških in 19,6 % anketiranih žensk.

SOCIOLOŠKA

(starost 14-15 let). Nekoliko manj kot polovica anketirancev (47,6 % anketiranih moških
in 46,8 % anketiranih žensk) meni, da imata lahko mlada, ki se imata rada, tudi spolni
odnos. Takoj za to skupino (ni pomembne razlike med spoloma) pa je skupina
anketirancev, ki meni, da morajo mladi počakati s spolnim odnosom do dopolnjenega
18. leta starosti (42,8 % anketiranih moških in 39,7 % anketiranih žensk).

Iz odgovorov anketiranih oseb na dodatna vprašanja o vplivu staršev in pomembnih
drugih vplivih na odločitev o skupnem življenju dveh mladih oseb, ugotavljamo podobno
razdelitev mnenj med anketiranci, kot pri poprejšnjih vprašanjih. Obstajata dva videnja,
ki sta skoraj enako zastopana. V prvo sodijo odgovori anketirancev, ki menijo, da morajo
mladi počakati s spolnim odnosom do 18 leta (torej do polnoletnosti) oz. imajo v njihovem
življenju pomembno besedo starši. Teh je nekaj več kot polovica oz. 59 % moških
anketirancev in 52 % ženskih anketirancev. Na drugi strani pa imamo anketirance, ki
vidijo spolni odnos kot odločitev dveh zaljubljenih, ne glede na njihovo starost. Le-ti
menijo, da imata dva mlada lahko spolni odnos oz. da imata lahko spolni odnos ob uporabi
zaščite. Teh anketirancev je skupaj nekaj manj od polovice oz. 39 % moških anketirancev
ter 46 % ženskih anketirancev.
Iz anketnih odgovorov smo ugotovili, da je med anketiranci majhno število tistih, ki
sprejemajo glede izbire partnerja voljo svojih staršev. Večina anketirancev predlaga, da
se otroci pomenijo s svojimi starši o starševski izbiri partnerja, takšnih je 55 % oz. da se
strinjajo s pobegom pred dogovorjeno poroko, teh je 39 %. Iz dobljenih odgovorov lahko
rečemo, da je »pobeg« med Romi na Dolenjskem pogosta oblika reakcije mladih, kljub
oporekanju njihovih staršev.
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22%
20%

Ubogata starše.

37%
32%

Počakata do 18. leta.
Lahko imata spolni odnos, vendar Rajka obdrži
dokaz nedolžnosti.

0%
0%

Lahko imata spolni odnos, vendar pazita, da Rajka
obdrži nedolžnost.

1%
0%

Rajka poskusi zanositi, da bi starši privolili v
poroko z Elvisom.

1%
0%

Lahko imata spolni odnos, vendar morata uporabiti
kondom.

9%

16%

Če sta zaljubljena, ju ne more nič ustaviti in lahko
imata spolni odnos.
M
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Kaj naj storita, če jima starši ne dovolijo, da bi živela skupaj?

30%
32%
Ž

V anketnem vprašalniku nas je zanimalo, kako vidijo anketiranci možnost reševanja
posledic zgodnjih spolnih odnosov oz. zgodnje nosečnosti. Kar 58,5 % anketirancev meni
(56 % ženskih anketirank in 61 % moških anketirancev), da je primerna rešitev zgodnje
nosečnosti poroka mladih in skrb za otroka. Nekaj več kot tretjina anketirancev (34 %
skupno oz. 39 % moških anketirancev ter 26 % ženskih anketirank) pa se strinja s
trditvijo, da naj bo odločitev o usodi materinstva prepuščena dekletovim staršem. Zelo
malo anketirancev (skupaj 8,5 % oz. 4 % anketiranih moških in 13 % anketiranih žensk)
vidi rešitev zgodnje nosečnosti v skrivaj izvedenem splavu.

Elvis in Rajka imata spolni odnos. Čez mesec dni
Rajka ugotovi, da je noseča. Tega nista pričakovala,
saj sta mislila, da ob prvem spolnem odnsu ženska
ne more zanositi. Kaj naj storita?

Poročita se in
obdržita
otroka.

Poveta staršem
in Rajkini starši Rajka splavi na
se dogovorijo
skrivaj.
za splav.

M

56%

39%

4%

Ž

61%

26%

13%

Pri odgovorih na zgornje vprašanje so nas zanimali razlogi anketirancev za svojo
odločitev. Pri tistih anketirancih, ki so se odločali, da naj se par, ki je imel spolni odnos v
rani mladosti in pričakuje otroka tudi poroči, je prisotno razmišljanje, da je otrok plod
skupne ljubezni in bo sčasoma prišla tudi pomoč s strani starih staršev. Pri anketirancih,
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OTROCI IN NAČRTOVANJE DRUŽINE
Med anketiranci je 396 ali 71 % oseb, ki ima potomstvo. Največji delež anketiranih oseb
ima 2 otroka, takšnih je nekaj več kot 29 %. Enega otroka ima 97 anketiranih, oz. skoraj
24,5 %, s tremi otroki pa je 68 ali 17 % anketiranih oseb.

RAZISKAVA

Iz odgovorov anketirancev na vprašanje, o tem, kako naj reagira dekle, ki ima zgodaj
spolne odnose ni zaslediti odgovorov, ki bi potrdili pomen nedolžnosti za skupno zvezo
dveh mladih.

SOCIOLOŠKA

ki so se odločali za splavitev ob predhodni seznanitvi staršev, pa so razmišljanja povezana
z nesposobnostjo mladih za skrb otroka.

Anketirancev s 4 in več kot 4 otroci je 116 ali 29,3 %. Med anketiranimi osebami so bile
tudi osebe z velikim številom otrok (9 in več kot 9 otrok). Takšnih anketirancev je kar 5,
med njimi ena oseba s 14 otroki. Primerjava s slovenskim povprečjem pokaže, da imajo
slovenske družine povprečno bistveno manj otrok, po statističnih podatkih samo 1,18
otroka.
Število otrok
115
97
68
38

40
12

1

2

3

4

5

6

14

7

7
8

1
9

2
12

1
13

1
14

Med anketiranimi osebami ima 396 ali 71 % oseb otroke.
Na vprašanje, kdaj so dobili svojega prvega otroka, smo dobili sledeče odgovore:



16 oseb oz. 4 % anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo;
163 oseb ali 41 % anketirancev je bilo ob rojstvu prvorojenca starih med 18–20
let; Pregled po spolu pa kaže na to, da je med njimi bilo 53 ali 43 % anketiranih
moških in 110 ali 40 % anketiranih žensk.

Ženske, ki so rodile prvega otroka med 18.–20. letom starosti imajo sledečo izobrazbeno
strukturo:
o brez izobrazbe je 12 ali 11% anketiranih žensk, z nedokončana OŠ je 44 ali 40%
anketiranih žensk, z dokončana OŠ in nedokončana SŠ je 38 ali 35% anketiranih
žensk, 15 ali 14% anketiranih žensk pa je z dokončano srednjo šolo. Nobena
anketirana ženska z višjo stopnjo izobrazbe nima otrok. Glede zakonskega
statusa ugotavljamo, da je 25% anketiranih žensk, ki so rodile prvega otroka
med 18.-20. letom poročenih uradno, 56% tradicionalno oz. v jih živi
izvenzakonski skupnosti, ostale so samske (5%) in vdove (5%).
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Anketirancev, ki so postali starši med 14.–18. letom je 125 ali 31,5%. Pregled po
spolu kaže, da je v tej skupini anketiranih 34 ali 28% anketiranih moških in 91 ali
33% anketiranih žensk. Izobrazbena struktura anketiranih žensk v tej skupini je
sledeča:
o Brez izobrazbe 23 ali 25 % anketiranih žensk, z nedokončana OŠ 50 ali 55 %
anketiranih žensk, z dokončano OŠ 16 ali 18 % žensk in le ena ženska z
dokončano srednješolsko izobrazbo. Kar 88% žensk, ki so rodile v starosti med
14.-18. letom starosti prihaja z Dolenjske, ostanek iz Prekmurja. Po zakonskem
stanu 77 % anketiranih žensk, ki so rodile v starosti med 14.–18. letom, živi
skupaj s partnerjem v izvenzakonski zvezi, 9 % jih je omoženih uradno, 8 %
samskih, 5 % vdov, ostale živijo ločeno.

RAZISKAVA

o 6% brez jih je brez izobrazbe, 51% brez dokončane OŠ, 38% z dokončano OŠ
oziroma nedokončana srednjo šolo, 3 ali 6% pa ima končano srednjo šolo. V tej
skupini anketiranih, 70% mož živi v izvenzakonski zvezi, oz. je poročenih na
tradicionalni način, 17% pa je poročenih uradno;
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Anketirani moški, ki so dobili svojega prvega otroka v starosti od 18–20 let je 53 ali 43%.
Njihova izobrazbena struktura je sledeča:

o Izobrazbena struktura anketiranih moških, ki so dobili otroka v starosti med
14. in 18. letom je sledeča: brez izobrazbe je 7 ali 20,5 % anketiranih moških, z
nedokončano OŠ 18 ali 53 % anketiranih moških, OŠ je končalo 9 moških. Vsi
prihajajo izključno iz Dolenjske. 59 % anketiranih moških, ki so dobili otroka v
starosti med 14.–18. letom je poročenih tradicionalno oziroma živijo v
izvenzakonski zvezi, 12 % jih je poročenih uradno, 12 % je ločenih, 9 % je
vdovcev, ostali so trenutno samski.
 90 ali 22,9 % anketirancev je bilo ob rojstvu prvorojenca starih več kot 20 let.
Pregled po spolu kaže na to, da je bilo med njimi 27 ali 22 % anketiranih moških
in 63 ali 23 % anketiranih žensk.
o Ženske, ki so rodile prvega otroka v starosti prek 20 let imajo sledečo
izobrazbo: 5 % jih je brez izobrazbe, 19 % z nedokončano OŠ, 32 % z dokončano
OŠ, 40 % pa jih je končalo srednjo šolo. Dve oz. 3 % žensk sta končali študij. V
tej skupini žensk (rodile prvega otroka po 20 letu) je 19 % žensk poročenih
uradno, 46 % jih je poročenih tradicionalno oziroma živi v izvenzakonski zvezi,
10 % jih je samskih.
o Moški, ki so postali očetje v starosti prek 20 let imajo sledečo izobrazbo: samo
en od anketiranih je brez izobrazbe, 33 % jih je z nedokončano OŠ, 29 % z
dokončano OŠ, 36 % z dokončano srednjo šolo. 68 % anketiranih moških iz te
skupine prihaja z dolenjske regije, ostalo iz Prekmurja. 65 % anketiranih
moških, ki so dobili prvega otroka po 20 letu starosti živi v izvenzakonski zvezi,
7 % jih je poročenih uradno, 11 % pa jih je trenutno samskih, ostalo so vdovci
oz. živijo ločeno življenje.
 2 ali 0,5 % anketiranih oseb pa je bilo starih manj kot 14 let ob rojstvu prvorojenca.
Pri obeh primerih gre za dekleti, ki pa sta z dolenjskega oziroma ribniškega konca.
Iz podatkov lahko zaključimo, da ima največji delež anketiranih Romov (ne glede na spol)
otroka v starosti med 18–24 let, sledi pa ji skupina anketiranih Romov v starosti 14–18
let. Pri skupini anketiranih, ki so imeli po 18. letu starosti je vidna tudi višja stopnja
izobrazbe (ne glede na spol). Tudi tukaj ne moremo z gotovostjo trditi, ali je izobraževanje
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Primerjava pridobljenih podatkov s statističnimi podatki, ki so bili objavljeni za Slovenijo
iz leta 2011 kažejo pri večinskem prebivalstvu drugačno sliko. Med večinskim
prebivalstvom je opazno odlaganje materinstva, leta 2010 je celo bila povprečna starost
mater ob rojstvu otroka najvišja po drugi svetovni vojni: matere so bile ob rojstvu otroka
v povprečju stare 30,3 leta. Tiste, ki so lani rodile prvič, so bile v povprečju stare 28,7 leta.
V primerjavi z letom 2009 sta se obe povprečni starosti dvignili za 0,2 leta. Najbolj rodna
skupina v letu 2010 so bile ženske v starosti 28–31 let. Med ženskami v tej starosti je
rodila vsaka osma. Približno enako rodna skupina so bile pred dvajsetimi leti ženske v
starosti 23 in 24 let.

SOCIOLOŠKA

vplivalo na odločitev za kasnejše starševstvo, ali je zgodnje starševstvo vplivalo pri
anketiranih osebah na opustitev šolanja.

Glede na leto 2009 se je najbolj povečala rodnost med ženskami, starimi 32 let. Vsaka
tretja ženska, ki je v letu 2010 prvič postala mama, je že dopolnila vsaj 30 let.
Starost ob rojstvu prvega otroka

0%
1%

< 14

28%

14 - 18

35%

18 - 20

41%

44%

23%
24%

> 20
brez odgovora

0%

5%
M

Ž

Med anketiranimi osebami je 127 oseb, ki so že stari starši. Med njimi sta 2 anketirani
Romkinji postali babici pri 28 letih, najstarejša pa pri 59. Najmlajši dedek je postal pri 33
letih, najstarejši pri 51.

Starost ob rojstvu prvega vnuka
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Uporaba kontracepcijskih sredstev (Ž)
N=331

SOCIOLOŠKA

Vprašanje o uporabi kontracepcijske metode je bilo postavljeno 384 ženskam, med njimi
je bilo 11 ali 2,8% žensk, ki na vprašanje niso dale odgovora, 94 ali 10,9% anketiranih
žensk še ni imelo spolnega odnosa, 92 ali 23,9% anketiranih žensk ne uporablja nobene
kontracepcije, 239 ali 62,2 % pa uporablja vsaj eno izmed metod kontracepcije.

92; 28%

239; 72%

DA

NE

Iz primerjave podatkov anketnih vprašalnikom žensk, ki uporabljajo kontracepcijo in
tistimi, ki je ne, ter njihovo starostjo, izobrazbo in tipom bivališča ugotavljamo:




ženske, ki uporabljajo zaščito imajo kvalitetnejše opremljena bivališča v
primerjavi z ženskami, ki kontracepcije ne uporabljajo. Več kot 77 % anketiranih
žensk, ki kontracepcijo uporablja, ima infrastrukturno urejeno bivališče (ima vsaj
elektriko in vodo);
ženske, ki uporabljajo kontracepcijo, imajo končano višjo stopnjo izobrazbe. Delež
anketiranih žensk, ki uporabljajo zaščito in so brez izobrazbe je nižji (41,8 %).
Obenem ugotavljamo, da 71,7 % žensk, ki ne uporablja kontracepcijo, nima
dokončane osnovne šole.
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43%

78%

Izobrazba:
42%

brez izobrazbe/nedokončana OŠ
zaključena OŠ/nedokončana SŠ

23%

SŠ / nedokončano tericarno izobraževanje
Zaključena terciarna izobrazba

72%

34%

22%

4%
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Bivališče (opremljeno z elektriko in vodo)

SOCIOLOŠKA

Uporaba kontracepcije glede na ... (Ž)

2%
0%

Starost:
14-18

5%
5%

19-29

26%
27%

30-39

27%
15%
13%

40-49
50-59
> 60
Ženske, ki uporabljajo kontracepcijo
(N=239)

38%

10%
5%
3%

14%
Ženske, ki ne uporabljajo kontracepcije
(N=92)

Iz primerjave podatkov anketnih vprašalnikov žensk, ki uporabljajo kontracepcijo in
tistimi, ki je ne, ter njihovim materinstvom pa velja izpostaviti:






anketirane ženske, ki imajo več otrok, ne uporabljajo zaščite;
največji delež žensk, ki uporabljajo zaščito je rodilo svojega prvega otroka v
starosti med 18–20 let, največji delež žensk, ki ne uporabljajo zaščite pa pri
starosti, med 14. in 18. letom;
žensk, ki uporabljajo zaščito in so že babice, je manj kot žensk, ki ne uporabljajo
zaščite in so že babice;
ženske, ki uporabljajo zaščito in so babice imajo manj vnukov, kot ženske, ki ne
uporabljajo zaščite;
ženske, ki uporabljajo zaščito, so postale babice kasneje kot ženske, ki zaščite ne
uporabljajo.
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79%
82%

Materinstvo
Otroci:
1-3

77%

57%
19%

4-6
7-9

3%

> 10

1%
3%

SOCIOLOŠKA

Uporaba kontracepcije v povezavi z materinstvom

31%

9%

Starost ob rojstvu prvega otroka:
< 14

0%
3%
28%

14-18

47%
41%
37%

18-20
> 20

28%

11%

Vnuki:
29%

Yes

43%

Število vnukov:
1-5

59%

6-10
11-15
16-20
> 20

16%
4%
2%

68%

23%

9%
9%

4%
6%

Starost ob rojstvu prvega vnuka:
<= 30

5%
4%

31-35

4%

36-40
41-45
46-50
> 50
Ne vem
Women using contraception
(N=239)

21%
39%

13%
25%

5%
4%
0%
0%
1%
5%

15%

Women never using any specific contraception methods
(N=92)

Vprašanje o uporabi kontracepcijske metode je bilo postavljeno 173 moškim, med njimi
je bilo 8 ali 4,6% moških, ki na vprašanje niso dali odgovora, 22 ali 12,7% anketiranih
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Uporaba kontracepcijskih sredstev (M)
N=143

SOCIOLOŠKA

L

moških še ni imelo spolnega odnosa, 73 ali 42,2% anketiranih moških ne uporablja
nobene kontracepcije, 70 ali 40,5 % pa uporablja vsaj eno izmed metod kontracepcije.

70; 49%

73; 51%

DA

NE

Iz primerjave podatkov anketnih vprašalnikom moških, ki uporabljajo kontracepcijo in
tistimi, ki jo ne, ter njihovo starostjo, izobrazbo in tipom bivališča ugotavljamo:




moški, ki uporabljajo zaščito imajo kvalitetnejše opremljena bivališča v primerjavi
z moškimi, ki kontracepcije ne uporabljajo. Več kot 75 % anketiranih moških, ki
kontracepcijo uporablja, ima infrastrukturno urejeno bivališče (ima vsaj elektriko
in vodo);
primerjava moških, ki uporabljajo zaščito oz. jo ne z njihovo starostjo kaže na to,
da je največ moških, ki uporabljajo zaščito v starosti med 19 in 29 let, sledi ji
skupina moških, ki so stari med 14 do 18 let. Pri starejših moških pa delež tistih, ki
kontracepcijo uporabljajo pada.
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76%

56%

Izobrazba:
40%

brez izobrazbe/nedokončana OŠ
Zaključena OŠ/nedokončana SŠ

32%

SŠ/nedokončano terciarno
izobraževanje
Zaključena terciarna izobrazba

63%

39%

19%

5%

RAZISKAVA

Bivališče (opremljeno z elektriko
in vodo):

SOCIOLOŠKA

Uporaba kontracepcije glede na ... (M)

0%
0%

Starost:
14-18

7%

11%

19-29

32%
23%
26%

30-39
11%

40-49
50-59
> 60

43%

1%

25%

7%

4%
1%

Moški, ki uporabljajo kontracepcijo

Moški, ki ne uporabljajo kontracepcije

Iz primerjave podatkov anketnih vprašalnikom moških, ki uporabljajo kontracepcijo in
tistimi, ki jo ne, ter njihovim očetovstvom pa velja izpostaviti:






anketirani moški, ki imajo več otrok, ne uporabljajo zaščite;
največji delež moških, ki uporabljajo zaščito je dobilo svojega prvega otroka pri
starosti med 18–20 let, enako tudi, največji delež moških, ki ne uporabljajo zaščite
je dobilo prvega otroka pri starosti, med 18. in 20. letom,
moških, ki uporabljajo zaščito in so že stari starši, je manj kot moških, ki ne
uporabljajo zaščite in so že stari starši;
moški, ki uporabljajo zaščito in so stari starši imajo manj vnukov, kot moški, ki ne
uporabljajo zaščite;
moških, ki ne uporabljajo zaščit in so postali stari starši je več v njihovi starosti
med 31–50 let, kot tistih, ki so uporabljali zaščito.

63

L
67%

Očetovstvo

59%
63%

1-3
9%

4-6
7-9
> 10
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Otroci:

0%

81%
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Uporaba kontracepcije v povezavi z očetovstvom

31%

5%

0%
2%

Starost ob rojstvu prvega otroka:
< 14

0%
0%
20%
24%

14-18

26%

18-20

47%

20%
17%

> 20
Vnuki:

16%

DA

27%

Število vnukov:
1-5

63%

73%

9%
13%

6-10
11-15

0%

16-20

0%
0%

19%

9%
6%

> 20
Starost ob rojstvu prvega vnuka:
<= 30

0%
0%

31-35

18%
19%

36-40

18%

44%
27%
31%

41-45
46-50

0%

> 50

0%

Ne vem

0%

6%
9%

Moški, ki uprabljajo kontracepcijo

27%
Moški, ki ne uporabljajo kontracepcije
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Ne glede na spol velika večina anketirancev informacije o kontracepciji pričakuje s strani
zdravstvenega osebja v kombinaciji s prijatelji in pa internetom. Kot pomemben vir
zagotavljanja informacij se omenja tudi šola. Zanimivo je, da se družina (starši) pa tudi
bratje ali sestre ne pojavljajo kot "viri" informacij o kontracepciji. Tema spolnost je v
romskih družinah več kot očitno še vedno velik tabu.

SOCIOLOŠKA

Med anketiranci je bilo 92 ali 28 % žensk, ki ne uporabljajo nobene zaščite. Kot najbolj
pogost razlog so navedle, da mora za zaščito poskrbeti moški, prisotnost strahu, ni
potrebe po zaščiti, še ni bila pri zdravniku, je v nasprotju z vero, s partnerjem si želiva
otroka. Starejše anketiranke navajajo, da včasih jemanje kontracepcije ni bilo "v navadi".
Večji delež neuporabe nobene zaščite je opazen pri moških anketirancih, to je 73 oz. 73 %.

Tabela: Informacije o zaščiti pred nosečnostjo
Znotraj
Kje lahko dobite
družine
informacije
o
(starši Sorojenci Prijatelji Šola
kontracepcijskih
in drugi
sredstvih
odrasli)

Zdravstveno Delavnice
Internet Televizija
osebje
/predavanja

Skupaj

133

89

167

135

453

63

201

149

M

30

20

49

30

114

11

68

64

Ž

103

69

118

105

339

52

133

85

Na to vprašanje je pritrdilo 51 žensk. Odgovor na vprašanje, kolikokrat so splavile, pa je
podalo 49 žensk. Med njimi je bilo 26 ali 53 % žensk, ki so splavile enkrat, 17 ali 35 %
žensk, ki so splavile dvakrat, 5 ali 10 % žensk, ki so splavile trikrat ter ena, ki je splavila
sedemkrat. 59 % teh žensk navaja spontani splav v starosti nad 24 let, v starosti od 14–
18 let navaja spontani splav 24 % anketiranih, od 18–20 16 %. Pod 14 let navaja spontani
splav le ena anketiranka. Starostna struktura te skupine ženskih anketirank kaže, da je
22 % brez izobrazbe, 31,4 % z nedokončano OŠ, 27 % ima končano OŠ in 19 % končano
srednješolsko izobrazbo.
Število splavov
2%

10%

53%
35%

1

2

3

7
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večina anketirancev (73 % anketiranih žensk in 70 % anketiranih moških)
menijo, da zakon ni zastarel;
večina anketirancev meni (96 % anketiranih žensk in 97 % anketiranih moških),
da imajo neporočeni pari pravico, do skupnega življenja, če si tega želijo;
nekaj več kot polovica anketirancev (66 % anketiranih žensk in 66 % anketiranih
moških) meni, da je zakonsko zvezo možno prekiniti). Obenem večina
anketiranih meni (91 % anketiranih žensk in 87 % anketiranih moških), da imajo
pari, ki niso srečno poročeni tudi pravico, da se razidejo;
večina anketirancev (83 % anketiranih žensk in 86 % anketiranih moških) meni,
da starši ne morejo odločati o poroki svojih otrok;
večina anketirancev meni (80 % anketiranih žensk in 77 % anketiranih moških),
da se dekletom ni potrebno zgodaj poročat zato da obdržijo svojo nedolžnost;
polovica anketirancev meni, da otrok potrjuje pravo mater oz. očeta. Razlika v
odgovorih med spoloma je majhna;
večina anketirancev meni (92 % anketiranih žensk in moških), da je otrok srečen,
če ga vzgajata oba starša;
večina anketirancev (86 % anketiranih žensk in 87 % anketiranih moških)
odobrava samohranilstvo matere;
na vprašanje glede nujnosti samostojnega življenja otrok v starosti med 18.–20.
letom obstaja razlika med spoloma. Manj kot polovica anketiranih žensk (44 %)
meni, da naj otroci v tej starosti živijo samostojno in več kot polovica moških (60
%) meni, da naj otroci v tej starosti živijo samostojno;
večina anketiranih žensk (90 %) meni, da na ljubeč odnos do otroka ne vpliva
materina zaposlitev, večina moških, a vendar manjši delež (76 %) meni enako.
Obenem pa manj kot polovica anketiranih žensk in moških meni, da je bolj
primerno, da otroka pošlje v vrtec, kot da skrbi zanj mati;
nekaj več kot polovica anketirancev meni (63 % anketiranih žensk in 58 %
anketiranih moških), da bi morali starejši otroci skrbeti za mlajše otroke;
večina anketiranih (84 % anketiranih žensk in 82 % anketiranih moških) meni,
da morata fant in dekle najprej končati šolo in si šele potem ustvariti družino.
69% tistih, ki se s to trditvijo ne strinja prihaja z Dolenjske.
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S pomočjo vprašalnika (skozi več sklopov trditev in vprašanj) smo ugotavljali med
anketiranimi osebami tudi njihov sistem vrednot. V prvem delu so nas zanimale
vrednote, povezane z (zakonskimi) zvezami ter starševstvom. Iz odgovorov povzemamo:

Tabela: Strinjanje s trditvami
Ali se strinjate z naslednjimi
trditvami?

384

173

Ž

M

Da

Ne

Ne vem

Poroka je zastarela.

14%

73%

13%

Ljudje, ki niso poročeni,
imajo pravico živeti skupaj,
če to želijo.

96%

3%

1%

Da

Ne

Ne vem

23% 70%
100% 97%

1%

7%
2%

100%
100%
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66%

12%

100% 23% 66%

11%

100%

Starši so tisti, ki bi se morali
dogovoriti o poroki svojih
otrok.

13%

83%

4%

100% 13% 86%

2%

100%

Dekle se mora poročiti čim
bolj zgodaj, da ohrani
nedolžnost.

8%

80%

12%

100%

8%

77%

15%

100%

Ljudje, ki niso srečni v svoji
zakonski zvezi, se imajo
pravico ločiti.

91%

7%

2%

100% 87%

8%

5%

100%

Ženska mora imeti otroke,
če hoče biti prava ženska.

54%

35%

11%

100% 55% 31%

14%

100%

Moški mora imeti otroke, če
hoče biti pravi moški.

51%

38%

11%

100% 50% 35%

16%

100%

Da je otrok srečen, ga
morata vzgajati mati in oče
skupaj.

92%

5%

3%

100% 92%

4%

3%

100%

86%

8%

7%

100% 87%

6%

6%

100%

44%

45%

11%

100% 60% 31%

9%

100%

90%

7%

3%

100% 76% 16%

8%

100%

Primerneje je, če mati sama
skrbi za otroka, namesto da
ga pošlje v vrtec.

44%

45%

11%

100% 47% 46%

7%

100%

Starejši otroci morajo
skrbeti za mlajše.

29%

63%

8%

100% 32% 58%

10%

100%

Fant/dekle mora najprej
končati šolo in si nato
ustvariti družino.

84%

12%

5%

100% 82% 11%

7%

100%

Ženska ima lahko otroka
tudi, če ni poročena (kot
mati samohranilka).
Ko otroci dopolnijo 18–20
let, morajo zaživeti
neodvisno od staršev.
Mati, ki dela, ima lahko
enako topel in poln odnos s
svojim otrokom kot mati, ki
ne dela.
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22%
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Zakonska zveza je
življenjska zaveza in je ni
mogoče pretrgati.
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nekaj več kot polovica anketirancev (56 % anketiranih žensk in 59 % anketiranih
moških) meni, da je splav za dekle, ki je staro manj kot 16 let primeren. Odstotek
se pri anketirancih zniža (manjšemu deležu se zdi primerno), da ženska, ki je
poročena in že ima otroke naredi splav (45 % anketiranim ženskam se zdi splav v
tem primeru primeren in samo 23 % anketiranim moškim). Zato pa se delež
odgovorov zviša, ko se sprašuje po primernosti splava v primeru, da ženska
moškega s katerim pričakuje otroka ne ljubi (68 % anketiranih žensk in 64 %
anketiranih moških);
večina anketiranih ne odobrava razmerij zunaj partnerske zveze. Ni posebnih
razlik med moškimi in ženskimi anketiranci. Delež nepodpiranja je v obeh smereh
in spolih nekaj pod 90 %. Ločitev se zdi primerna 69 % anketiranim ženskam in
»le« 50% anketiranim moškim;
veliki večini anketirancev (92 % anketiranih žensk in 91 % anketiranih moških) se
zdi primerno, da živita moški in ženska skupaj, tudi če nista poročena;večini
anketirancev (75 % anketiranih žensk in 79 % anketiranih moških) se zdi
primerno, da samska žensk rodi otroka in ga tudi vzgaja sama;
večini anketirancem (85 % anketiranim ženskam in 80 % anketiranim moškim) se
spolni odnos pred 14. letom ne zdi primeren. Zato pa se večini anketiranim (70 %
anketiranim ženskam in moškim) zdi spolni odnos pred 18 letom primeren. Ravno
tako se večini anketirancem (82 % anketiranih žensk in 83 % anketiranih moških)
zdi primeren spolni odnos pred poroko;
velika večina anketirancev (93 % anketiranih žensk in 91 % anketiranih moških)
ne podpira prostitucije;
velika večina anketirancem (90 % anketiranim ženskam in 84 % anketiranim
moškim) se zdi neprimerno, da starši odločajo o poroki otrok. Ravno tako se velika
večina anketirancev (92 % anketiranih žensk in 89 % anketiranih moških) ne
strinja, da starši zahtevajo od ženinovih staršev denar za devištvo lastne hčere;
večina anketirancev (68 % anketiranih žensk in moških) se sicer strinja, da lahko
dekle pobegne, če ne ljubi moškega s katerim se mora omožiti, vendar pa smo
previdni pri interpretaciji tega vprašanja. Starši namreč v veliki večini menijo, da
ni primerno siliti otroka v dogovorjeno poroko, zato pobeg hčere razumejo bolj kot
odhod (pobeg) dekleta od matične družine;
samo okoli polovici anketirancev se zdi primerno, da fant in dekle pobegneta, če
nimata dovoljenje staršev za skupno življenje. Tudi pri tem vprašanju je potrebno
upoštevati ta odgovor v povezavi z vprašanjem o primernosti samostojnega
življenja mladih po 18. letu. Anketirani Romi ne izražajo potrebe od ločevanja
mlade družine od matične družine, kljub temu da smo ugotovili, da večina
anketiranih živi v samostojnem gospodinjstvu v obsegu dveh generacij.
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V drugem sklopu so nas zanimale vrednote, povezane s splavom, razmerji ter spolnimi
odnosi med pari ter vlogo staršev pri poroki svojih otrok. Iz odgovorov povzemamo:

Tabela: Primernost trditev
384

173

Ž

M
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Dekle bi se moralo poročiti na
skrivaj, če ne ljubi moškega, s
katerim se mora poročiti.

Dekle in fant bi se morala
poročiti na skrivaj, če fantovi
starši nimajo denarja, ki ga
zahtevajo dekletovi starši.
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Splav, če je ženska mlajša od 16
let.
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kdo po njihovem mnenju naj skrbi za preživljanje družine (v materialnem
smislu);
kdo po njihovem mnenju naj skrbi za vzgojo otrok;
pri kateri starosti se običajno poročajo fantje oz. dekleta v njihovem naselju;
kdaj sta po njihovem mnenju fant oz. dekle primerna za poroko

Anketiranci v večini (73 % anketiranih žensk in 60 % anketiranih moških) menijo, da naj
za preživetje družine (v materialnem smislu) skrbita oba starša. Opazna je razlika po
spolu, saj se je manj anketiranih moških odločilo za trditev, da naj preživetje skrbita oba.
Kat 40 % anketiranih moških meni, da so oni tisti, ki bi naj poskrbeli za preživetje družine.
Enakega mnenja je 24 % anketiranih žensk. Samo 4 % anketiranih žensk (in nobeden
moški) meni, da bi naj za preživetje družine poskrbela ženska.
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V tem sklopu vprašanj nas je zanimalo še:

0%
100%

99%

Anketiranci v večini (82 % anketiranih žensk in 88 % anketiranih moških) menijo, da naj
vzgajata otroka oba, oče in mati. Noben anketiranec ne meni, da bi morala biti vzgoja
prepuščena samo očetu.
Na vprašanje o starosti fantov, ko se odločajo za poroko, smo dobili sledeče odgovore:
tako ženske kot moški anketiranci menijo, da se največ fantov odloča za poroko v starosti
okoli 18. leta (27 % anketiranih žensk in 32 % anketiranih moških). Večji delež
anketiranih moških od anketiranih žensk meni, da se poročajo pod 18. letom in večji delež
anketiranih žensk v primerjavi z moškimi meni, da se poročajo v starosti nad 18 let.
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Starost FANTOV ob poroki
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Na vprašanje o starosti deklet, ko se odločajo o poroki, smo dobili sledeče odgovore:
Največji delež anketiranih žensk meni, da se odločajo dekleta za poroko med 16. in 17.
letom starosti. Večji delež moških anketirancev pa meni, da gre za starost 17 do 18 let.
Nezanemarljiv delež odgovorov kaže tudi, da je kot spodnja starostna meja sprejemljiva
starost 14. let oziroma še manj (12, 13 let), kar meni 13,5 % ženskih in 24 % moških
anketirancev.
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Starost DEKLET ob poroki
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Pri odgovorih na vprašanje, kdaj je fant zrel za poroko, dobimo sledečo oceno: odgovori
glede na spol ne kažejo velikih odstopanj. Večina anketiranih (68 %) navaja zgolj
starostno omejitev. Med njimi kot najnižjo starostno mejo pri fantih, primerno za
»poroko«, nihče ne omenja starosti pod 14. letom. Starost od 14–18 let se zdi primerna
11 % anketiranim, od 18–20 let 68 %, od 21–25 let 17 % in do 30 let 4 %. Zgolj ena oseba
je navedla starost nad 30 let. Najbolj občuteno odstopanje med odgovori glede na spol je
vidno pri navedbi starosti od 21–25 let, ki jo kar 20 % žensk in le 9 % moških navaja kot
primerno starost za poroko.
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Pri odgovorih na vprašanje, kdaj je fant zrel za poroko, dobimo sledečo oceno: odgovori
glede na spol ne kažejo velikih odstopanj. Večina anketiranih (68 %) navaja zgolj
starostno omejitev. Med njimi kot najnižjo starostno mejo pri fantih, primerno za
»poroko«, nihče ne omenja starosti pod 14. letom. Starost od 14–18 let se zdi primerna
11 % anketiranim, od 18–20 let 68 %, od 21–25 let 17 % in do 30 let 4 %. Zgolj ena oseba
je navedla starost nad 30 let. Najbolj občuteno odstopanje med odgovori glede na spol je
vidno pri navedbi starosti od 21–25 let, ki jo kar 20 % žensk in le 9 % moških navaja kot
primerno starost za poroko.

Poleg starostne omejitve so bili najbolj pogosti odgovori povezani z družinskim življenjem
(6 %). Med možnimi odgovori v tem sklopu navajajo, da je fant zrel za poroko, ko postane
oče, ko želi imeti družino, ko si želi otroka ... Naslednji sklop odgovorov je vezan na
finančno preskrbljenost (5 %); anketirani navajajo odgovore, da mora biti končati šolo in
imeti službo, da služi denar ... Nekaj anketirancev je izključno navajajo, da je ta odločitev
prepuščena fantu samemu (4 %), torej da sam ve, da se lahko sam odloči, sam ugotovi
oziroma začuti, kdaj je čas za poroko. Iz navedenih odgovorov je bilo mogoče izluščiti tudi
takšne, ki so kot pomemben dejavnik pri odločitvi za poroko navajali znak samostojnosti,
to je, ko fant ugotovi, da je samostojen, da ni odvisen od staršev, da zna sam odgovarjati
za svoje življenje. Odgovora ni podalo okrog 7 % anketirancev, oziroma odgovorilo z »ne
vem«.
Na vprašanje »Kdaj je po vašem mnenju dekle zrelo za poroko?« anketiranci podobno kot
pri prejšnjem vprašanju večinoma (72%) navajajo starost, in sicer: kar 70% anketiranih
navaja, da je dekle pripravljena za poroko v starosti od 18-20 let. Starost 14-18 let navaja
17,5% anketirancev, oziroma 12% anketirancev starost 21-25 let. Kot dokaz zrelosti za
poroko je po mnenju le 1% anketirancev primerna starost od 26-30 let.
Večina ostalih odgovorov je vezana na izkaz samostojnosti oziroma je odločitev
prepuščena posameznici sami: ko zna, ko ve, ko je pripravljena in sposobna skrbeti zase
in družino (45%). Približno 13% odgovorov je vezanih na izobrazbo, oziroma končanje
šole v povezavi s pridobitvijo poklica. Anketiranci navajajo tudi finančno preskrbljenost
(imeti zaposlitev), oziroma finančno neodvisnost (9%). Kot zrelost za poroko pri dekletih
igra ljubezen/zaljubljenost večjo vlogo kot pri fantih, kjer 13% anketiranih meni, da je je
dekle zrelo za poroko, ko se zaljubi, ko spozna pravega, ko ljubi partnerja ... Med ostalimi
odgovori nekateri (4%) kot znak zrelosti pri dekletih navajajo tudi trenutek, ko dekle dobi
mesečno perilo, postane ženska, je dovolj razvita ...
7% anketirancev odgovora ni navedlo, oziroma odgovorilo z "ne vem".
ZAKLJUČEK
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t.i. »staroselske« Rome, ki živijo na ozemlju Slovenije od 15. stoletja in prakticirajo
posebno obliko zgodnje oblike poroke, t.i. »pobeg« (na to skupino se nanaša
zaključek);
skupino priseljenih Romov iz bivših republik Jugoslavije, ki so prihajali v 60-ih in
90-ih letih 20. stoletja ter prakticirajo vsaj dve obliki zgodnje poroke: dogovorjene
poroke in pobeg.
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Romi v Sloveniji so torej heterogena skupina, razlike med posameznimi skupinami pa
vplivajo na prakticiranje različnih porok. Ločiti je potrebno vsaj 2 skupini Romov:
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Interpretacijo rezultatov raziskave, izvedene v Sloveniji v okviru projekta »Zgodnja
poroka - kultura ali zloraba«, je potrebno gledati z vidika zgodovinskih posebnosti
naseljevanja Romov v Sloveniji, kulturoloških posebnosti skupin Romov, ki v Sloveniji
živijo ter z vidika zakonodaje, ki opredeljuje ureditev zakonske zveze ter spolne
nedotakljivosti mladoletnikov.

Ko govorimo o zgodnjih porokah je potrebno izpostaviti, da je v slovenski zakonodaji
poroka s posebno predhodno odobritvijo Centra za socialno delo možna po 15. letu
starosti; vsak spolni odnos pred tem letom se razume kot oblika nasilja.
Statistični podatki o obsegu zgodnjih porokah (uradni in neuradni) kažejo, da število ni
zanemarljivo. Ali so pobegi, kot zgodnja oblika poroke, ki je najbolj prisotna v Sloveniji v
povezavi s patriarhalno družbeno ureditvijo Romov, v raziskavi nismo mogli potrditi.
Rezultati raziskave pa so pokazali, da potekajo v romski skupnosti spremembe na nivoju
družine, zmanjšuje se namreč število generacij v gospodinjstvih oz. število razširjenih
družin v skupnem gospodinjstvu.
Iz odgovorov na anketne vprašalnike smo tudi ugotovili, da obstaja povezava med
bivalnimi pogoji, stopnjo izobrazbe ter zgodnjimi porokami. Slabši kot so bivalni pogoji
(najslabši so na področju Dolenjske), nižja kot je izobrazba (največji delež Romov brez
izobrazbe je na Dolenjskem ), večji je delež zgodnjih porok (največji delež na Dolenjskem).
Največ anketiranih oseb je začelo skupno življenje med 14. in 18. letom starosti, pri čemer
ni bistvene razlike med spoloma. Njihovi partnerji so bili enake starosti kot oni sami oz.
starejši. Največ anketiranih oseb je prvorojenca dobilo med 18. in 24. letom starosti, na
drugem mestu je skupina anketirancev v starosti med 14. in 18. letom.
Rezultati raziskave pokažejo, da obstaja pomembna povezava med stopnjo izobrazbe,
starostjo ob poroki ter rojstvom prvega otroka. Za kasnejšo poroko so se odločili
anketiranci, ki so imeli višjo stopnjo izobrazbe. Višjo stopnjo izobrazbe imajo tudi
anketiranci, ki so postali starši kasneje. Iz odgovorov tudi razberemo, da so se anketiranci
pred odločitvijo za skupno življenje srečevali več kot mesec dni, kar pomeni, da ni bilo
prisotnosti elementov prisilnih oz. dogovorjenih porok.
Pomemben dejavnik, ki vpliva na zgodnje ali kasnejše materinstvo oz. oblikovanje družine
je tudi uporaba kontracepcije. V raziskavi se potrdi pomembna povezava: anketirane
osebe, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe in prihajajo iz bolj urejenih bivalnih razmer, v
večjem deležu uporabljajo kontracepcijo, kot obliko načrtovanja družine. Ponovno se
pokaže, da je ravno izobrazba pomemben dejavnik, ki vpliv na odnos Romov do zgodnjega
materinstva in porok. Stališče anketiranih oseb do zgodnjih porok je deljeno. Polovica
anketiranih oseb je naklonjena zvezam in spolnim odnosom tudi v starosti med 14.-15.
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Rezultati raziskave vsekakor usmerjajo k sklepu, da se lahko z vključevanjem romskih
otrok in mladine v izobraževanje (na vseh nivojih: od predšolskega do terciarnega nivoja)
vpliva na manjšanje števila zgodnjih porok.

RAZISKAVA

Kljub zakonskim omejitvam pa se je kar 5,4 % anketiranih oseb odločilo za skupno
življenje pred 14. letom starosti, od tega bistveno več žensk. Gre za skupino anketirancev,
za katero je značilna najnižja stopnja izobrazbe in življenje v najslabših bivalnih razmerah.
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letom, polovica pa meni, da so za skupno življenje in spolnost primerna leta, ko postane
oseba polnoletna.
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Profil naselitve respondentov v Bolgariji je zelo raznolik: od ljudi, ki živijo v majhnih
vaseh, do tistih, ki živijo v manjših mestih. V regiji ni večjih mest. Zajeti sta bili dve mesti.
V enem od njiju Romi živijo v ločeni soseski, kjer so življenjske razmere in standardi pod
minimumom; v drugem živijo v mešani soseski s povprečnim življenjskim standardom za
sosesko.
Raziskava je zajela 153 moških in 270 žensk. Kot že omenjeno, je bil cilj raziskave
namenoma predstaviti vso raznolikost romske populacije, ki živi v regiji. Tako je med
vključenimi osebami 129 takšnih, ki se identificirajo kot Romi, 148 kot Mileti, 115 kot
Rudari, 27 kot Bolgari in 7 kot drugo.
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DEMOGRAFSKI PROFIL RESPONDENTOV
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BOLGARIJA

Etnična pripadnost po navedbah anketirancev
Millet
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drugo
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27%

Turki
0%

Kar se tiče starosti, so bili v raziskavo vključeni predvsem ljudje, stari med 19 in 49 let (78
% vseh respondentov), zajete pa so bile tudi druge starostne skupine.
Izobrazbeni profil respondentov prav tako daje zanimivo sliko regije. Ženske iz romske
skupnosti imajo primerjalno visoko izobrazbeno raven. 87 % žensk ima izobrazbo, ki je
višja od osnovnošolske, 38,37 % pa jih je zaključilo primarno izobraževanje in nadaljevalo
šolanje. Odstotek moških, ki so zaključili primarno raven in nadaljevali šolanje, je nekoliko
višji – 47,06, vendar pa ni tako velike razlike med izobrazbeno ravnijo moških in žensk v
primerjavi s splošno situacijo romske skupnosti v državi. Eden od razlogov za to je, da je
bila v raziskavo vključena številčna skupina Rudarov, ki so ena od skupin z najvišjo
izobrazbeno ravnijo. Skoraj 58 % skupine Rudarov ima višjo izobrazbo od primarne.
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ROMSKO GOSPODINJSTVO
V svojem bivališču imamo ...
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96,24

stranišče
56,34

avtomobil / minibus

89,44

mobilni telefon
36,15

stacionarni telefon

73,47
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pralni stroj

89,91
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91,08
96,48
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video, dvd-predvajalnik
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Večina ljudi ima običajne dobrine, ki omogočajo dostojno življenje v smislu življenjskih
razmer. Kljub krizi je prišlo do nekaj izboljšav. Več kot 95 % jih ima stranišča in tekočo
vodo. Visok odstotek ljudi ima na razpolago tudi osnovne dobrine, kot so pralni stroj,
hladilnik, električni ali plinski štedilnik itd. V primerjavi s študijo, ki jo je Center Amalipe
izvajal po vsej državi leta 2010, je odstotek ljudi, ki navajajo dostopnost tekoče vode
doma, bistveno višji – približno 88 % v nacionalni raziskavi sklada Open Society junija
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2007 in 91 % v raziskavi Centra Amalipe (februar 2010).45 Eden od razlogov za to je
dejstvo, da v regiji, kjer se je raziskava izvajala, ne obstajajo močno marginalizirane (v
smislu življenjskih razmer) skupnosti.

v baraki oziroma
podobnem bivališču
0%

v samostojni hiši
75%

v delu samostojne hiše
10%

Vrsta bivališča
Raziskava je pokazala, da je glavni tip bivališča, ki je značilen za romske družine v regiji,
samostojna hiša – približno 75 % ljudi živi v takšni hiši ali delu hiše (10 %).
Povprečno število sob (vključno z vsemi ločenimi prostori) je 4. Glede na raziskavo je
povprečno število ljudi, ki živi v isti sobi, 1,13 (pri čemer je povprečno število ljudi, ki živi
v gospodinjstvu, 4,5).
Kar se tiče novih tehnologij, raziskava razbija nekatere stereotipe o Romih, saj je pokazala,
da imajo skoraj tri četrtine ljudi doma računalnik, skoraj 90 % (89,44 %) pa mobilni
telefon. To je znatno povečanje v primerjavi s podatki iz leta 2010, ko je le 20,4 %
respondentov navajalo, da imajo računalnik.
Cilj raziskave glede tipa in strukture gospodinjstva je bil preveriti domnevo, da Romi
živijo v večjih gospodinjstvih, ter hipotezo, da je večja verjetnost, da pri razširjenih
družinah obstaja višja stopnja zgodnjih porok. Rezultati so pokazali, da je v regiji
prevladujoči tip gospodinjstva preprosto družinsko gospodinjstvo, ki ga sestavljajo
poročen par brez otrok; poročen par z otroki; vdove ali vdovci z otroki; ločene osebe z
otroki; ali zunajzakonski pari z otroki ali brez njih – 70,89 %. Razporeditev skupin je
pokazala, da je najvišji odstotek enodružinskih gospodinjstev med skupinami tistih, ki se
identificirajo kot Romi ali Bolgari.
Raziskava potrjuje trend, ki ga je nakazalo več nedavnih raziskav in poročil, ki
obravnavajo Rome, ki prav tako izpostavljajo spremembo prevladujočega tipa
gospodinjstva iz razširjenih ali sestavljenih gospodinjstev v enodružinska
gospodinjstva.46

45

Center Amalipe. Preventing Early Marriages (Preprečevanje zgodnjih porok), 2011, 21–22

46

Center Amalipe. Preventing Early Marriages (Preprečevanje zgodnjih porok), 2011, 21–22
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Povprečno število ljudi v gospodinjstvu in število otrok v družini prav tako potrjujeta
trend iz nedavnih študij – 4,5 osebe na gospodinjstvo in 2,5 otroka na družino.
ZAKONSKE ZVEZE IN PARTNERSKI ODNOSI
Trenutno imajo zakonske zveze v romski skupnosti več posebnosti, ki jih je treba
izpostaviti, saj so tako ali drugače povezane z zgodnjimi porokami. Nekatere izmed njih
niso pravno priznane, a imajo zgodovinske vzporednice v številnih družbah, vključno z
rimskim pravom in z bolgarsko tradicionalno kulturo do sredine 20. stoletja.
o Danes je običaj »kupovanja neveste« značilen predvsem za najkonservativnejše
romske skupine – Kaldaraše, Burgudžije in traške Kalaidže, pri katerih je to glavna oblika
poroke. Kupovanje neveste je še vedno prisotno v nekaterih podskupinah Romov
Horahane, Romov Dasikane in Miletov, kjer se že postopoma spreminja in izginja. Čeprav
govorimo o »kupovanju neveste« in o »trgu nevest«, bistvo tega problema ni dejansko
kupovanje dekleta, ampak kupovanje njene »časti« – pravice fanta, da ji vzame deviškost,
in pravice fantove družine, da šteje bodoče otroke za svoje potomce.47 Zato je običaj
»kupovanja neveste« tesno povezan z dekletovo nedolžnostjo – zahtevo, ki je še vedno
zelo močna v romskih skupnostih, še posebej v zgoraj omenjenih skupinah. »Odkupnina
za nevesto« ni »cena«, ampak dota, ki jo dekletova družina prejme kot nadomestilo za
izgubo, ko gre dekle od doma, da bi se poročila. In ker pri etničnih skupinah s patriarhalno
družbeno ureditvijo ženska pripada sorodnikom svojega očeta, je treba nadomestilo
plačati tem sorodnikom; po poroki dekle postane del moževega sorodstva, enako kot
otroci, ki se štejejo za del »sorodstva moškega«.
Vendar pa rezultati številnih etnografskih in socioloških študij, izvedenih med Romi v
Bolgariji, kažejo, da ima kupovanje neveste negativen učinek v smislu poročne starosti in
zgodnjih/prisilnih porok na splošno. V nekaterih lokalnih skupnostih je dekle po prvi
menstruaciji izključeno iz šole, da ne bi bilo »zapeljano«, tj. da ne bi izgubilo nedolžnosti.
Zaradi strahu pred tem, da bi dekle spoznalo fanta in imelo spolne odnose pred poroko,
47
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o Običaj »skrivne poroke« ali »kraje neveste« je še en pojav, povezan s poroko in z
osnovanjem družine. Običajno je značilen za tiste romske skupine, pri katerih navada
kupovanja neveste postopoma izumira ali je bila že presežena. Pobudniki skrivne poroke
ali kraje neveste so fantje – v večini primerov so posledica vzajemnega soglasja med
mladima, mogoče pa so tudi izključno na pobudo fanta. V teh skupinah je skrivna poroka
najpogosteje povezana s poskusom izognitve partnerju, ki ga izberejo starši, kar prav tako
vpliva na zgodnje poroke.

SOCIOLOŠKA

starši svoje hčere poročajo precej zgodaj. Ker so dekleta pri teh letih še vedno otroci in ne
vedo, »kaj je dobro zanje«, starši izberejo zakonskega partnerja – običajno izmed fantov,
katerih starši so se prav tako odločili, da je čas, da se poročijo.48

o Specifičen način tradicionalne poroke pri Romih je povezan s predhodno zaroko –
nishan.
V tem primeru je plačilo bolj simbolne narave. Osrednji element tradicije je pomemben
znak (»nishan«), ki ga da fantova družina (prstan, zapestnica, uhani). Pri tej vrsti porok
ponovno starši izpogajajo pogoje – kje se bo mladi par poročil, kje bosta živela, kakšna bo
velikost dote ipd., vendar do tega običajno pride po pogovoru z mladima. V mnogih
primerih je pobudnik mladi par – všeč sta si, zato starše prosita, naj se dogovorijo za
poroko in nishan.
Takšne vrste poroko lahko precej pogosto zasledimo pri številnih podskupinah Romov
Dasikane, Romov Horahane, Miletih ter nekaterih Rudarih, pri katerih je tradicija
»kupovanja neveste« zbledela. Običajno se v teh skupinah prakticira tudi »skrivna
poroka«. Kot pri prejšnjih dveh vrstah tradicionalnih porok pri tej prav tako obstaja
tveganje prisilne poroke – še posebej za dekle, seveda pa ima tudi negativen vpliv na
zgodnjo starost prve poroke.
Vedno več romskih družin je osnovanih na zakonsko priznani civilni poroki. Pri višje
moderniziranih skupinah in družinah stopnja sklenjenih civilnih porok ni nič manjša kot
pri etničnih Bolgarih. Raziskava je pokazala, da je 26,67 % respondentov navedlo, da
imajo uradno sklenjeno zakonsko zvezo. Istočasno skoraj polovica poročenih
respondentov pravi, da živijo skupaj brez sklenitve kakršnekoli zakonske zveze. Vendar
pa nam poglobljeni intervjuji, ki smo jih izvedli, dajejo dovolj razlogov, da upoštevamo, da
se večina teh odgovorov nanaša na skupnostno vrsto poroke (ki ne velja vedno za
tradicionalno), še vedno pa gre za obred, čeprav delno moderniziran.

48
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Na podlagi raziskave lahko ugotovimo, da je zakonska zveza/sobivanje v romski
skupnosti v regiji precej stabilna/-o, saj več kot dve tretjini izprašancev (66,16 %) pravita,
da gre za njihovo prvo zakonsko zvezo in da še vedno živijo s svojim prvim zakoncem.
Kako dolgo ste živeli s svojim prvim partnerjem?

< 1 leto
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Starost začetka zakonske zveze/sobivanja predstavlja zanimiv pojav. Raziskava potrjuje
tendenco, ki so jo zarisale že prejšnje študije, po višanju starosti začetka sobivanja.
Raziskava, ki jo je leta 2010 izvedel Center Amalipe, kaže povprečno starost ob začetku
sobivanja 18,4–18,8 let, najpogostejša starost pa je 17 let.49 Raziskava ne samo potrjuje to
tendenco, ampak kaže jasno povečanje v tej smeri. 47,62 % respondentov je dejalo, da so
začeli živeti s partnerjem med 18. in 24. letom, medtem ko je prejšnja raziskava pokazala,
da je delež oseb, ki sobivajo s partnerjem pri 18 letih, 50 %. Nasprotno ta raziskava kaže,
da se jih je pred 18. letom poročilo le 34,29 %.
Pričakovana je razlika v položaju moških in žensk; raziskava to upravičuje. 13,11 % žensk
v primerjavi s 3,57 % moških se poroči pred 14. letom. Prav tako lahko vidimo veliko
razliko pri starostni skupini 18–24 let.
Koliko ste bili stari, ko ste začeli prvič živeti v zvezi?
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Istočasno dojemanje glede poročne starosti v romski skupnosti kaže na nekoliko
zgodnejšo starost osnovanja družine. Na spodnjem grafu je prikazana razlika v dojemanju
poročne starosti in dejanske starosti, ko ljudje začnejo živeti s partnerjem. Ta razlika je
49
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Jasno razviden pa je vzorec glede izobrazbe in zgodnjih porok. Izobrazbena raven
respondentov je najpomembnejši in razlikovalni dejavnik za zgodnji začetek
neformalnega sobivanja in zakonskega življenja. Zvišanje starosti prvega sobivanja in
prve poroke je neposredno povezano s stopnjo izobrazbe. Višja kot je izobrazbena raven,
pozneje se začne zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost. 60 % ljudi z osnovnošolsko
ali nedokončano osnovnošolsko izobrazbo osnuje družino pred 14. letom, 81,31 % ljudi,
ki so se poročili pred 18. letom, pa ima osnovnošolsko ali primarno izobrazbo. Nasprotno
pa ima skoraj 40 % ljudi, ki so se poročili po 18. letu (37,56 %), dokončano najmanj
sekundarno izobrazbo.

SOCIOLOŠKA

verjetno posledica stereotipov o poroki, ki obstajajo tudi v romski skupnosti. Pogosto mit,
ki je razširjen med večinsko populacijo, »Romi se vedno poročijo zgodaj: to je njihova
tradicija«, dobi svoj odsev v skupnosti: »Ne moremo spremeniti svojih tradicij: poročamo
se zgodaj«. Kljub vsemu pa rezultati raziskave iz leta 2015 kažejo, da se tradicije zares
spreminjajo in da se proces modernizacije odvija hitreje v resničnosti kot v naših glavah.

Koliko ste bili stari, ko ste prvič začeli živeti v zvezi?
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Izobrazba se prav tako pomembno odraža v starosti prvih spolnih odnosov. 88,24 %
respondentov z univerzitetno izobrazbo navaja, da se je njihovo spolno življenje začelo po
16. letu, medtem ko je 55,17 % respondentov z manj kot dokončano primarno izobrazbo
imelo spolne odnose že pred 16. letom; 44,14 % jih pravi, da se je njihovo spolno življenje
začelo po 16. letu.
OTROCI IN NAČRTOVANJE DRUŽINE
Kot je pojasnjeno zgoraj, romska skupnost v Bolgariji ni homogena. Znotraj skupnosti
obstajajo podskupinske delitve s pomembnimi razlikami v religiji, jeziku,
samoidentifikaciji, tradicionalnih umetnostih in obrteh, koledarju in družinskih
praznovanjih ter drugih kulturnih tradicijah. Prav tako obstajajo skupinske razlike glede
otrok in načrtovanja družine. Kot je pokazala nacionalna reprezentativna raziskava,
izvedena leta 2010, delitev v podskupine vpliva na pomembne pojave, kot so tip
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Kar se tiče otrok in načrtovanja družine, je raziskava razkrila naslednje značilnosti:
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Kot je pojasnjeno zgoraj, je romsko prebivalstvo v regiji Veliko Trnovo sestavljeno iz zelo
raznolikih romskih skupin. Raziskava je bila izvedena tako, da je zajela večino njih.
Posledično so bile evidentirane ne le običajne značilnosti, ki so skupne skoraj vsem
romskim skupinam in lokalnim skupnostim, ampak tudi posebnosti, ki jih lahko najdemo
le v določenih skupinah in krajih.
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gospodinjstva, sobivanje in zakonska zveza itd.50 Ta raziskava prav tako razkriva
skupinske posebnosti in razlike glede otrok in načrtovanja družine.

1. Povprečno število otrok v družini: 2,5. Ta številka je nekoliko nižja v primerjavi s
povprečnim številom otrok v romski družini na nacionalni ravni, ki je na zadnjem
popisu prebivalstva iz leta 2011 znašalo 2,6. Istočasno je ta številka bistveno nižja
v primerjavi s široko razširjenim stereotipom v javnosti – ki ga pogosto ponavljajo
mediji – da imajo Romi mnogo otrok.51
Tendenca zmanjševanja povprečnega števila otrok v romski družini se že dolgo kaže na
nacionalni ravni v Bolgariji. Romi v regiji Veliko Trnovo se popolnoma skladajo s to
tendenco.
Raziskava je pokazala skupinske razlike glede števila otrok. Pokazalo se je, da ima skupina
Romov Dasikane (romskih kristjanov, ki se pogosto samoidentificirajo kot Bolgari)
najmanjše število otrok – 2,13. Blizu je skupina Rudarov z 2,3. Nadpovprečno število za
regijo Veliko Trnovo imajo Mileti (turško govoreči romski muslimani) – 2,57 – in skupine,
ki se opredeljujejo za Rome (večinoma gre za Burgudžije in Kaldaraše) – 2,62.

Koliko otrok imate?
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Koliko otrok imate?

Tudi med skupinami z največjim številom otrok povprečno število ni višje od 3. Zdi se, da
je model dveh otrok vzdržen v skupini Burgudžijev. Čeprav se je zdelo, da gre za eno
najkonservativnejših romskih skupin v Bolgariji,52 so Burgudžiji pustili za seboj

50
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51

Center Amalipe, Beyond Anti-Roma Stereotypes (Onkraj protiromskih stereotipov)
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To dejstvo lahko pojasni nomadski način življenja, ki so ga uspeli ohraniti do zgodnjih 60. let 20. stoletja, ko jih je komunistični

režim prisilil v stalno naselitev.
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Druga pomembna razlika glede povprečnega števila otrok izhaja iz starostne skupine
respondentov. Številke jasno kažejo, da imajo mladi, na primer Romi, stari med 19 in 29
let, 2,12 otroka; Romi, stari med 30 in 39 let, imajo 2,44 otroka. Ta številka se poviša pri
starejši generaciji 40–49 let, ki ima 2,82 otroka na družino. Med Romi nad 50 let je
povprečno število nekoliko nižje (2,65), vendar pa vzorec v tej starostni skupini ni
reprezentativen: zaradi visoke umrljivosti v določenih lokalnih skupnostih so ženske iz
najbolj marginaliziranih družin (ki imajo običajno večje število otrok) umrle in jih ni bilo
mogoče upoštevati v raziskavi.

SOCIOLOŠKA

patriarhalni vzorec številnih otrok in posvojili vzorec dveh otrok že pred dvema
generacijama. Podobno kot Burgudžiji ima tudi skupina Kaldarašev majhno število otrok:
dva ali tri, če sta prvi dve deklici. Tradicija te skupine zahteva, da sin skrbi za starše,
medtem ko hči postane del ženinove družine. Zato imajo Kaldaraši običajno tretjega
otroka, če sta prva deklici.

Koliko otrok imate?
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Če povzamemo, je raziskava zaznala jasno tendenco po zmanjševanju povprečnega števila
otrok v romski skupnosti. Družine z večjim številom otrok je še vedno moč najti, a gre za
izjeme, ki ne vplivajo na glavni trend.
2. Starost pri prvem otroku in prvem vnuku: raziskava jasno kaže, da danes zgodnja
rojstva ne predstavljajo več prevladujočega trenda med Romi v regiji Veliko
Trnovo, izjemno zgodnja rojstva pa so izjema. Večina Romov, ki imajo otroke, je pri
raziskavi navajala, da so prvega otroka dobili po 18. letu: več kot 59 % (natančneje
32,47 % pri starosti 18–20 let in 26,62 % po 20. letu). Manj kot tretjina ali 31,17 %
jih je navedla, da so prvega otroka dobili pri starosti 14–18 let, medtem ko jih je
3,25 % imelo otroke izjemno zgodaj, pred 14. letom.
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Podobno kot pri povprečnem številu otrok je starost pri prvem otroku povezana s
skupinskimi razlikami. Zgodnja rojstva so izjema pri Romih Dasikane – 12,5 % jih prvič
rodi med 14. in 18. letom, medtem ko ni bil zabeležen noben primer izjemno zgodnjega
rojstva (pred 14. letom). Velika večina v tej skupini – 87,5 % – ima otroke po 18. letu. Pri
Rudarih prav tako ni bilo zabeleženo nobeno izjemno zgodnje rojstvo, zgodnja rojstva pa
so nekoliko pod povprečjem za regijo Veliko Trnovo – 31,15 %. Več kot dve tretjini
Rudarov – 68,85 % – ima otroke po 18. letu. V tej skupini jih ima največji delež – 42,62 %
– prvega otroka po 20. letu.
Več kot 63 % respondentov iz skupin, ki so se samoidentificirale le kot Romi, je prav tako
navajalo prvo rojstvo po 18. letu. Zgodnja rojstva prav tako predstavljajo znaten delež (37
%), vendar pa ne prevladujejo. Najnižja starost prvega rojstva je bila zabeležena pri
Miletih: skoraj 57 % jih je imelo prvega otroka po 18. letu, več kot 43 % pa prej. Pri skupini
Miletov so izjemno zgodnja rojstva prav tako nad povprečjem regije Veliko Trnovo – 5,43
%.
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Koliko ste bili stari ob rojstvu prvega otroka?
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Opaziti je tendenco po zviševanju starosti prvega rojstva pri primerjanju odstotkov pri
respondentih iz različnih starostnih skupin. Mlajša kot je starostna skupina, večji je delež
respondentov, ki so navajali prvo rojstvo po 18. letu: od 56 % v skupinah nad 40. letom,
63,76 % v starostni skupini 30–39 let, do 72,39 % pri mlajših Romih, starih med 20 in 29
let. Ni presenetljivo, da se delež rojstev po 20. letu prav tako povečuje pri mlajših
starostnih skupinah.
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Dejstvo, da ima večina Romov v regiji Veliko Trnovo prvega otroka po 18. letu, in tendenca
po zviševanju te starosti ostro nasprotujeta široko razširjenemu stereotipu v javnosti o
»zgodnjih romskih rojstvih« in v nekaterih medijskih publikacijah, ki skušajo vsiliti
podobo o izjemno zgodnjih rojstvih pri vseh Romih. Prav tako potrjujeta vzdržni trend
modernizacije v romski skupnosti v regiji Veliko Trnovo in vsej Bolgariji.
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Opisane trende potrjuje starost pri vnukih. Raziskava kaže, da je povprečna starost pri
prvem vnuku med Romi v regiji Veliko Trnovo 39 let. Na splošno je povprečna starost 39
let pri prvem vnuku nadomestni kazalnik za zvišanje starosti prvega rojstva.

3. Kontracepcija: Raziskava kaže, da približno polovica romskih žensk, ki imajo
spolne odnose, ne uporablja nobene oblike kontracepcije. Glavni razlog za to je, da
se šteje predvsem za odgovornost moških – 77 odgovorov. Tradicija je prav tako
eden od dejavnikov, vendar ima dokaj majhen pomen: 18 odgovorov. Ostali
dejavniki so stereotipi, ki povezujejo kontracepcijo s prostitucijo (10 odgovorov)
ipd. Splav se prav tako šteje za kontracepcijo: približno 20 % romskih žensk,
vključenih v raziskavo, je navedlo, da so uporabile splav kot obliko kontracepcije.
Med romskimi moškimi je pomanjkanje kontracepcije redek primer: manj kot 10 %.
Velika večina (skoraj 90 %) jih uporablja kondome. Prav tako uporabljajo prekinjen spolni
odnos in tradicionalne metode, čeprav v bistveno manjši meri: 14 oz. 16 %.
Glavni vir informacij glede kontracepcije so zdravstveno osebje, prijatelji, televizija,
internet in šola (tj. dejavniki izven družine). Temu sledijo bratje/sestre ter starejši
družinski člani. Zdi se, da določeni kulturni tabuji še naprej preprečujejo širjenje
informacij o kontracepciji v družinskem okolju. Zato se uporabljajo določeni zunanji
dejavniki za zapolnjevanje manjkajočih informacij.
Ali ste uporabili katero od spodaj navedenih kontracepcijskih metod?
Ženske

Moški

Kondomi

193

129

Kontracepcijske tabletke za ženske

91

n/v

Jutranje tabletke za ženske

44

n/v

Spirala

51

n/v

Prekinjen spolni odnos

41

21

Koledarska metoda

19

1

Tradicionalne metode

17

27

Splav

29

n/v

Nikoli ne uporabljam posebnih metod

80

13

Nimam spolnih odnosov

30

2
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Zanimivo je dejstvo, da se je zdravstveno osebje izkazalo za najpriljubljenejši vir
informacij glede kontracepcije – 183 odgovorov. Zdi se, da med zdravstvenim osebjem in
Romi v regiji Veliko Trnovo obstaja velika mera medsebojnega zaupanja, kar predstavlja
redko izjemo na nacionalni ravni. Logična razlaga za to bi lahko bile dejavnosti Centra
Amalipe za izboljšanje dela zdravstvenega osebja v romski skupnosti. Od leta 2011
organizacija namreč izvaja program za uvajanje skupnostnega spremljanja zdravstvenih
storitev, ki na strukturiran način združuje Rome (vključno z aktivisti iz romske skupnosti)
in zdravstveno osebje. Širjenje tega modela v druge kraje bi lahko pomenilo dragocen
prispevek k izboljšanju načrtovanja družine v romski skupnosti.

Kje lahko dobite informacije o kontracepciji?
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180
160
140
120
100
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0
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Tretja smernica za izboljšanje preventive v romski skupnosti, ki bi jo bilo treba razviti, je
delo z družinami. Preseganje kulturnih tabujev o kontracepciji v družinskem okolju bi
njeno uporabo znatno povečalo.

SOCIOLOŠKA

Šola je prav tako eden od dejavnikov pri pridobivanju informacij o kontracepciji: 111
respondentov jo je navedlo kot enega glavnih virov. Kakšnih 61 je dodalo specializirana
predavanja ali dogodke. Jasno je, da je vloga izobraževalnih dejavnosti, katerih cilj je dvig
ozaveščenosti mladih o kontracepciji, pomembna. Takšne dejavnosti je treba spodbujati.

ODNOS DO PARTNERSKIH ODNOSOV
Kot je navedeno zgoraj, je ključna vrednota, ki je značilna za romsko skupnost v Bolgariji,
nedolžnost dekleta pred poroko. Zato se prvo dejanje sobivanja de facto šteje za osnovanje
družine. Istočasno ima znotraj romske skupnosti uradno dejanje sklenitve zakonske zveze
majhen pomen za osnovanje družine glede na dojemanje skupnosti. Raziskava je
pokazala, da večina respondentov (48,57 %) šteje skupno življenje dveh ljudi za družino,
ne glede na to, ali sta se uradno poročila ali ne. Istočasno je zanimiva tendenca med Romi
iz regije Veliko Trnovo dvig odstotka uradnih sklenitev zakonske zveze in zmanjševanje
pomena skupnostnega poročnega obreda.
Tipične oblike poroke med Romi na ravni makro družbe niso zakonsko priznane brez
civilnega akta. V času socialističnega režima je bilo neregistrirano sobivanje ves čas
predmet kritike. Kljub vsemu pa se po letu 1980 mnogi Romi v Bolgariji civilno poročijo
ne zaradi zunanjega pritiska, ampak zaradi precej visokega »poročnega posojila«, ki jim
da priložnost za neodvisen začetek z nakupom hiše, pohištva in avtomobila. Podatki iz
popisov prebivalstva, izvedenih v letih 1992 in 2001, to potrjujejo. V obeh starostnih
skupinah 25–39 let se je civilno poročilo približno 86 % romskih žensk, medtem ko se je
v starostni skupini 30–39 let civilno poročilo približno 90 % moških, tj. kljub zgodnjemu
dejanskemu začetku družinskega življenja v neregistrirani življenjski skupnosti je v
srednjih starostnih skupinah opaziti precej visoko stopnjo formalne zakonske zveze, ki je
prav tako značilna za druge etnične skupine v državi (Pamporov 2006).
Ne glede na dejansko situacijo je trajnostna tendenca v odnosu ljudi izjava, da je 18 let
razumna starost za poroko.
Namen prvega vprašanja v 5. modulu je slediti tendencam, ko javno mnenje (mnenje
sosedov v skupnosti) do določene mere vpliva na dejanja posameznika. To je neposredno
povezano z odnosom Romov do zgodnjega spolnega življenja in njihovo reproduktivno
kulturo. Za tem vprašanjem se v praksi skriva naslednje: Ali je starost 14–15 let primerna
za začetek spolnega (oz. zakonskega) življenja?
Ivancho in Marijka živita v sosednjih hišah. Poznata se od rojstva. Ko dopolnita
14–15 let, nenadoma ugotovita, da sta zaljubljena, in želita imeti spolne odnose.
Kaj morata storiti?
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50,15%

40,00%
30,00%

32,52%

20,00%
8,99%

10,00%

4,17%

0,00%
Vprašati morata starše Počakati morata do 18.
za dovoljenje.
leta.

Lahko imata spolni
odnos, če sta
zaljubljena.

drugo

Raziskava je zabeležila različne odnose v različnih skupinah respondentov, odvisno
posebej od njihove etnične samoidentifikacije. Najbolj patriarhalen model ima skupina
tistih, ki se identificirajo kot Romi, zaradi velikega deleža Burgudžijev, ki so eni najbolj
tradicionalnih Romov. To je edina skupina, kjer dovoljenje staršev predstavlja večji delež
od čakanja. Ta konservatizem, ki je značilen za skupino, je opaziti tudi v odgovoru, da ima
lahko par spolne odnose, če sta zaljubljena. Le 3,38 % ljudi z romsko identiteto je izbralo
ta odgovor. Celo v skupini Miletov je mogoče opaziti pozitivno spremembo. Prejšnje
študije so pokazale, da so ena najbolj konservativnih skupin. Vendar pa ta raziskava kaže,
da bi zdaj več kot 50 % respondentov iz te skupine raje čakalo, dokler mladi par ni star 18
let. Teža dovoljenja staršev je najnižja v skupini Rudarov, ki se pogosto štejejo za eno
najmodernejših in najbolj izobraženih romskih skupin. Nadalje se Rudari kažejo kot bolj
odprti tudi, kar se tiče spolnih odnosov, če sta mlada človeka zaljubljena, čeprav več kot
dve tretjini ljudi misli, da bi morala počakati, dokler nista stara 18. Vendar pa je treba
opozoriti, da so razlike med skupinami znotraj dovoljenega statističnega odstopanja.

Skupaj
Morata dobiti dovoljenje staršev
Malo morata počakati

Mileti

Romi

Rudari Bolgari Drugi

32,52 % 37,22 % 61,49 % 7,38 %

44,00 % 12,50 %

50,15 % 50,67 % 27,70 % 66,39 % 56,00 % 50,00 %

Lahko imata spolne odnose, če sta zaljubljena

8,99 %

9,42 %

3,38 % 19,67 %

0,00 %

12,50 %

Drugo

4,17 %

2,69 %

7,43 %

0,00 %

25,00 %

6,56 %
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Pozitiven trend v spreminjanju odnosa je jasno razviden, če primerjamo podatke iz let
2010 in 2015. Lahko vidimo, da je leta 2015 najpomembnejša razlika v dojemanju starosti
18 let kot minimuma za začetek družinskega življenja ali spolnih odnosov. Prav tako lahko
vidimo znatno zmanjšanje dajanja prednosti spolnim odnosom, če sta fant in dekle
zaljubljena, v korist čakanja, dokler nista stara 18 let.

60,00%

50,15%
47,30%

50,00%
40,00%

32,52%
30,10%

30,00%

2010
20,90%

2015

20,00%
8,99%
1,70%

10,00%

4,17%

0,00%
Vprašati morata
starše za
dovoljenje.

Počakati morata
do 18. leta.

Lahko imata
spolni odnos, če
sta zaljubljena.

drugo

Spremembo v patriarhalnem modelu odločanja o poroki lahko vidimo tudi v naslednjem
vprašanju: »Kdo jima mora dati dovoljenje za poroko?« Prva stvar, ki jo vidimo, je deljena
odgovornost staršev para in ne prevlada ene strani pred drugo. Druga pomembna točka
je, da je prišlo do premika v teži mnenja starih staršev v primerjavi z mnenjem staršev. To
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O tem odločajo Ivanchevi starši/stari starši.

22,37 %

O tem odločajo Marijkini starši/stari starši.

15,71 %

Starši morajo o tem odločati skupaj.

50,09 %

O tem odločajo drugi ljudje v skupnosti.

3,14 %

Nihče – če sta fant in dekle zaljubljena, se lahko poročita.

7,58 %

Drugo

1,11 %
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Kdo jima mora dati dovoljenje za poroko?
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je prav tako znak modernizacije, saj po patriarhalni tradiciji odločitve o sorodnikih in
skupnosti vedno sprejemajo najstarejši družinski člani.

Če o tem odloča družina/skupnost in morate navesti osebo, ki ima največ
vpliva v tem procesu, kdo bi ta oseba bila?
Dekletova mati

21,26 %

Dekletov oče

19,09 %

Dekletova babica

7,95 %

Dekletov dedek

6,19 %

Fantova mati

11,97 %

Fantov oče

17,65 %

Fantova babica

6,40 %

Fantov dedek

6,30 %

Drugo

3,20 %

Treba pa je priznati, da je izstopna hipoteza za morebitno tveganje prisilnih porok v
romskih skupnostih – kjer starši odločajo ne glede na otrokovo voljo – v tem primeru bolj
ali manj ovržena. 38,93 % respondentov meni, da morata upoštevati odločitev svojih
staršev v vseh primerih, v primerjavi z 42,45 %, ki menijo, da morata počakati do 18. leta.
Kot je navedeno zgoraj, je očitna potreba po dovoljenju staršev jasno razvidna pri
skupinah Romov (Burgudžijev) in Miletov.
Istočasno je mogoče zaslediti še eno pozitivno spremembo v odgovorih na vprašanje
»Zakaj bi morala počakati s spolnimi odnosi?« Skoraj 48 % jih je izbralo odgovor »Najprej
morata končati šolo«, ki nekoliko presega odgovor »Najprej se morata poročiti« (47,20
%).53 Tretji po vrsti je odgovor »Še vedno sta mlada – ne bi vedela, kako se zaščititi«, ki
kaže, da to vprašanje postaja vedno pomembnejše v romski skupnosti.

53

Vsota presega 100 %, ker je bil možen več kot en odgovor na to vprašanje.
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To tendenco dodatno potrjuje vprašanje »Nekega dne starši rečejo Marijki, da je čas, da se
poroči, in da so našli primernega moža zanjo. Kaj naj Marijka stori?« 60,40 % jih vztraja
pri odgovoru, da mora dekle prositi starše, naj je še ne poročijo, ker je premlada, v
primerjavi z 29,87 % ljudi, ki menijo, da mora sprejeti izbiro staršev, saj tako zahteva
tradicija in oni vedo, kaj je najbolje zanjo.
Namen naslednjega sklopa vprašanj je preučiti odnos do zgodnje nezaželene nosečnosti
kot posledice zgodnjega začetka spolnega življenja. Za odgovori na to vprašanje se
skrivajo tri vprašanja: 1) »Ali bi moralo dekle pri 14. ali 15. letih obdržati otroka?«; če
»da«, potem 2) »Ali lahko nezaželena nosečnost postane razlog za zgodnjo poroko?«; in
če »ne«, 3) »Ali mora nosečnost prekiniti brez vednosti staršev ali morajo ti vedeti za
njeno situacijo?«
Skoraj 60 % respondentov (59,41 %) je odgovorilo, da bi se moral mladi par poročiti in
obdržati otroka, namesto da bi opravil splav, bodisi z bodisi brez vednosti staršev. Večji
poudarek v prvem odgovoru bi moral biti na drugem delu stavka »obdržati otroka«, če
imamo v mislih tudi, da so otroci najvišje na vrednostni lestvici z romskega vidika. Tukaj
je vprašanje o poroki bolj inercija kot gonilna sila poroke (eno od vprašanj raziskave pa je
tudi pokazalo, da vidik matere samohranilke postaja vedno bolj priljubljen v skupnosti).
Naslednje vprašanje to potrjuje, saj je 53,54 % izbralo možnost »Roditi otroka in ga
vzgajati kot mati samohranilka«. Kljub temu pa je lahko v nekaterih najkonservativnejših
in najbolj patriarhalnih skupnostih, kot so Burgudžiji in nekatere skupine Miletov, to tudi
dejavnik za zgodnjo poroko.
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Kaj naj stori samska noseča deklica?
0,79%

To give birth abroad and sell the baby to a…

0,79%

To get married to another man and lie to him…

1,05%

To ask her mother/grandmother to adopt the…
To make an abortion secretly from her parents

9,71%
1,05%

To tell her parents and they take her to have…
To leave it for adoption
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Other

29,40%
3,67%

To raise it as a single mother

53,54%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Po drugi strani ta del raziskave razbije enega od stereotipov o romski skupnosti, ki je
močno razširjen med večinskim prebivalstvom: romske ženske rojevajo otroke in jih dajo
v posvojitev. V resnici je le 3,67 % respondentov (14 od 381 oseb, ki so odgovorile na to
vprašanje) odgovorilo, da bi otroka morda dali v posvojitev. Le 3 od 381 respondentov pa
so odgovorili, da bi rodili v tujini in otroka prodali ženski, ki ne more imeti otrok, kar je še
en mit o »otroškem trgu«, ki naj bi ga vodile romske ženske.
VREDNOTE
Študija, izvedena v okviru projekta »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?«, se osredotoča
na več vrednostnih polj romskih konceptov.
Prvi sklop vprašanj v tem delu raziskuje odnos in vrednote glede družine, osnovanja
družine in družbenih vlog moških/žensk, otrokov/staršev. Raziskava kaže, da vrednostni
trendi v romski skupnosti v veliki meri odražajo tendence makro družbe glede vrednote
institucije poroke. Raziskava, ki jo je leta 2008 izvedel bolgarski sociolog Aleksej
Pamporov, je pokazala, da 28,9 % ljudi vidi poroko kot zastarelo institucijo; vendar pa v
članku »Kriza institucije poroke, familizem in nove oblike družine« predvidi, da se bo
nekaj let pozneje odstotek ljudi, ki so razočarani nad institucijo družine, povečal do 40
%.54 Ta raziskava kaže, da 35,48 % respondentov deli mnenje, da je poroka zastarela kot
institucija, kar je blizu številke, ki jo je predvidel Pamporov. Vendar pa respondenti ne
zavračajo skupnega življenja ljudi, ampak samo poroko kot institucijo. Tako 88,18 %
dojema človeka, ki živita skupaj, kot družino in spoštuje pravico ljudi, ki se niso poročili,
da živijo skupaj, če to želijo. Istočasno so tisti, ki še naprej verjamejo v institucijo družine,
precej trdni v svojem prepričanju. 55,85 % jih navaja, da zakonska zveza predstavlja
življenjsko zavezo in je ni mogoče pretrgati. Procese modernizacije nadalje ponazarja
dejstvo, da jih skoraj 64 % meni, da niso starši tisti, ki se morajo dogovoriti o poroki svojih
otrok. Poleg tega nestrinjanje z izjavo, da se mora dekle poročiti čim bolj zgodaj, da ohrani
nedolžnost, dosega 80,47 %, več kot 83 % (83,37 %) pa jih meni, da morajo fantje/dekleta
najprej končati šolo in si nato ustvariti družino.

54

Pamporov, A., »Krizata na brachnata institucia, familism i novite semeini formi«, str. 154–171, V: Fotev, Georgy, ur. European

Values in Bulgarian Society Today (Evropske vrednote v današnji bolgarski družbi). Sofia, 2008, 155
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Ali se strinjate ...

Ljudje, ki niso srečni, se lahko ločijo.

Dekle naj se omoži, da ohrani svojo čistost.

Starši odločajo o poroki.

Poroka je življenjska zaveza.

Neporočeni pari lahko živijo skupaj

Poroka je zastarela

0%
da

20%
ne

40%

60%

80%

100%

ne vem

Ali menite, da je primerno

Skupaj
ne vem
da

ne

Poroka je zastarela.

35,48 % 59,76 %

4,76 %

Ljudje, ki niso poročeni, imajo pravico živeti skupaj, če
to želijo.

88,18 % 10,64 %

1,18 %

Zakonska zveza je življenjska zaveza in je ni mogoče
pretrgati.

55,85 % 42,72 %

1,43 %

Starši so tisti, ki bi se morali dogovoriti o poroki svojih
otrok.

34,43 % 63,68 %

1,89 %

Dekle se mora poročiti čim bolj zgodaj, da ohrani
nedolžnost.

15,53 % 80,47 %

4,00 %

Ljudje, ki niso srečni v svoji zakonski zvezi, se imajo
pravico ločiti.

84,80 % 14,01 %

1,19 %

Ženska mora imeti otroke, če hoče biti prava ženska.

48,58 % 50,47 %

0,95 %
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1,19 %

Da je otrok srečen, ga morata vzgajati mati in oče
skupaj.

86,63 % 10,98 %

2,39 %

Ženska ima lahko otroka tudi, če ni poročena (kot mati
samohranilka).

73,75 % 23,15 %

3,10 %

Ko otroci dopolnijo 18–20 let, morajo zaživeti
neodvisno od staršev.

50,12 % 42,24 %

7,64 %

Mati, ki dela, ima lahko enako topel in poln odnos s
svojim otrokom kot mati, ki ne dela.

68,08 % 29,81 %

2,11 %

Primerneje je, če mati sama skrbi za otroka, namesto
da ga pošlje v vrtec.

19,34 % 76,89 %

3,77 %

Starejši otroci morajo skrbeti za mlajše.

68,67 % 26,99 %

4,34 %

Fant/dekle mora najprej končati šolo in si nato
ustvariti družino.

83,37 % 13,30 %

3,33 %
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Moški mora imeti otroke, če hoče biti pravi moški.

Poleg tega smo z nekaterimi vprašanji poskusili slediti družinski vlogi in odgovornostim
znotraj družine (vključno s spolnimi vlogami in odgovornostmi). Tu je bilo zajeto tudi
vprašanje družinskega proračuna. Zanimivo je, da se večini respondentov zdi, da sta žena
in mož enako odgovorna za družinski proračun, kar je že jasen znak intenzivnih procesov
modernizacije in ženske emancipacije v romski družbi. Nadalje to potrjuje eno od zgornjih
vprašanj, ki daje potrebno spoštovanje in pomen ženskam, ki delajo. 68,08 %
respondentov se strinja, da ima mati, ki dela, lahko enako topel in poln odnos s svojim
otrokom kot mati, ki ne dela. Ta sprememba je opazna tudi v drugem vzorcu v skupnosti.
Nedolgo nazaj se je skupnosti zdelo neprimerno, da mati pošlje otroke v vrtec, namesto
da zanje skrbi doma. To je avtomatsko nakazovalo, da ni dobra mati. Zdaj vidimo, da se
skoraj 80 % respondentov ne strinja s to skupnostno normo iz nedavne preteklosti.
Zgoraj opisane tendence so dobro razvidne, če se premaknemo k spolnim vlogam in
odgovornostim v zvezi z otroki in s skrbjo za otroke. Tukaj je proces emancipacije še bolj
poudarjen. 84,54 % respondentov se strinja, da morata oče in mati imeti deljene
odgovornosti v zvezi z vzgojo otrok in njihovim izobraževanjem. Slednje je bilo včasih
področje, ki so ga odločilno obvladovale ženske v družini.
Vseeno pa je pri obeh vprašanjih – finančne in spolne odgovornosti glede vzgoje otrok –
opaziti razliko v mnenju respondentov in respondentk, vendar pa ta ni tako velika, da bi
pomembno vplivala na splošni trend modernizacije.
Kdo bi moral skrbeti za družinski
proračun?

Skupaj

Ž

M

oče

16,22 %

9,73 %

27,45 %

mati

7,26 %

4,67 %

11,76 %
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85,60 %

60,13 %

drugi

0,24 %

0,00 %

0,65 %

Ž

M

Kdo bi moral skrbeti za vzgojo otrok in
njihovo izobraževanje?
oče

1,93 %

1,91 %

2,01 %

mati

13,29 %

0,24 %

15,44 %

oba, moški in ženska

84,54 %

86,64 %

81,88 %

drugi

0,24 %

0,00 %

0,67 %

RAZISKAVA

76,27 %

SOCIOLOŠKA

oba, moški in ženska

Namen zadnjega sklopa je raziskati spolne odnose, splav in natančneje vprašanja,
povezana z zgodnjimi porokami, z vidika spolnosti in vrednot. Vprašanje splava je
občutljivo, hkrati pa predstavlja pomemben označevalec za romski družinski vrednostni
sistem. Nejasnost problematike razkriva pomembni točki. Prva je ta, da se večini ljudi zdi
splav pred 16. letom neprimeren. Verjetno je to povezano ne le z razumevanjem
zdravstvenega vidika vprašanja, ampak tudi s perspektivo visoke vrednosti otrok v
romski skupnosti. Razčlenjenost podatkov kaže na to, da so ženske glede tega bolj
zaskrbljene.
Ali se vam zdi primerno, da dekle, staro manj kot 16. let, splavi?

21,94%

M

73,55%

4,52%
Da
Ne
Ne vem

Ž

10,45%

0%

89,55%

20%

40%

60%

0,00%

80%

100%

Enako tendenco lahko opazimo glede spolnih odnosov na splošno. Pozitiven znak je, da
več kot 85 % respondentov ne sprejema spolnih odnosov pred 14. letom, 62,53 % pa jih
meni, da je celo 18 let prezgodnja starost za spolne odnose. Tu je odstotek spet višji pri
ženskah, kar že kaže, da je zanje bolj verjetno, da spremenijo svoje mnenje o zgodnjih
porokah, če upoštevamo ti osnovni vprašanji: spolne odnose in splav. Verjetno to izhaja iz
osebnih izkušenj, ki jih moški nimajo, zato je verjetno, da jih visok odstotek sprejema
spolne odnose pred 14. letom. Tako bi morale biti pri oblikovanju kampanj in akcij za boj
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94,03%
100,00%

85,11%

RAZISKAVA

Ali se vam zdi primerno imeti spolne odnose pred starostjo ...
(negativni odgovori)
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proti zgodnjim porokam ženske osnovna ciljna skupina, saj je pri njih bolj verjetno, da bo
hitreje prišlo do spremembe.

90,00%
69,68%

80,00%

62,53% 60,90%

65,36%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
14. let

18. let
skupaj

Ž

M

Istočasno veliko več ljudi vidi splav kot možnost, če je ženska poročena in že ima otroke.
Predpostavljamo, da je to prav tako povezano z razumevanjem splava kot kontracepcijske
metode, kot je pokazala že izvedena študija o zgodnjih porokah. Tu lahko tudi vidimo
razliko v odgovorih glede na spol. Pri poročeni ženski so moški manj naklonjeni sprejeti
splav, ker cenijo vsakega otroka v družini, ne glede na to, kako težko je za žensko. Pri
primerjanju odgovorov na ti vprašanji lahko tako zaključimo, da je bolj verjetno, da moški
sprejemajo splav, če bodoči otrok še ne pripada družini, ko je družina že osnovana, pa
vsako novo življenje pripade družini in je manj verjetno, da pristanejo na splav.
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Ali se vam zdi primerno, da ženska splavi, če je poročena in že
ima otroke?

7,69%

25,64%

Da
Ne
Ne vem
84,81%

Ž

0%

20%

40%

14,07%

60%

80%

1,11%

100%

Istočasno se zdi, da so moški bolj sprejemajoči, kar se tiče spolnih odnosov izven zakona,
tako pri moških kot ženskah (pri čemer so ti bolj sprejemljivi pri moških).
Ali se vam zdi primerno? (pritrdilni odgovori)
21,79%

25,00%
18,71%
20,00%
15,00%

M

10,00%
7,04%

10,00%

Ž

5,00%
0,00%
Poročena ženska ima razmerje z
drugim moškim.

Poročen moški ima razmerje z
drugo žensko.

Kar se tiče prostitucije, pa je pričakovano to vprašanje primernejše za moške kot ženske.
27,74 % odgovorov moških odobrava prostitucijo, medtem ko jo za primerno dojema le
5,19 % žensk. Še večja spolna razlika obstaja glede spolnih odnosov pred poroko. 44,52
% moških jih dojema kot primerne (pri čemer jih verjetno ne povezujejo s svojimi
hčerami), v primerjavi z 18,52 % žensk.
Naslednji sklop vprašanj jasno kaže, da obstaja veliko razpok v zamrznjenem jezeru
tradicije zgodnjih porok in da prihaja otoplitev: potreben je le katalizator. Naslednja
vprašanja to potrjujejo:


68,63 % se ne strinja, da bi morali starši odločiti, s kom se bo otrok poročil;

100

L

Ali menite, da je primerno:
Splav, če je ženska mlajša od 16 let.

Skupaj

Ž

M

Da

14,66 %

10,45 %

21,94 %

Ne

83,69 %

89,55 %

73,55 %

Ne vem

1,65 %

0,00 %

4,52 %

Ž

M

Splav, če je ženska poročena in že ima otroke.
Da

78,17 %

84,81 %

66,67 %

Ne

18,31 %

14,07 %

25,64 %

Ne vem

3,52 %

1,11 %

7,69 %

Ž

M

Splav, če je otrokov oče moški, ki ga ne ljubi?
Da

64,32 %

62,96 %

66,67 %

Ne

30,99 %

33,33 %

26,92 %

Ne vem

4,69 %

3,70 %

6,41 %

Ž

M

Da ima ženska odnos z moškim, ki ni njen
mož.
Da

13,18 %

10,00 %

18,71 %

Ne

82,12 %

84,81 %

77,42 %

Ne vem

4,71 %

5,19 %

3,87 %

Ž

M

Da ima moški odnos z žensko, ki ni njegova
žena.
Da

12,44 %

7,04 %

21,79 %

Ne

81,69 %

87,04 %

72,44 %

Ne vem

5,87 %

5,93 %

5,77 %

Ž

M

Da ženska in moški živita skupaj kot par in
nista poročena.
Da

71,29 %

76,03 %

62,91 %

Ne

27,27 %

22,85 %

35,10 %

RAZISKAVA



približno 50 % respondentov meni, da bi se moralo dekle (ali fant in dekle) poročiti
na skrivaj, če ne ljubi moškega, s katerim se mora poročiti, če nimata dovoljenja
staršev ali če ženinovi starši nimajo denarja, ki ga zahtevajo dekletovi starši;
približno 60 % se jih ne strinja, da bi morali starši zahtevati denar od ženinove
strani, če je hči devica pred poroko.

SOCIOLOŠKA
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Ločitev

1,12 %

1,99 %

Ž

M

Da

53,07 %

56,30 %

47,40 %

Ne

41,75 %

40,37 %

44,16 %

Ne vem

5,19 %

3,33 %

8,44 %

Ž

M

Da samska ženska rodi otroka in ga vzgaja
sama.
Da

46,01 %

45,56 %

46,79 %

Ne

46,71 %

47,41 %

45,51 %

Ne vem

7,28 %

7,04 %

7,69 %

Ž

M

Spolni odnosi pred 14. letom
Da

12,53 %

4,10 %

27,10 %

Ne

85,11 %

94,03 %

69,68 %

Ne vem

2,36 %

1,87 %

3,23 %

Ž

M

Spolni odnosi pred 18. letom
Da

36,28 %

37,59 %

33,99 %

Ne

62,53 %

60,90 %

65,36 %

Ne vem

1,19 %

1,50 %

0,65 %

Ž

M

Spolni odnosi pred poroko
Da

28,00 %

18,52 %

44,52 %

Ne

70,12 %

81,11 %

50,97 %

Ne vem

1,88 %

0,37 %

4,52 %

Ž

M

Prostitucija
Da

13,41 %

5,19 %

27,74 %

Ne

84,47 %

94,07 %

67,74 %

Ne vem

2,12 %

0,74 %

4,52 %

Ž

M

Starši se morajo odločiti, s kom se bo otrok
poročil.
Da

27,36 %

26,49 %

28,85 %

Ne

68,63 %

70,15 %

66,03 %

Ne vem

4,01 %

3,36 %

5,13 %

Ž

M

Dekle bi se moralo poročiti na skrivaj, če ne
ljubi moškega, s katerim se mora poročiti.

RAZISKAVA

1,44 %
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Ne vem
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49,25 %

54,19 %

Ne

32,86 %

27,61 %

41,94 %

Ne vem

16,08 %

23,13 %

3,87 %

Ž

M

Starši bi morali zahtevati denar od ženinove
strani, če je hči devica pred poroko.
Da

31,67 %

30,22 %

34,21 %

Ne

59,76 %

59,33 %

60,53 %

Ne vem

8,57 %

10,45 %

5,26 %

Ž

M

Dekle in fant bi se morala poročiti na skrivaj,
če nimata dovoljenja staršev.
Da

43,86 %

42,42 %

46,36 %

Ne

49,16 %

52,27 %

43,71 %

Ne vem

6,99 %

5,30 %

9,93 %

Ž

M

Dekle in fant bi se morala poročiti na skrivaj,
če fantovi starši nimajo denarja, ki ga
zahtevajo dekletovi starši.
Da

53,32 %

53,51 %

52,98 %

Ne

31,04 %

26,20 %

39,74 %

Ne vem

15,64 %

20,30 %

7,28 %

RAZISKAVA

51,06 %
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Da
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Raziskava v Italiji je zajela 351 ljudi, od tega 57 % moških in 43 % žensk.
STAROST (Ž)

STAROST (M)

14-18

19-29

30-39

14-18

19-29

30-39

40-49

50-59

nad 60

40-49

50-59

nad 60

RAZISKAVA

DEMOGRAFSKI PROFIL RESPONDENTOV

SOCIOLOŠKA

ITALIJA

Treba je upoštevati, da samoidentifikacije včasih ni mogoče zreducirati na tako striktno
kategorijo, kot je narodnost. Veliko ljudi je poročenih s partnerji drugačnega romskega
porekla in so del diaspore svoje skupnosti (npr. begunci z Balkana).
POREKLO
2% 2%
5%
30%

37%

21%

Romi s Kosova

Romi iz Albanije

Askalie

Romi iz Črne gore

Romi iz Bosne

Sinti

3%

Romi iz Makedonije
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IZOBRAZBA
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V Italiji ni podatkov o izobrazbeni ravni ljudi na osnovi etničnega ali nacionalnega porekla.
Obstajajo podatki, ki razlikujejo med Italijani in drugimi narodnostmi v Italiji; vendar pa
Romi prečijo te kategorije, saj so tako tujci kot italijanski državljani. Na podlagi naše
raziskave lahko rečemo, da v primerjavi s starejšimi generacijami, ki smo jih intervjuvali,
mlajše generacije obiskujejo šolo dalj časa.

nisem obiskoval/a OŠ
zaključenih manj kot 6. razredov OŠ
zaključneih 6. razredov OŠ
zaključena OŠ obveznost, vendar nedokončana OŠ
OŠ
nedokončana srednja šola
srednja šola

ROMSKO GOSPODINJSTVO
Vrste bivališč izprašancev v našem vzorcu se zelo razlikujejo. Kot smo videli zgoraj, vsi
prihajajo iz naslednjih območij Firenc: tabor Poderaccio z montažnimi hišami; občinska
stanovanja ERP; najemniška stanovanja v Quartiere 3, Quartiere 4, Quartiere 5 in
Guarlone. Zunaj Firenc smo intervjuvali razširjeno družino Sintov iz Prata. Vsi izprašanci
imajo stranišča, vodovod, elektriko in plin.
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11%

video-, DVD-predvajalnik

10%

satelitsko / kabelsko TV
9%

11%

električni / plinski štedilnik
4%

štedilnik na drva

RAZISKAVA

vodovod

SOCIOLOŠKA

ALI IMATE V SVOJEM BIVALIŠČU ...

hladilnik

8%
9%
1%

10%
1%

računalnik
stacionarni telefon

10%
6%

pralni stroj

10%

mobilni telefon
avtomobil / minibus

50 % ljudi navaja, da živijo v samostojnih hišah; 1 % jih živi v delu hiše. 6 % jih živi v bloku
z manj kot 10 stanovanji, 22 % pa v bloku z več kot 10 stanovanji. Skoraj 2 % ljudi navajata,
da živijo v barakah ali podobnih bivališčih. 18 Sintov, 5 % našega vzorca, živi v bivališču,
ki ga naš vprašalnik ni predvidel: mobilni hiši. 15 % ljudi ni navedlo, kje živijo.
KJE BIVATE?
v samostojni hiši

5%

v delu hiše

15%

1%
50%

v stanovanjskem bloku z manj
kot 10 stanovanji
v stanovanjskem bloku z več kot
10 stanovanji

22%
6%

v baraki

1%

mobilni hiši
brez odgovora

Zdi se, da pri ljudeh, ki smo jih intervjuvali, ni povezave med vrsto bivališča in njihovo
samoidentifikacijo; vendar pa je treba upoštevati, da je bila večina intervjujev opravljena
z najbolj relevantnimi skupinami Romov na območju Firenc: večinoma ljudi, ki prihajajo
z Balkana, še posebej po balkanskih in kosovskih vojnah.
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Primer Sintov iz Prata, vključenih v raziskavo, se razlikuje od primera večine Romov,
intervjuvanih v Firencah: ti so italijanski državljani že več generacij (tj. od konca prve
svetovne vojne). Zdi se, da se njihova zgodovina odraža tudi v izbiri bivališč: vsi živijo na
območju z mobilnimi hišami. Vsi so del iste razširjene družine, čeprav je prišlo do
nekaterih porok z Romi z Balkana v zadnjih 30 letih.

SOCIOLOŠKA

Obstaja povezava med tipom gospodinjstva in življenjskimi razmerami: opaziti je jasen
vzorec mladih, ki živijo v stanovanjih v obliki nuklearne družine. Pri družinah v taborih,
kot je Poderaccio, živijo večinoma dve ali tri generacije skupaj. Ljudje v okolici Firenc,
predvsem tisti, ki so pred kratkim prišli iz vzhodne Evrope,55 v raziskavo niso bili
vključeni, a živijo v bolj marginaliziranih naseljih kot Romi, ki so prišli ob izbruhu vojn na
Balkanu.

Zdi se, da je situacija v velikih italijanskih mestih in na splošno zunaj Toskane veliko bolj
zapletena, še posebej, kar se tiče številnih taborov, ki so daleč od zaprtja.56
V povprečju lahko rečemo, da gospodinjstvo sestavlja 5 ali 6 ljudi. Od 351 intervjuvanih
ljudi jih je 169 reklo, da živijo s svojimi otroki (skupno 2 generaciji); 186 jih je navedlo, da
živijo z ljudmi svoje generacije (vključno s svojimi brati in sestrami ter s partnerjevimi
brati in sestrami – skupno 1 generacija). Le 5 ljudi živi s svojimi starimi starši, 124
izprašancev pa je navedlo, da živijo s svojimi vnuki, kar pomeni, da 129 izprašancev živi v
skupaj 3 generacijah. 4 ljudje so rekli, da živijo sami.

KOLIKO GENERACIJ ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU?
moja generacija (tudi bratje in sestre)

1
26

38

35

moja generacija & generacija otrok

moja generacija & generacija otrok &
generacija staršev / moja generacija &
generacija staršev & generacija starih
staršev
živim sam/a

55

http://www.michelucci.it/sites/michelucci2-dev.etabeta.it/files/case_e_non-case_rom.pdf

56

Glej C. Stassolla Sulla pelle dei rom- il piano nomadi della Giunta Alemanno, Alegre, 2012
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6%

18%

17%
13%

kuhinja + 1 soba
kuhinja + 2 sobi
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KOLIKO SOB UPORABLJATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU?

kuhinja + 3 sobe
kuhinja + 4 sobe
46%

drugo

ZAKONSKE ZVEZE IN PARTNERSKI ODNOSI
Poroka je temeljnega pomena v romski kulturi, ne le zaradi reprodukcije, ampak tudi, ker
predstavlja priložnost za nova zavezništva in združuje družine. Na registracijo zakonske
zveze gleda vsaka skupnost drugače; na splošno je mogoče reči, da Romi z Balkana
registrirajo svojo zakonsko zvezo tudi na institucionalni ravni, po tradicionalni poroki. Zdi
pa se, da Sintom na drugi strani ni mar za uradno priznanje.
Poroke med Romi s Kosova
Kot je izpostavljeno zgoraj, imajo Romi s Kosova veliko različnih tradicij, odvisno od
območja, kjer so živeli, in drugih ljudi, s katerimi so delili svojo kulturo. Romi Ascalie se
običajno poročajo pozneje od ostalih romskih skupin, na splošno med 20. in 25. letom.
Strogo se držijo tradicije. Poročni obred je sestavljen iz različnih korakov: običajno stric
po ženinovi materini strani, tako imenovani dajo, pristopi k družini neveste kot stroinico,
oseba, ki zaprosi za nevestino roko. Uporabljajo simbolični jezik, na primer: »Slišali smo,
da imate lep cvet; če bog tako hoče, boste dali ta cvet našemu sinu.« Ne prakticirajo
»kupovanja neveste«, vendar so včasih zahtevali številna darila za samo nevesto ter za
njene brate, sestre in babice. Če stroinico in družina neveste skleneta dogovor, sledi
dvodnevno slavje: prvi dan ima vsak zakonec svojo zabavo s svojimi gosti; drugi dan pa
moževa družina pride »iskat« nevesto k njeni družini; okrog polnoči sledi konzumacija
zakona, najpomembnejši del praznovanja. Nedolžnost neveste odraža čast in ponos njene
družine, zato, če je čast ohranjena, dobi oseba, ki je zadolžena za obveščanje družine,
darilo. Po tednu dni zakonca gresta na večerjo k ženini družini, kjer ona nato preživi noč.
Na Rome Arlie iz Prištine sta vplivala srbska kultura in jezik. Pri njih je zelo pogosta
skrivna poroka, tako imenovana fuitina, ki je način prisiljenja staršev v sprejetje razmerja.
Poročno slavje je podobno kot pri Romih Ascalie: stroinico, pogosto fantov dajo, je poslan
k dekletu domov, da prosi za njeno roko. Obe družini povabita svoje goste k sebi domov
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Podobno kot Romi Ascalie so Romi iz Albanije zelo povezani s tistimi s Kosova; ko se
družina odloči, da je čas, da najdejo ženo za kakšnega sina, prosijo osebo, ki je v
prijateljskih odnosih z obema družinama – stroinico, naj povabi družino izbranke na
pogovor. Ko se družini srečata, stroinico pristopi k sorodnikom dekleta in prosi za njeno
roko z obrednimi frazami. Nato se prične simbolično pogajanje obeh družin. Običajno ne
barantajo z denarjem, ampak z nakitom, ki se nato shrani za nevesto.
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Poroke med Romi iz Albanije

SOCIOLOŠKA

in posebej praznujeta prvi dan. Drugi dan gredo moževi sorodniki iskat nevesto in jo
pripeljejo do vhoda fantove hiše, kjer ta čaka. Skupaj vstopita, da konzumirata zakon,
zatem pa je nevestina družina obveščena o njeni čistosti. Tretji dan sorodniki neveste
pridejo na skupno praznovanje.

Poročno slavje traja več kot dva dni: prvi dan družini praznujeta posebej, povabita sosede,
prijatelje in sorodnike, tudi iz drugih držav. Drugi dan ženinovi sorodniki pridejo po
nevesto in jo pripeljejo k sebi domov, kjer se praznovanje nadaljuje z glasbo. Pozneje
pridejo nevestini sorodniki in ostanejo kakšno uro, nato pa odidejo. Dan zatem se zakon
konzumira, nevestine sorodnike pa obvestijo, ali je dekle ohranilo čast. Kot v primeru
Romov Ascalie s Kosova gre par čez teden dni na večerjo k nevestinim staršem.
Poroke med Sinti
Najobičajnejša vrsta poroke pri Sintih je »skrivna poroka«, ki predstavlja način, kako fant
in dekle prisilita svoji družini, da priznata njuno zvezo. Običajno se ljudje poročajo med
20. in 25. letom, včasih pred 18. letom.
Statistični podatki o zakonskem stanu
272 ljudi iz našega vzorca se je uradno poročilo; 68 jih je imelo le tradicionalno poroko; 6
ljudi se je razšlo po tradicionalni skupnostni poroki; 9 je vdov in vdovcev. 4 ljudje ne živijo
več s svojimi partnerji, a ne štejejo za razvezane ali ločene. Treba je omeniti, da nihče
izmed intervjuvanih ni ločen, nihče ni navedel, da živi s svojim partnerjem/partnerko brez
kakršnekoli poroke in da ju je poročil verski voditelj.
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Poročena po romsko in uradno.

19%

Ločen/a (po poroki na romski način)
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Poročen/a po romsko
2% 2% 1% 0%
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ZAKONSKI STAN

Vdovec/vdova
76%
Drugo (ne živim s
partnerjem/partnerko, vendar nisva
ločena)

335 od 351 ljudi navaja, da živijo s svojim prvim partnerjem/partnerko; 15 jih je že bilo
poročenih ali v partnerskem odnosu. Nihče ni imel več kot enega razmerja pred dejanskim
partnerjem. Ena oseba ni odgovorila, 90 % jih živi s svojim prvim partnerjem/partnerko,
5 % pa jih je že imelo partnerja/partnerko.
ALI JE TO VAŠA PRVA ZVEZA?

5%

95%

Da.

Ne, enkrat sem že bil/a v zvezi.

Le 2 od 224 moških sta začela živeti z ženo pred 14. letom, le 1 ženska pa je začela skupno
življenje pred 14. letom; v vseh teh 3 primerih (približno 1 % celotnega vzorca) gre za
respondente s Kosova, stare med 40 in 49 let (moška) in starejše od 50 let (ženska). 27,7
% moških in skoraj 50 % žensk našega celotnega vzorca je začelo skupno življenje med
14. in 18. letom. 63,4 % moških je začelo živeti z ženo med 18. in 24. letom, medtem
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Mlajša od 14

14–18

18–24

Starejša od 24
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-
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-
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-
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-

Sinti

-
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1

1

SKUPAJ
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%
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44,8 %

4,7 %

Moška
skupina
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18–24

Starejši od 24
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-

6

4
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-

5

45
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2

2

-
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2

25

32

2

24
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2

Romi iz
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Sinti

-

4

7

3

SKUPAJ

2
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%

0,8 %

26,7 %

63,8 %
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Ženska
skupina
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ko je skupno življenje pri tej starosti začelo 44 % žensk. 4 % žensk, v primerjavi s 7,5 %
moških, je skupno življenje začelo, ko so bile stare več kot 24 let.

SREDNJEŠOLS
KA
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-
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-

-
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-

-
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MOŠKI
H

Na splošno je mogoče potrditi predpostavko, da je izobrazbena raven tesno povezana
s poročno starostjo. Še posebej je treba izpostaviti, da je večina intervjuvanih staršev
mladostnikov navedla, da želijo, da se njihovi otroci »postavijo na noge« (tj. da dokončajo
šolo in najdejo službo), preden se poročijo. To je bilo še posebej izraženo v primeru
mladostnic, pri katerih se je zdelo, da so starši proti poroki s fanti, ki ne izpolnjujejo
navedenih standardov.
Na vprašanje, ali se jim dokončano šolanje in služba zdita pomembna parametra za fante
in dekleta, je večina očetov potencialnih ženinov v poročni starosti poudarila, da je za
fante to pomembneje, medtem ko si matere skoraj v vseh primerih želijo, da imajo njihove
hčere in snahe službo pred osnovanjem družine.
Analiza moških odgovorov glede na starostno razliko ob poroki med njimi in njihovimi
ženami je pokazala, da so bile v 5 primerih ženske nekoliko starejše od moških, ko so bili
slednji stari med 14 in 18 let. Ko so moški navajali, da so se poročili po 18. letu, je bilo
25 % njihovih žena mlajših od njih (14–18 let), 36,6 % pa je bilo enako starih; nobena
žena ni bila starejša od 18 let. Ko je bilo isto vprašanje zastavljeno ženskam, se je le v 1
primeru fant, ki je bil mlajši od 14 let, poročil z dekletom, starejšim od 14 let. 53 % deklet,
starih med 14 in 18 let, se je poročilo s fantom iste starosti, 42 % pa se jih je poročilo z
moškim, starim med 18 in 24 let. 44 % žensk, ki smo jih intervjuvali, se je poročilo med
18. in 24. letom; v 35 % primerov so se poročile s fanti iste starosti; presenetljivo se jih je
le 2 % poročilo z moškim, starejšim od 24 let. 92 % žensk iz našega vzorca še vedno živi z
možem; 1,5 % se jih je z možem razšlo, a je z njim vseeno preživelo vsaj 5 let. 88 % moških
še vedno živi s prvo ženo, 1,7 % je vdovcev, ki se niso ponovno poročili. 1,7 % moških se
je razšlo, a so preživeli v prvem zakonu več kot 10 let, 4,5 % pa med 1 in 5 leti.
Le nekaj se jih je po ločitvi ponovno poročilo. Le 3,6 % moških je bilo poročenih že prej;
tri četrtine teh zakonov je trajalo med 1 in 5 leti, v vseh primerih pa so bili moški stari
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Kljub vsemu se ti podatki razhajajo glede na spol, kar se tiče poročne starosti: pri ženskah
je v večini primerov par začel živeti skupaj, ko je bila žena stara med 14 in 18 let. Pri
moških se je neuspeli zakon začel, ko je bil ženin star med 18 in 24 leti. Nadalje je treba
izpostaviti, da je tako v primeru respondentk kot respondentov vedno obstajala starostna
razlika med partnerjema: v četrtini primerov so bili moški mlajši od žena; v treh četrtinah
primerov so bile neveste zelo mlade, stare med 14 in 18 let.

SOCIOLOŠKA

med 40 in 49 let. Četrtina moških, ki so se znova poročili, je bila v zakonu, ki je trajal med
5 in 10 let; ti moški so bili stari med 40 in 49 let. Pri ženskah se jih je ponovno poročilo
5,5 %. Kot v primeru moških je tri četrtine prvih zakonov teh žensk trajalo manj kot 5 let,
četrtina pa do 10 let. Prav tako je v primeru, ko so se ženske ponovno poročile, do
»kratkih« zakonov prišlo v starosti 40–49 let, do »daljših« prvih zakonov pa v starosti 50–
59 let.

Vsi respondenti so navedli, da so spolni odnosi strogo vezani na zakonsko zvezo, ne glede
na to, ali »zakon« oz. »zakonsko zvezo« dojemajo kot »Podpis papirjev na občini« (manj
kot 3 %); »Poročni obred v skupnosti« (87,5 %) ali »Začetek skupnega življenja ne glede
na to, ali je bil izveden kakšen obred ali ne« (7 %). Kljub vsemu pa mora spolnim odnosom
slediti ena od zgornjih možnosti, da se šteje, da so ljudje poročeni.
Močne in precej konservativne skupnostne norme glede poroke je opaziti tudi v dejstvu,
da jih 22,7 % ni videlo svojega partnerja/partnerke pred poroko, 26,5 % se jih je videlo
enkrat ali le nekajkrat, snidenje pa je organizirala družina/skupnost, 17 % se jih je
videvalo več kot mesec dni, a je vsa snidenja organizirala družina/skupnost, le približno
25 % pa se jih je videvalo na samem pred poroko (7,5 % se jih je videlo enkrat ali le
nekajkrat na samem, 18 % pa se jih je na samem videvalo več kot mesec dni).
MARCO IN MARA (14/15 LET) STA
ZALJUBLJENA IN SI ŽELITA SPOLNEGA
ODNOSA. KAJ NAJ STORITA? (M)

MARCO IN MARA (14/15 LET) STA
ZALJUBLJENA IN SI ŽELITA SPOLNEGA
ODNOSA. KAJ NAJ STORITA? (Ž)

3%

10%
21%
64%

16%

0%

81%
5%

Vprašata starše

Vprašata starše

Počakata do 18. leta

Počakata do 18. leta

Lahko imata spolni odnos, če sta zaljubljena

Lahko imata spolni odnos, če sta zaljubljena

Lahko imata spolni odnos, če sta poročena

Lahko imata spolni odnos, če sta poročena
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Fantova družina
13%

Dekletova družina

40%

Odločitev naj sprejmejo starši obeh
47%

Drugi člani skupnosti
Nihče, če sta zaljubljena, se lahko
poročita

0%

RAZISKAVA

0%
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KDO ODLOČA O TEM, ALI SE LAHKO POROČITA? (Ž)

KDO ODLOČA O TEM, ALI SE LAHKO POROČITA? (M)
3%

3%

Fantova družina

19%
0%

Dekletova družina
Odločitev naj sprejmejo starši obeh
75%

Drugi člani skupnosti
Nihče, če sta zaljubljena, se lahko
poročita

Kot vidimo, je patriarhalna tradicija še vedno močna, a se zdi, da so ženske bolj odprte za
idejo svobodne izbire zakonskega partnerja, enako velja za starejše ljudi: zdi se, da v
našem vzorcu obstaja povezava med višjo starostjo in možnostjo, da ljudje dopuščajo
poroke, ki jih družina ne odobrava. Skoraj vsak izprašanec je poudaril pomen tega, da se
družini (tj. starši in stari starši para) dogovorita skupaj; edina izjema s tega vidika je
mnenje Sintov, ki so se vsi strinjali, da če se fant in dekle želita poročiti, je to popolnoma
njuna stvar: še vedno prakticirajo skrivne poroke.
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13%

22%

33%

52%

35%
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KAJ NAJ STORITA, ČE JIMA STARŠI NE
DOVOLIJO, DA BI ŽIVELA SKUPAJ? (M)

SOCIOLOŠKA

KAJ NAJ STORITA, ČE JIMA STARŠI NE
DOVOLIJO, DA BI ŽIVELA SKUPAJ? (Ž)

45%

Ubogata starše.

Ubogata starše.

Počakata do 18. leta.

Počakata do 18. leta.

Če sta zaljubljena, lahko imata spolni odnos.

Če sta zaljubljena, lahko imata spolni odnos.

Nihče ni pomislil na druge možnosti: »Lahko imata spolne odnose, a Mara mora ohraniti
dokaz o nedolžnosti«; »Lahko imata spolne odnose, ampak morata poskusiti ohraniti
Marino nedolžnost«; »Mara bi morala poskusiti zanositi, da se lahko poroči z Marcom« ali
»Lahko imata spolne odnose, ampak le s kondomom«.
ZAKAJ BI MORALA S SPOLNIM ODNOSOM POČAKATI (Ž)
Najprej se morata poročiti.

0% 3%
19%
39%

39%

Najprej morata končati šolo.

Premlada sta, da bi lahko v
spolnem odnosu uživala.
Premlada sta in ne poznata
zaščite.
Ni potrebno, da počakata.
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Najprej se morata poročiti.

9%
Najprej morata končati šolo.

78%
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ZAKAJ BI MORALA S SPOLNIM ODNOSOM POČAKATI (M)

Premlada sta, da bi lahko v
spolnem odnosu uživala.
Premlada sta in ne poznata
zaščite.

Ponovno se je zdelo, da so ženske iz našega vzorca bolj odprte od moških glede proste
izbire po dopolnjenih 18 letih; prav tako so pripisovale veliko večji pomen zaključku
izobraževanja pred osnovanjem družine.
Tako ženske (89 %) kot moški (88 %) iz našega vzorca mislijo, da bi moralo dekle, ki
zgodaj zanosi (pri 14–15 letih), obdržati otroka in se poročiti z otrokovim očetom.
Nekoliko več žensk (11 %) kot moških (8,5 %) se strinja, da bi moralo dekle v tej situaciji
povedati staršem o svoji nosečnosti in splaviti. Tako lahko potrdimo, da je nezaželena
nosečnost gotovo lahko razlog za zgodnjo poroko.
Celo v primeru, ko so respondenti izbrali možnost, da bi moralo dekle splaviti, je bilo
razširjeno mnenje, da mora biti družina vključena v zadevo, da dekle podpre in brani
njeno čast.
V primeru, ko dekle zanosi in nima partnerja, so ženske izbrale možnost, da naj obdrži
otroka in ga vzgaja kot mati samohranilka (67 %); ali da prosi mati ali babico, da posvoji
otroka (22 %); ali da prosi za pomoč svoje starše in splavi (6 %).
Kar se tiče moških: 27 % jih je izbralo možnost, da naj dekle obdrži otroka in ga vzgaja kot
mati samohranilka; 62 % moških se je raje odločilo za možnost, da naj prosi mater ali
babico, da posvoji otroka; in 8 %, da naj splavi s pomočjo staršev.
Le nekaj ljudi je izpostavilo, da bi moralo dekle ali slediti fantu in njegovi družini v tujino
ali počakati, da se vrne, v vsakem primeru pa naj bi se štela za poročena.
Drugih možnosti respondenti niso upoštevali:





Roditi otroka, ampak ga dati v posvojitev
Imeti splav brez vednosti staršev
Poročiti se z drugim moški in mu lagati, da gre za njegovega otroka
Roditi v tujini in otroka prodati ženski, ki ne more imeti otrok
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Kot bomo videli v nadaljevanju, mladi Romi in njihovi starši družino običajno osnujejo, ko
zaključijo izobraževanje in najdejo službo, torej pozneje kot prejšnje generacije.

RAZISKAVA

Rezultati raziskave kažejo, da je povprečno število otrok v družini 3,70. Po podatkih
italijanskega statističnega inštituta ISTAT57 je splošni trend rodnosti italijanskih žensk
1,30. Pri družinah, ki so bile vključene v našo raziskavo, je število otrok v romskih
družinah še vedno zelo visoko. Da bi ugotovili, ali se število otrok zmanjšuje, moramo te
številke primerjati skozi generacije, kar do sedaj ni bilo mogoče.

SOCIOLOŠKA

OTROCI IN NAČRTOVANJE DRUŽINE

ŠTEVILO OTROK
0%
5%

4%

4%

10%
brez otrok
1

36%

26%

2
3
4
5

15%

6
7

57

Istituto Nazionale di Statistica (Nacionalni statistični institut)
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STAROST OB ROJSTVU PRVEGA
OTROKA (M)

39%

14-18

18-20

nad 20

pred 14

14-18

18-20

nad 20

Povprečna starost italijanskega prebivalstva pri prvem otroku je: 34,6 leta pri moških in
30,8 pri ženskah.58 Da bi primerjali nekdanje podatke z vzorcem romske populacije, ki
smo jo intervjuvali, moramo ponovno upoštevati trenutno starost respondentov; to
pomeni, da moramo, če želimo opredeliti splošne trende med intervjuvano populacijo
(glej spodnji graf), podatke o starosti pri prvem otroku združiti s podatki o trenutni
starosti respondentov.
STAROST (M)
0%
6%

13%
14-18

32%

20%

19-29
29-39
39-49
50-59

29%

več kot 60

58http://demo.istat.it/altridati/IscrittiNascita/2004/T1.1_a.pdf
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STAROST (Ž)

39-49
50-59
30%

več kot 60

Upoštevajoč, da je 79 % žensk in 81 % moških, ki smo jih intervjuvali, starejših od 29 let
in da statistika glede starosti pri prvem otroku kaže, da je imelo 49 % moških in žensk
svojega prvega otroka pri starosti 14–18 let, lahko domnevamo, da je bila navada imeti
otroka pred 18. letom v preteklosti globoko zakoreninjena, močno razširjena med
generacijami od starostnega razpona »starejši od 60 let« navzdol in se nekoliko opušča
pri generacijah tistih, ki so trenutno stari 19–29 let.
STAROST OB ROJSTVU PRVEGA VNUKA (M)
33
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STAROST OB ROJSTVU PRVEGA VNUKA (Ž)

9%
7%

5%

11%

Vsi moški so dejali, da ne uporabljajo nobene posebne kontracepcijske metode. Na
vprašanje, zakaj, je večina odgovorila, da so otroci blagoslov, zato sta družina in skupnost
vesela vsakega novega rojstva. Ta misel je močno razširjena in jo v večini podpirajo tudi
ženske. Vendar pa je pri moških mogoče, da je razlog za to enotnost odgovorov miselnost,
da je to stvar žensk. Po drugi strani pa intervjuvane mlade ženske, pogosto v svoji prvi ali
drugi nosečnosti, dajejo splošen vtis, da pričakujejo od moža, da bo »poskrbel« za
kontracepcijo in da bo sprejel kakršnokoli odločitev glede tega. V primeru starejših žensk,
ki so poročene dalj časa in imajo starejše otroke (tj. stare 6 let ali več), se je zdelo, da so
zelo dobro seznanjene z zadevo in da same poskrbijo za kontracepcijo. Na splošno so
dobro obveščene in se za pomoč in informacije obračajo na zdravstveno osebje.
KONTRACEPCIJSKE METODE (Ž)
kondomi
0%

kontracepcijske tabletke

21%

"jutranja" tabletka
spirala
45%

prekinitev spolnga odnosa
računanje plodnih/neplodnih dni
tradicionalne metode
splav

34%
0%

nikoli ne uporabljam zaščite
nimam spolnih odnosov
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KONTRACEPCIJSKE METODE (M)

računanje plodnih/neplodnih dni
tradicionalne metode
splav
100

nikoli ne uporabljam zaščite
nimam spolnih odnosov

100 % moških je dejalo, da na splošno ne uporabljajo nobene kontracepcijske metode. 6,3
% jih meni, da je uporaba kontracepcije v nasprotju s tradicijo, v primerjavi s 5 % žensk.
0,8 % moških pravi, da je ne uporabljajo zaradi svoje kulture, 4 % žensk pa meni, da o tem
odloča usoda. 39 % moških pravi, da je ne potrebuje, ne da bi pojasnili, zakaj. 23,5 % žensk
pravi, da je to moževa odločitev, skoraj 50 % pa jih pravi, da gre za skupno odločitev. 1,3
% moških pravi, da je to v nasprotju z vero; dodatnih 1,3 % moških je navedlo, da so po
tretjem otroku začeli uporabljati tabletke ali spiralo. 1,3 % moških meni, da to ni
pomembno. 1,3 % ljudi je dejalo, da ne uporabljajo nobene kontracepcije, ker si želijo
veliko otrok.
Na vprašanje »Kje bi morali dobiti informacije o kontracepciji?« je 6,7 % moških dejalo,
da so dobili informacije od prijateljev. Zdi se, da je večina moških iz našega vzorca dobila
informacije o kontracepciji v šoli (56,8 %); kljub temu pa so mnogi (29 %) dobili
informacije od zdravstvenega osebja. 67 % moških in 43 % žensk je o kontracepciji slišalo
po televiziji. 37 % žensk je informacije dobilo v šoli, vse pa so se o tem pogovorile s svojim
zdravnikom. To je zelo verjetno, saj je v Italiji obvezen zdravniški recept za večino oblik
kontracepcije. 4,7 % žensk pravi, da so informacije našle na spletu. Le ena ženska je dejala,
da ji je o tem povedal mož.
12,5 % žensk je dejalo, da so splavile, od tega jih je okrog 50 % imelo en splav, 42 % dva
in 8 % tri splave. Nasprotno 23,6 % moških pravi, da njihove žene splavile: le enkrat (11
%); dvakrat (skoraj 10 %) ali trikrat (0,8 %). 6,5 % moških je dejalo, da so imele njihove
žene spontani splav, v primerjavi s 30 % žensk. Le 6 % intervjuvanih je bilo pripravljenih
odgovoriti na vprašanje o tem, koliko so bili stari (ali koliko so bile stare njihove žene) pri
prvem splavu.59 Pri ženskah in ženah intervjuvanih moških, ki so splavile, lahko potrdimo,

59

Na to vprašanje je odgovorilo le 23 ljudi :

4 ljudje, ki so bili stari med 14 in 16 let v času prvega splava;
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ŽENSKE

MOŠKI

DA

NE

NE VEM

DA

NE

NE VEM

a) Poroka je zastarela.

33 %

67 %

-

85,7 %

11 %

-

b) Ljudje, ki niso poročeni,
imajo pravico živeti
skupaj, če to želijo.

67 %

33 %

-

100 %

-

-

c) Zakonska zveza je
življenjska zaveza in je ni
mogoče pretrgati.

56 %

44 %

-

49,5 %

50,4 %

-

d) Starši so tisti, ki bi se
morali dogovoriti o poroki
svojih otrok.

56 %

44 %

-

36 %

63 %

-

e) Dekle se mora poročiti
čim bolj zgodaj, da ohrani
nedolžnost.

33 %

67 %

-

20 %

80 %

-

f) Ljudje, ki niso srečni v
svoji zakonski zvezi, se
imajo pravico ločiti.

89 %

11 %

-

100 %

-

-

g) Ženska mora imeti
otroke, če hoče biti prava
ženska.

33 %

67 %

-

50,4 %

48,2 %

1%

h) Moški mora imeti
otroke, če hoče biti pravi
moški.

44 %

56 %

-

55 %

45 %

-

i) Da je otrok srečen, ga
morata vzgajati mati in
oče skupaj.

100 %

-

-

100 %

-

-

j) Ženska ima lahko otroka
tudi, če ni poročena (kot
mati samohranilka).

11 %

78 %

11 %

19 %

79 %

1,3 %

k) Ko otroci dopolnijo 18–
20 let, morajo zaživeti
neodvisno od staršev.

78 %

22 %

-

91 %

6%

3%

l) Mati, ki dela, ima lahko
enako topel in poln odnos
s svojim otrokom kot mati,
ki ne dela.

100 %

-

-

100 %

-

-
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da je do spontanega splava prišlo v večini primerov, ko so bile ženske poročene. Na
splošno so v pogovorih mnoge ženske izrazile mnenje, da splav ni dopusten, ko otrok ni
ali ko jih je v družini le nekaj; vendar pa so se ljudje izkazali za prizanesljivejše v primeru,
ko so imele ženske »dovolj« otrok.

5 takih, ki so bili stari med 16 in 18 let;
14 takih, ki so bili starejši od 20 let.
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56 %

-

32 %

67 %

n) Starejši otroci morajo
skrbeti za mlajše.

56 %

44 %

-

100 %

-

-

o) Fant/dekle mora
najprej končati šolo in si
nato ustvariti družino.

100 %

-

-

98,3 %

1,7 %

-

ŽENSKE

MOŠKI

DA

NE

NE VEM

DA

NE

NE VEM

a) Splav, če je ženska
mlajša od 16 let.

11 %

78 %

11 %

18 %

75 %

4%

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

33 %

67 %

-

50,4 %

48,2 %

1,3 %

c) Splav, če je otrokov oče
moški, ki ga ne ljubi.

11 %

67 %

22 %

72 %

28 %

-

d) Da ima ženska odnos z
moškim, ki ni njen mož.

11 %

78 %

-

13 %

84 %

-

e) Da ima moški odnos z
žensko, ki ni njegova žena.

11 %

78 %

11 %

14 %

83 %

2,6 %

f) Da ženska in moški
živita skupaj kot par in
nista poročena.

44 %

56 %

-

93 %

6%

1%

g) Ločitev

78 %

22 %

-

100 %

-

-

h) Da samska ženska rodi
otroka in ga vzgaja sama.

22 %

67 %

11

25 %

75 %

-

i) Spolni odnosi pred 14.
letom

-

100 %

-

5%

90 %

5%

j) Spolni odnosi pred 18.
letom

44 %

56 %

-

61 %

37 %

2%

k) Spolni odnosi pred
poroko

11 %

89 %

-

41 %

57 %

2%

-

100 %

-

3,5 %

96,5 %

-

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

50 %

50 %

-

32 %

67 %

-

n) Dekle bi se moralo
poročiti na skrivaj, če ne
ljubi moškega, s katerim
se mora poročiti.

44 %

56 %

-

51 %

49 %

-

o) Starši bi morali
zahtevati denar od
ženinove strani, če je hči
devica pred poroko.

33 %

67 %

-

70 %

30 %

-

l) Prostitucija

RAZISKAVA

44 %

SOCIOLOŠKA

m) Primerneje je, če mati
sama skrbi za otroka,
namesto da ga pošlje v
vrtec.
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78 %

-

49 %

51 %

-

q) Dekle in fant bi se
morala poročiti na
skrivaj, če fantovi starši
nimajo denarja, ki ga
zahtevajo dekletovi starši.

22 %

78 %

-

43 %

56 %

1%

RAZISKAVA

22 %

SOCIOLOŠKA

p) Dekle in fant bi se
morala poročiti na
skrivaj, če nimata
dovoljenja staršev.

Odgovori na ta vprašanja so povezani s številnimi koncepti, kot so: poroka in družina,
zgodnja poroka in ženskost/moškost.
O poroki
85 % moških in 33 % žensk je potrdilo, da je »poroka zastarela«; ko smo jih prosili, naj
pojasnijo svoje mnenje, je večina ljudi dejala, da v njihovi kulturi ni tako pomembno
uradno registrirati zakonske zveze pri javni instituciji, pomembno je, da te skupnost šteje
za poročenega. Par lahko uradno potrdi svojo zvezo pozneje, pogosto takrat, ko je treba
predložiti določeno dokumentacijo za otroke.
Na našo trditev »Ljudje, ki niso poročeni, imajo pravico živeti skupaj, če to želijo« so
vsi moški ter 67 % žensk odgovorili, da se strinjajo. Pomembno je poudariti, da pare, ki
živijo skupaj, skupnost šteje za »poročene«. Nasprotno pa je v zrcalni izjavi 56 % žensk
dejalo, da so proti sobivanju izven zakonske zveze, medtem ko so moški večinoma potrdili
prejšnji odgovor.
Mnenja o tem, da je poroka življenjska zaveza, se razlikujejo: zdi se, da so ženske bolj
prepričane o tej predpostavki (56 %), pri moških pa so mnenja deljena. Vendar pa so se z
izjavo »Ljudje, ki niso srečni v svoji zakonski zvezi, se imajo pravico ločiti« strinjali
vsi moški in večina žensk.
Mnenja o izjavi »Dekle bi se moralo poročiti na skrivaj, če ne ljubi moškega, s
katerim se mora poročiti« se razlikujejo tako pri moških kot pri ženskah, vseeno pa
ženske praviloma mislijo, da se dekle ne sme poročiti na skrivaj (56 %), moški pa se zdijo
bolj odprti za to rešitev (51 %). Ženske praviloma mislijo, da ko je mnenje staršev jasno,
morajo fantje in dekleta ubogati: le 22 % žensk in 49 % moških se strinja z izjavo »Dekle
in fant bi se morala poročiti na skrivaj, če nimata dovoljenja staršev«.
O dogovorjeni poroki in zgodnji poroki
Kar se tiče dogovorjene poroke, se ponovno zdi, da so ženske do nje bolj odprte (56 %)
kot moški (36 %). Na podlagi teh podatkov je mogoče potrditi, da so ženske v našem
vzorcu naklonjene ali vsaj nagnjene k sprejetju moža, ki ga izberejo starši; nasprotno pa
moški na splošno nasprotujejo tej praksi (63 %). Ta trend potrjuje zrcalno izjavo »Starši
se morajo odločiti, s kom se bo otrok poročil«, s katero se 50 % žensk in 67 % moških
ne strinja.
Zdi se, da je nedolžnost zelo pomembna pri vzorcu ljudi, ki smo jih intervjuvali, z izjavo
»Dekle se mora poročiti čim bolj zgodaj, da ohrani nedolžnost« pa se večina ne strinja
124

RAZISKAVA

L

67 % žensk meni, da nedolžnost ni več razlog za zahtevanje denarja od ženinove družine,
nasprotno pa 70 % moških navaja, da ima dekletova družina pravico prositi za denar, če
je še vedno devica. Skladno s tem, kar smo videli prej, 78 % žensk meni, da se mladi par
ne bi smel poročiti na skrivaj, če si fantovi starši ne morejo privoščiti cene, ki jo zahteva
nevestina družina. 43 % moških se strinja z izjavo »Dekle in fant bi se morala poročiti
na skrivaj, če fantovi starši nimajo denarja, ki ga zahtevajo dekletovi starši«, 56 %
se jih ne strinja.

SOCIOLOŠKA

več: 80 % moških in 67 % žensk meni, da zgodnje poroke niso edini primeren način za
ohranitev čistosti. Vendar pa obstaja pomembna razlika med spoloma, pri čemer je 33 %
žensk naklonjenih zgodnji poroki. Te podatke je treba upoštevati pri izbiranju pristopa k
vprašanju zgodnje poroke.

O definiciji ženskosti in moškosti
Zdi se, da so otroci pomemben vidik, ki opredeljuje ženskost in moškost (Ženska mora
imeti otroke, če hoče biti prava ženska/Moški mora imeti otroke, če hoče biti pravi
moški). Natančneje lahko vidimo, da se ženskam zdijo otroci še pomembnejši za moške
kot za ženske (44 % v primerjavi s 33 %). To predpostavko potrjujejo tudi moški: 50,4 %
jih meni, da morajo ženske imeti otroke, če hočejo biti prave ženske, 55 % pa jih meni, da
morajo pravi moški imeti otroke.
O družini
Obstaja močno prepričanje, da morata otroke vzgajati mati in oče skupaj in da »Mati, ki
dela, ima lahko enako topel in poln odnos s svojim otrokom kot mati, ki ne dela«.
67 % moških in 56 % žensk se ne strinja z izjavo »Primerneje je, če mati sama skrbi za
otroka, namesto da ga pošlje v vrtec«.
Velika mera strinjanja obstaja glede izjave »Fant/dekle mora najprej končati šolo in si
nato ustvariti družino«. Kot smo videli pri intervjujih z ljudmi, so celo generacije, ki niso
spoštovale tega načela, danes prepričane, da se morajo mlade generacije »postaviti na
noge«, preden imajo otroke. Vseeno pa večina ljudi (78 % žensk in 91 % moških) meni, da
»Ko otroci dopolnijo 18–20 let, morajo zaživeti neodvisno od staršev«.
Zanimivo je, da so ženske razdeljene pri predpostavki, da morajo starejši brati in sestre
skrbeti za mlajše, medtem ko so moški v tem soglasni.
Kar se tiče situacije, da ima ženska otroka kot mati samohranilka, je 11 % žensk (v
primerjavi s 1,3 % moških) dejalo, da ne vedo. Zrcalna izjava potrjuje, da večina moških
in žensk ni naklonjena tej možnosti. Nadalje jih je v primeru zgodbe Mare in Marca več
predlagalo, da lahko otroka matere samohranilke posvoji njena mati ali babica.
Splavu bi se večina respondentov očitno izognila. Zdi se, da je nekoliko bolj toleriran med
ženskami, ki že imajo otroke; v primeru, ko je dekle mlajše od 16 let, je 11 % žensk dejalo,
da ne vedo, ali je splav dober odgovor, medtem ko jih 22 % ne ve, kaj bi naredile, če bi bil
oče otroka moški, v katerega ne bi bile zaljubljene.
Po drugi strani se nekoliko več moškim zdi splav »legitimen« v primeru poročenih žensk,
ki že imajo otroke (50 %), kot tudi, da lahko ženska legitimno splavi, če je oče otroka
moški, v katerega ni zaljubljena. Večina moških (75 %) nasprotuje splavu, če je dekle
mlajše od 16 let.
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Vse ženske in 90 % moških se je izreklo proti »Spolnim odnosom pred 14. letom«; na
spolne odnose pred 18. letom moški in ženske gledajo drugače: 50 % žensk jim
nasprotuje, medtem ko enako meni le 37 % moških.
Kar se tiče »Spolnih odnosov pred poroko« je 89 % žensk proti; mnenja moških so bolj
deljena: 41 % jih je za, 57 % pa proti.

RAZISKAVA

O spolni svobodi

SOCIOLOŠKA

Večina intervjuvanih ljudi ne priznava varanja (78 % žensk in 84 % moških); vendar pa je
11 % žensk dejalo, da ne vedo, ali je prav ali ne, da imajo moški odnos izven zakona.

Prostitucijo obsojajo tako moški (96,5 %) kot ženske (100 %).
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Na potovanju med različnimi generacijami in različnimi porekli romskih skupin je to
kratko poročilo izpostavilo več vprašanj, za katera se zdi, da ubirajo nove kulturne poti.
Prvič je opaziti jasen vzorec mladih, ki živijo v stanovanjih v obliki nuklearne družine.
Veliko ljudi se je pozneje odločilo za uradno sklenitev zakonske zveze namesto za
tradicionalno poroke, predvsem zato, ker so se seznanili z italijanskim socialnim
skrbstvom in njegovo kategorizacijo; Romi, ki so v Firencah že od 80. let, so tako
spremenili nekatere navade, da bi izkoristili ugodnosti. Njihova tradicija pa se je v skladu
s tem nekoliko spremenila. Počasi, v nekaj generacijah, so se mladi, ki so hodili v šolo,
približali italijanskim vrstnikom. Pomembno je poudariti, da so ta proces podprli starši,
ki pogosto vidijo pridobitev izobrazbe in/ali zaposlitve kot prioriteto. Tako smo videli, da
je izobrazbena raven tesno povezana s poročno starostjo. Natančneje, poudarile so ženske
pomembnost, da imajo njihove hčere in snahe službo, preden si ustvarijo družino.

SOCIOLOŠKA

ZAKLJUČEK

Kar se tiče svobode izbire svojega moža oz. žene, smo videli, da je mnenje družine še vedno
močno upoštevano, vendar pa so tudi starejši očitno bolj nagnjeni k sprejetju »poroke iz
ljubezni« kot včasih.
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Zgodnje/dogovorjene/prisilne poroke danes še vedno obstajajo pri mnogih Romih,
čeprav jih lahko vedno manj štejemo za »romsko« tradicijo. Problem je različno izrazit pri
različnih romskih skupinah in družbenih razredih v različnih regijah in različnih državah:
zgodnje poroke niso značilne za vse romske skupnosti v treh partnerskih državah! Poleg
tega je razviden jasen trend preseganja zgodnjih porok, ki se odvija skupaj s procesom
modernizacije skupnosti. Ta trend je skupen vsem trem državam: Sloveniji, Bolgariji in
Italiji.

SOCIOLOŠKA

GLAVNE UGOTOVITVE

Istočasno odnos do družine in poroke Romov v Sloveniji, Bolgariji in Italiji trenutno
zaznamuje več glavnih trendov:
1. Starost pri zgodnjem sobivanju in poroki se zvišuje: Romov, ki zavračajo
zgodnje sobivanje (pred 16. letom), je zdaj bistveno več kot tistih, ki ga sprejemajo.
Odstotek Romov, ki se jim sobivanje pred 14. letom zdi sprejemljivo, je zelo nizek, saj se
ta starost ne šteje kot primerna.
2. Izobrazba se je izkazala za najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na
zvišanje starosti pri zgodnjem sobivanju: višja kot je izobrazbena raven, pozneje si
ljudje ustvarijo družine.
Druga pomembna dejavnika sta ekonomski status in življenjske razmere: revni
Romi in tisti, ki živijo v slabih razmerah, si družine ustvarijo prej.
3. Bolj običajen postaja trend, da družino oblikujejo mladi, ne starši:
pojmovanje, da so starši tisti, ki odločajo, s kom se bodo poročili njihovi otroci, postaja
vedno bolj nesprejemljivo. Vendar pa to še vedno odobrava tretjina respondentov, kar je
dokaz patriarhalne miselnosti, ki še vedno obstaja v precejšnjem delu romske skupnosti.
Prakso, da dekle pobegne s fantom, če starši ne dajo soglasja, lahko danes
opredelimo kot nesprejemljivo. Plačila dote danes v veliki meri Romi ne odobravajo, niti,
če je dekle devica: v tem smislu obstajajo znatne razlike med romskimi skupinami in
različnimi državami, saj je ponekod ta praksa še vedno precej pogosta.
4. Danes preprosta družinska gospodinjstva brez dvoma prevladujejo nad
razširjenimi družinami: podobno kot pri večinskem prebivalstvu zadevnih držav Romi
danes živijo v nuklearni in ne razširjeni družini, kot so živeli nedolgo nazaj.
5. Razviden je trend preseganja tradicionalne družine in odnosa do poroke
ter sprejemanje modernih pogledov: to so potrdili vsi večji zgoraj opisani trendi.
Romska skupnost je na poti od patriarhalnosti do modernosti; še vedno ima velik del
tradicionalne poglede na družino, a delež Romov z liberalnejšimi in modernejšimi pogledi
se povečuje in že prevladuje.
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30-urni program na področju mediacije v večkulturni skupnosti, s poudarkom na romski
skupnosti (poreklo, kultura, navade, razlike in skupne točke različnih romskih
skupnosti…), je bil razvit in izveden z namenom, da bi zagotovili znanje o tem, kako
preprečiti in se odzvati na morebitne primere zgodnjih porok, ter spodbudili vse zadevne
institucije k aktivnemu posredovanju pri škodljivih praksah znotraj romske skupnosti.
Udeleženci (predstavniki lokalnih izobraževalnih institucij, centrov za socialno delo,
svetovanje in zdravstveno varstvo, policije, predstavniki NVO in romski aktivisti) so
pridobili osnovno znanje o tehnikah mediacije in pridobili spretnosti za uspešno
reševanje konfliktov, da lahko delujejo in se odzovejo, kadar je to potrebno. Izvedba
usposabljanja je bila odlična priložnost za vzpostavitev in nadgradnjo sodelovanja in
medsebojnega delovanja med lokalnimi javnimi institucijami in NVO, ki delujejo na
področju romske tematike, ter predstavniki romske skupnosti. Program je pomembna
inovacija na področju preprečevanja zlorabe otrok in predstavlja orodje za izboljšanje
vsakodnevnega dela odgovornih javnih institucij.

USPOSABLJANJE S PODROČJA MEDIACIJE

USPOSABLJANJE S PODROČJA MEDIACIJE V VEČKULTURNI SKUPNOSTI

Pripravila:
Ljudska univerza Kočevje,
marec 2015
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Program je namenjen strokovnemu osebju v javnih zavodih / institucijah, NVO, ki se
redno (dnevno) srečujejo z romsko tematiko na eni strani, kakor tudi predstavnikom
romske populacije na drugi strani. Glavni namen programa je udeležencem podati
osnovno znanje s področja reševanja konfliktnih situacij v večkulturni skupnosti, s
poudarkom na romski skupnosti.

CILJI
V procesu izvajanja oziroma po končanem usposabljanju udeleženci:


poznajo položaj različnih skupnosti, predvsem romske skupnosti v deželah
projektnih partneric



poznajo zgodovinske, kulturne in verske značilnosti obravnavane romske skupine,



poznajo družbene stereotipe in predsodke v povezavi z delom javnega uslužbenca
s pripadniki določenih kulturno drugačnih skupnosti,



ozavestijo lastne predsodke ter nujnost njihovega obvladovanja pri svojem delu;



prepoznajo in razumejo različne oblike diskriminacije,



razvijajo empatijo do »drugačnih«, marginalnih in socialno izključenih,



razumejo pomembnost dialoga in poznajo določene načine vzpostavljanja dialoga
s predstavniki določene skupnosti,



poznajo različne zakonske predpise vezane na romsko tematiko,



poznajo različne oblike dogovorjenih porok,



poznajo in razumejo vlogo in pomen deklaracij in konvencij o človekovih pravicah,



poznajo splošne značilnosti učinkovitega komuniciranja in zlasti posebnosti v
komunikaciji s pripadniki romske skupnosti,



poznajo različne vrste in potek mediacije,



poznajo vlogo mediatorja,



poznajo posebnosti mediacije v romski skupnosti.

USPOSABLJANJE S PODROČJA MEDIACIJE

NAMEN

UDELEŽENCI
Program je namenjen javnim uslužbencem, ki so v nenehnem stiku s pripadniki določene
ciljne skupine (romska skupnost):


strokovnjakom s področja socialnega varstva, svetovanja in zdravstvene oskrbe,
strokovnim delavcem s področja izobraževanja, predstavnikom lokalne skupnosti,
policije, NVO, zavoda za zaposlovanje. Poleg navedenih oseb je program namenjen
tudi predstavnikom iz vrst romske populacije, romskim aktivistom.

Zaradi lažjega izvajanja usposabljanja, kjer se teoretična predavanja nenehno
dopolnjujejo s praktičnimi razgovori, delavnicami, je lahko v skupini največ 30
udeležencev.
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ORGANIZACIJA PROGRAMA
Program vodi predavatelj (lahko tudi več) z izkušnjami s področja posredovanja,
obravnave in uspešnega reševanja konfliktov (mediacije) tako med samo romsko kot tudi
med romsko in ne-romsko populacijo ter s poznavanjem značilnosti romske kulture.
Program poteka v ustrezno veliki učilnici za 30 slušateljev, brez miz, s stoli, postavljenimi
v obliki črke »U« in opremljeni z računalnikom in LCD projektorjem.
Za lažji nadzor kakovosti izvajanja programa ter statistično obdelavo podatkov udeleženci
ob začetku in koncu programa izpolnijo evalvacijski vprašalnik.

UČNI NAČRT
Usposabljanje je izvedeno v obliki predavanj in delavnic z naslednjimi vsebinami:

USPOSABLJANJE S PODROČJA MEDIACIJE

Posebnih pogojev za vključitev v program ni. Priporočljivo je, da kandidati za
usposabljanje delujejo ali se srečujejo s tovrstno problematiko.

Uvod:


Predstavitev organizatorja, izvajalca usposabljanja in udeležencev;



Cilji in vsebina usposabljanja

Multikulturnost in sobivanje:


Različne kategorije in pojmi;



Položaj različnih skupnosti, položaj romske skupnosti v SI, BG, IT;



Zgodovina pre- in priseljevanja Romov v SI, BG, IT

Delo v večkulturnem okolju - javni uslužbenci:


Različni pristopi pri delu s pripadniki manjšin, etničnih skupin:
o Pogovor z udeleženci: izmenjava izkušenj, znanj med udeleženci
o Delavnica: "Vrednote"



Stereotipi in predsodki
o Delavnica: "V vlogi drugega"



Samopodoba in dojemanje drugih, vizualna biografija
o Delavnica: "Stopi na drugo stran";



Stigmatizacija in reakcija na stigmo
o Delavnica: "Vizualna biografija"

Diskriminacija:


Posebnosti v komunikaciji
o Delavnica: "Negativni stereotipi"
o Delavnica: (Ne)razumljiva komunikacija

Mednarodni in nacionalni dokumenti o varstvu narodnih manjšin:
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Predstavitev zakonskih predpisov s področja romske tematike

Dogovorjene poroke:


Splošna deklaracija človekovih pravic;



Različne oblike dogovorjenih porok doma in po svetu;



Poročno obredje skupnosti balkanskih Romov v Sloveniji
o Delavnica: ogled kratkih video posnetkov, primerov dogovorjenih porok po
svetu,
o Pogovor o značilnostih poročnih obredov med predstavniki posameznih
(romskih) skupnosti v državi



Zaznava prisile in ukrepanje
o Delavnica: Gledališče zatiranih

USPOSABLJANJE S PODROČJA MEDIACIJE



Komunikacija:


Sestavine komunikacijskega sistema;



Načini komuniciranja;
o Delavnica: Nerazumljiva komunikacija

Mediacija:


Zgodovina mediacije;



Prednosti in vrste mediacije;



Potek mediacije;



Študija primerov: primer dela mediatorja
o Pogovor: posamezni primeri udeležencev (problem - rešitev)

Evalvacija in zaključek usposabljanja

UČNE METODE IN OBLIKE DELA
Pri usposabljanju predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:


predavanje,



igranje vlog,



razgovor,



proučevanje primerov,



reševanje problemov.

Predavatelj uporablja tudi druge metode in oblike dela tako, da udeleženci pri
usposabljanju čim bolj aktivno sodelujejo.
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Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi na usposabljanju. Potrdilo vsebuje naslednje
podatke: ime in priimek udeleženca, trajanje usposabljanja, naziv organizatorja
usposabljanja ter vsebine usposabljanja.

USPOSABLJANJE S PODROČJA MEDIACIJE

POTRDILO O UDELEŽBI

(Učno gradivo, ki je nastalo in bilo uporabljeno v projektu, je dostopno na: www.early-marriage.eu, Project
Publications)
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Delovno okolje javnih uslužbencev v večkulturnih skupnostih je zelo zapleteno in
občutljivo ter zahteva več kot samo »rutinski« pristop.
Glavni cilj usposabljanja s področja mediacije je pridobiti znanje, kako z različnimi
pristopi ravnati s člani manjšin, etničnih skupin: izboljšati metode komuniciranja,
premagovati stereotipe in predsodke, analizirati dojemanje sebe in drugih, uspešno
premagovati konflikte in najbolj pomembno, izmenjati izkušnje in dobre prakse na
zadevnih področjih.
Usposabljanje se je izkazalo za odlično metodo, ki je združila lokalne javne institucije
(centri za socialno delo, zdravstvene institucije, izobraževalne institucije, policija in
drugi), nevladne organizacije in romsko skupnost in vzpostavila medsebojno
zaupanje in odprto komunikacijo z in med njimi.
Z osebnim pristopom lahko vzbudimo zanimanje vseh ključnih akterjev do tovrstnega
usposabljanja, saj zagotavlja priložnost ne le za pridobivanje novega znanje, temveč za
srečanje in pogovor s strokovnimi delavci različnih področij, ki se srečujejo z romsko
problematiko.
Struktura usposabljanja, kjer je teorija predstavljala zgolj vodilo za razlago in skupinski
pogovor, je bila prilagojena vsem prisotnim, upoštevajoč njihovo strokovnost in izkušnje.
Združevanje strokovnih delavcev vseh pomembnih področij – ob tem je udeležba romskih
predstavnikov je ključnega pomena – v okviru tovrstnih usposabljanj bi morala biti

USPOSABLJANJE S PODROČJA MEDIACIJE

POGLAVITNI ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA

organizirana bolj pogosto, da udeleženci osvežijo ali dopolnijo svoje znanje, kompetence
in spretnosti oziroma da se lahko pogovorijo o določenih težavah in predvsem delijo svoje
izkušnje.
Usposabljanje si prizadeva spodbuditi in motivirati udeležence za nadaljnje, dolgoročno
medsebojno delovanje in sodelovanje (npr. kot lokalna podporna skupina,
medinstitucionalna skupina). Vzpostavitev lokalne medinstitucionalne delovne
skupine zagotavlja participativni pristop in usklajeno delo odgovornih institucij, kjer
lahko potekajo pogovori o temah na kritičnih področjih (ki jih na primer prepozna
romski mediator na terenu).
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Preventivni programi so bili pripravljeni in izvedeni po lokalnih šolah kot del aktivnosti,
namenjenih ozaveščanju in zagotavljanju informacij, neposredno in/ali posredno
povezanih z zgodnjimi porokami.
Visoko kakovostni preventivni programi in podporno učno gradivo kot tudi dva
didaktična pripomočka (igralne karte in risanke kot vizualna komponenta) obravnavajo
pet osnovnih tem:
- Čustveno izobraževanje
- Kulturne raznolikosti kot bogastvo: kulturne norme in socialne
-

Reševanje konfliktov
Znanje o kulturah manjšin in težave, povezane z zgodnjimi porokami

-

Prepoznavanje nasilja

PREVENTIVNI PROGRAMI

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA OSNOVNOŠOLCE

Pripravil:
FormAzione Co&So Network – Consorzio scs,
september 2015
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PREVENTIVNI PROGRAMI

PREVENTIVNI PROGRAM: ČUSTVENO IZOBRAŽEVANJE

Čustveno izobraževanje je dobro za vse, mlade in stare. Še posebej je dobro za otroke, ki
doživljajo odnose z vrstniki prek elektronskih iger in, ki pogosto ne morejo razumeti
občutka pogleda v oči in pobotanja. Prihod adolescence lahko vodi v kolaps ideala, še
posebej, če tega spremlja občutek, da posameznik ni opremljen z lastnostmi in
spretnostmi, ki bi si jih želel.
Čustveno in spolno izobraževanje digitalne generacije je izredno nujno in ni se več mogoče
zanašati na načela, ki so narekovala posege na to področje v prejšnjih desetletjih. Zares,
osrednja tema ni več (ali ne samo) zaščititi otroke pred tveganim vedenjem. Dandanes je
ključno, (odraščajočim) otrokom pomagati razumeti, da je spolnost kompleksna in
temeljna dimenzija življenja, ki je ni mogoče spremeniti v preprosto prakso, usmerjeno v
iskanje užitka, brez kakršnihkoli čustev ali odnosov, ustvarjeno in rastočo v virtualnih
družbenih okoljih, ki imajo z realnostjo le malo ali nič skupnega.
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Dandanes je cilj izobraževanja otrokom priučiti socialne spretnosti, s katerimi bodo v
življenju lahko uživali svobodo izbire in misli ter učinkovito komunicirali in se povezovali.
Tako bodo sposobni oblikovati resnična socialna omrežja, ki so pogosto nezadostna, ali
pa so jih nadomestila virtualna omrežja, ki so privedla k izginjanju najstarejših oblik
človeških odnosov.
Osrednja tema ni več samo (ali ne samo) zaščititi otroke pred tveganim vedenjem.
Dandanes je ključno, da tistim, ki odraščajo, pomagamo razumeti, da je spolnost
kompleksna in temeljna dimenzija življenja, ki je ni mogoče spremeniti v preprosto

PREVENTIVNI PROGRAMI

NAMEN

prakso, usmerjeno v zasledovanje užitka, v kateri ni vsebovan nikakršen čustven pomen
ali razmerje, ter se ustvarja in razvija v virtualnih družbenih okoljih, ki imajo z realnostjo
le malo ali nič skupnega.
»Intimno državljanstvo« pravi, da morata biti spolnost in intimnost med dvema
posameznikoma rezultat sporazumnih pogajanj med dvema odraslima udeležencema, ki
imata enak status, pravice in moč. Treba je spoznavati sebe, svojo telesnost in čustvene
sfere, kot prvi korak k doseganju psihične blaginje in izboljšanju medčloveških odnosov.
Izobraževalne aktivnosti, namenjene najstnikom, so nujno potrebne za boljše
spoznavanje samega sebe, svoje telesnosti, psiholoških potreb, želja in čustev, da bi lahko
resnično doživljali lastno spolnost. Spolnost naj bi si razlagali kot zaklad, ki ga je treba
odkriti, ne pa se ga bati.
CILJI
Izobraževanje bo zajemalo razpravo o naslednjih temah:
 intimne vezi (zaupanje, prijateljstvo, ljubezen),
 telesne spremembe (raznolikost spolov),
 odnos do lastnega telesa (zadrega, samopodoba, lepotni ideali),
 spoštovanje sebe in drugih (vzajemnost),
 starševstvo in otroštvo.
V okviru delavnice bodo otroci pridobili dodatna znanja o:
 sebi,




drugih,
lastnem čustvovanju,
lastnem telesu.
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Program je namenjen učencem od 9. do 13. leta starosti. Zaradi učinkovitejše izvedbe se
v program vključi en razred.
Delavnica o čustvenem izobraževanju je še posebej namenjena najstnikom, ki doživljajo
spremembe rasti na svojih telesih in svoje prve izkušnje s prijateljstvom in ljubeznijo.
ORGANIZACIJA PROGRAMA

PREVENTIVNI PROGRAMI

UDELEŽENCI

Program izvaja predavatelj z izkušnjami na področju spolnega izobraževanja in pri delu z
romsko skupnostjo in kulturo.
Program se izvaja v učilnici, primerni za 20–30 slušateljev. Stoli in mize so razporejeni v
obliki črke U, prostor pa je opremljen z računalnikom in LCD-projektorjem.
UČNE METODE IN OBLIKA DELA
Izobraževanje preko preprostega, vsakdanjega govora krepi čustveno vpletenost
posameznikov. Zajema neposredno sodelovanje učencev in socialno dimenzijo znanja, pri
čemer učenci predstavijo svoje predznanje, postavljajo vprašanja, s skupino mirno in
spoštljivo delijo svoje strahove in radovednost in s tem ustvarjajo preplet zgodb in
čustvenih izkušenj.
Predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:
 pogovor/ soočenja/ razredna in skupinska razprava,
 pripovedovanje zgodb,
 branje besedil.
Predavatelj uporablja tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom čim bolj
aktivno vključevanje v dejavnosti.
UČNI NAČRT
Preventivni program - čustveno izobraževanje se izvaja v obliki delavnic z naslednjimi
vsebinami:
1. dejavnost: SPOLNOST IN PSIHOLOŠKI IZRAZI
 predstaviti temo spolnosti in zbrati predhodno znanje učencev;
2. dejavnost: KAKO SE SPREMINJA NAŠE TELO, KO ODRAŠČAMO
 izboljšati ozaveščenost o pomembnih spremembah v obdobju adolescence in podati
odgovore na intimna vprašanja;
3. dejavnost: SPOŠTOVANJE IN SAMOSPOŠTOVANJE
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učence ozavestiti o pomembnosti samospoštovanja in spoštovanja lastnih omejitev ter
spoštovanja drugih v njihovi raznolikosti.

REFERENCE/VIRI
Paola Marmocchi, Loretta Raffuzzi: Le parole giuste. Idee, giochi e proposte per
l'educazione alla sessualità (editore Carocci, 1993)
Giorgio Del Re, Giuseppe Bazzo: Educazione sessuale e relazionale-affettiva – scuola
media, (editore Erickson, 1995)

PREVENTIVNI PROGRAMI



(Učno gradivo, ki je bilo pripravljeno in uporabljeno v projektu, je dostopno na: www.early-marriage.eu,
Project Publications)
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PREVENTIVNI PROGRAMI

PREVENTIVNI PROGRAM: KULTURNA RAZNOLIKOST KOT OBOGATITEV:
KULTURNE NORME IN SOCIALNE SPRETNOSTI V MEDKULTURNEM
OKVIRJU

Kulturna raznolikost je skupna dediščina vsega človeštva. Med kulturnimi sistemi ni nikoli
boljšega ali slabšega. Vsi kulturni sistemi imajo svoje posebnosti, kulturnih hierarhij ni.
Kultura se ne prenaša z geni, ampak gre za družbeni način razmišljanja, ki je tesno
povezan s socialnim okoljem, v katerem posameznik živi in dela. Dandanes »raznolikost«
pomeni pristop h kompleksnemu in večplastnemu področju: obstajajo manjše, a nič manj
pomembne razlike (še posebej v času otroštva in adolescence), in obstajajo »pomembne«
razlike. Vsem pa je skupno, da so pogosto razumljene kot negativne, nevarne in grozeče.
Stopanje v odnose z drugimi brez dvoma pomeni stopanje v stik z drugo identiteto, z
nekom, ki je »drugačen«. Na ta način je mogoče razviti boljše razumevanje lastne
identitete in postati čustveno bogatejši pri spoznavanju drugih kultur.
Prava pedagogika drugačnosti ni izražena v pridigah in poučevanju, niti v bolj ali manj
sofisticiranih prepričevalnih tehnikah, temveč predvsem v doživljanju vsakodnevne
realnosti šole kot »skupnosti različnih kultur«, ki ne potiska v ozadje tistih, ki niso »enaki«
ali, ki ne zmorejo slediti ritmu najboljših.
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Integracija med kulturami pomeni, da se naučimo razumeti različna stališča, ki delujejo
na dveh različnih ravneh:
 kognitivna raven
 čustvena raven
Ključni cilj te delavnice je, naučiti se prilagajati kulturnim razlikam ob spoštovanju
bogastva kulturnih različic in njihovih vrednot, kar predstavlja nove dejavnike pri
oblikovanju identitete. Ta identiteta mora biti vselej dejavna in sposobna prepoznati
pogoje, s katerimi lahko doseže popolno razumevanje drugih.

PREVENTIVNI PROGRAMI

NAMEN

CILJI (PROGRAMA)
Učenci bodo vključeni v naslednje aktivnosti:
 odkrivanje drugih kultur,
 predstavitev lastne kulture,
 razlikovanje med učenjem in presojanjem: »postaviti se v kožo drugega«, opustiti
lasten vidik in prevzeti vidik drugega,
 razvijanje sposobnosti opazovanja stvari in sveta iz različnih kotov,
 krepitev človekovih pravic,
 podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti,


spopadanje z rasizmom, ksenofobijo, predsodki in diskriminacijo: prepoznavanje
stereotipov.

UDELEŽENCI
Program je namenjen učencem od 9. do 13. leta starosti. Zaradi učinkovitejše izvedbe se
v program vključi en razred.
ORGANIZACIJA PROGRAMA
Program izvaja predavatelj z izkušnjami na področju spolnega izobraževanja in pri delu z
romsko skupnostjo in kulturo.
Program se izvaja v učilnici, primerni za 20–30 slušateljev. Stoli in mize so razporejeni v
obliki črke U, prostor pa je opremljen z računalnikom in LCD-projektorjem.
UČNE METODE IN OBLIKE DELA
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Medkulturna komunikacija, zlasti pa pripovedovanje, je uporabno orodje za oblikovanje
projektov in prenos idej v okvirje za razumevanje kulturne raznolikosti. Program nas
spodbuja k razmišljanju o tujih navadah in kulturah, jezikih in življenjskih pripovedih.
Predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:
 pripovedovanje zgodb,
 razredna ali skupinska razprava,
 spodbujanje razmišljanja,
 individualno delo.
Predavatelj uporablja tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom čim bolj
aktivno vključevanje v dejavnosti.
UČNI NAČRT
Preventivni program se izvaja v obliki delavnic. Za natančno izvajanje delavnice si poglejte
učno gradivo v prilogi.
(Upoštevajte, da delavnica zajema aktivnosti in materiale za skupno tri in pol ure pouka. Ker aktivnosti
temeljijo na kratki zgodbi, ki je razdeljena na več delov, lahko učitelj preskoči določeno aktivnost in izvaja
tiste, za katere presodi, da so primerne za skupino. V tem primeru lahko zgodbo prebere do izbranega dela,
pri katerem želi izvajati posamezno aktivnost.)

1. dejavnost: DRUŽINA, KULTURA IN ŠOLA
 učencem prikazati pomen jezikovnih in komunikacijskih razsežnosti ter ustvariti
2.

3.

4.

5.


okolje, ki spodbuja dialog;
dejavnost: MOŽNOST ODHODA
ustvariti priložnosti za razmislek o različnih navadah in kulturah, krepiti strpnejše
odnose med učenci, razpravljati o življenjskih okoliščinah učencev;
dejavnost: LOČITEV
da bi učenci razumeli pomen zavestnega vzajemnega prilagajanja;
dejavnost: POSKUSI SAMOPOMOČI
priložnost, da se seznanijo s kulturno raznolikostjo. Razmisliti o dejstvu, da
posameznikov in skupin ni treba strogo ločevati na podlagi njihovih razlik;
dejavnost: SPREMEMBE
prepoznati izkušnje sprememb in spoznati, da so nekatere spremembe, kot je npr.
migracija, globlje in bolj dokončne kot druge.

REFERENCE/VIRI:
MPI, Educazione interculturale nella scuola dell'autonomia, 2000 Parl. Europeo e
Consiglio, Decisione n. 253/2000/CE
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Cfr. Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M.: Formare alla complessità. Prospettive dell
educazione nelle società globali (Carocci, Roma, 2003)
Archivio Fondazione romanì Italia 2003 – 2015
A.Hest: When Jessie came across the sea (Polberg for chijdren, Dublin, 1997)
V.Beltrami, M.Baistrocchi: I Tuareg tra esilio resistenza e integrazione (Vecchio Faggio,
Chieti, 1994) - G.Berengo Gardin: La disperata allegria (Centro D, Arenze, 1994)
AA.W. La casa del sole e della luna (Fatatrac, Firenze, 1994)
Ismail Kadaré: Le spiagge d’inverno (Armando Dadò editore, 1989)
G.Stanganello: Se dalla notte o dal giorno. Storie e poesie di meninos de rua (La
Nuova Italia, Firenze, 1997)
L’orologia/o matto (Commissione internazionale nord-est Milano, 1998)
M.Karpati: Fra i rom. Vita e storie zingare (La Scuola, Brescia, 1979)
F.Lazzarato: La mela meravigliosa (Mondadori, 1998 (adattamento))
Le storie di nonno Kamau (OPAM, Roma)

(Učno gradivo, ki je bilo pripravljeno in uporabljeno v projektu, je dostopno na spletni strani: www.earlymarriage.eu, Project Publications)
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PREVENTIVNI PROGRAM: REŠEVANJE KONFLIKTOV

Konflikti nastanejo zaradi različnih ekonomskih interesov, stališč, osebnosti, spolov,
ideologij oz. verskih prepričanj, pravil in kulturnih razlik ter izhajajo iz nezmožnosti
razumevanja, sprejemanja razlik in prilagajanja nanje.
Nikoli nismo sami, vedno smo v odnosu z nekom ali nečim. Obstoj je odnos, premikanje,
spreminjanje. Zaradi tega je konflikt vedno povezan s specifičnim odnosom (s
prijateljem ali sovražnikom, z življenjem ali delom sebe); in ker je odnos nekaj
dinamičnega, kar se stalno spreminja, se konflikt skozi čas lahko povečuje ali zmanjšuje v
intenzivnosti, lahko pa se trajno ali začasno reši. Za naš namen je pomembno ločiti dve
dimenziji odnosov: notranjo s samim seboj, ali »osebno«, ter zunanjo z drugimi, ali
»družbeno«. Razločevanje nam omogoča dojemanje tako osebne kot tudi družbene
dimenzije konflikta, dimenzij, ki sta tesno povezani, a funkcionalno drugačni. Družbena
dimenzija sega od mikro (družina) do makro ravni (država), ter prečka mezo - nivo (četrt,
mesto, itd.). Nikakor ni mogoče pozitivno družbeno upravljati s konflikti, ne da bi
upoštevali notranji ali osebni vidik konflikta.
Poleg razlik med posamezniki in različnimi situacijami, ta nezmožnost izvira predvsem iz:
 pomanjkljive komunikacijske kulture,
 pretirane prisotnosti kulture tekmovalnosti in antagonizma ter s tem povezanega
pomanjkanja kulture sodelovanja,


nezadostnega samozavedanja, predvsem notranjih konfliktov ter povezave med
notranjimi in zunanjimi konflikti.
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CILJI (PROGRAMA)
Za spodbujanje konstruktivnega reševanja konfliktov je pomembno:
 izboljšati kulturo komunikacije – medsebojni odnosi;



PREVENTIVNI PROGRAMI

NAMEN
Konflikti se v nekem trenutku pojavijo v vseh odnosih. Izogniti se jim ni mogoče, lahko pa
preprečimo njihovo poslabšanje in se naučimo, kako jih uporabiti kot priložnost za
osebno rast in sodelovanje, s tem da spodbujamo ozaveščanje in izobraževalne pobude, ki
širijo znanje in tehnike za razvoj zavedanja sebe in drugih.

preseči kulturno kratkovidnost (predsodke), ki zajame samo antagonistično stran
različnosti (!) (različnost – raznolikost?)
Razviti globlje samozavedanje, zavedanja posameznikovih notranjih konfliktov in

njihov vpliv na dinamiko medsebojnih odnosov.
Vsebina programa:
 Iskrena komunikacija kot protiutež destruktivnim konfliktom. Asertivna
komunikacija.
 Različnost kot vir za sodelovanje in ne kot antagonizem.
 Medosebni konflikti in medosebna dinamika
 Gradivo o razreševanju konfliktov
UDELEŽENCI
Delavnice so namenjene učencem od 9 do 13 leta starosti. Za učinkovitejšo izvedbo v
usposabljanje vključimo en razred (20-30 učencev).
ORGANIZACIJA PROGRAMA
Program izvaja predavatelj z izkušnjami na področju kulturne mediacije, predvsem
romsko kulturo.
Program se bo izvajal v učilnici primerni za 20/30 slušateljev. Stoli in mize naj bodo
razporejeni v obliki črke U, prostor pa naj bo opremljen z računalnikom in LCD
projektorjem.
UČNE METODE IN OBLIKE DELA
Predavatelj uporablja naslednje učne metode:
 Skupinski pogovori, skupinsko delo
 Individualno delo
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UČNI NAČRT
Preventivni program se izvaja v obliki delavnic z naslednjimi vsebinami:
1. dejavnost: RAZLIČNOST NI OSNOVA ZA KONFLIKT
 razumeti pojem “konflikt” in različne oblike konflikta;
2. dejavnost RAZLIČNI VIDIKI
 ozaveščati o dejstvu, da vsak posameznik vidi določeno situacijo iz svoje perspektive;

PREVENTIVNI PROGRAMI

Predavatelji uporabljajo tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom aktivno
udeležbo v dejavnostih, kolikor je le mogoče.

3. dejavnost: ZGODBA O DVEH OSLIH
 ozavestiti učence o pomembnosti iskanja mirnih načinov reševanja konfliktov.
REFERENCE/VIRI
Archivio Fondazione romanì Italia 2005 – 2015
Cambi, F.: La cura di sè come processo formativo (Laterza, Roma-Bari, 2010)
Besemer, Christoph: Gestione dei conflitti e mediazione (EGA, Torino, 2006)
Portera Agostino e Dusi Paola: Gestione dei conflitti e mediazione interculturale (Franco
Angeli, Milano, 2005)

(Učno gradivo, ki je bilo pripravljeno in uporabljeno v projektu, je dostopno na spletni strani: www.earlymarriage.eu, Project Publications)
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PREVENTIVNI PROGRAMI

PREVENTIVNI PROGRAM: POZNAVANJE KULTURE MANJŠIN V KONTEKSTU
PROJEKTA IN PROBLEMATIKA, POVEZANA Z ZGODNJIMI POROKAMI

Sočasna prisotnost različnih kultur je velika prednost, kadar stik med različnimi
kulturami predstavlja sredstvo medsebojnega bogatenja. Hkrati pa je lahko velika težava,
kadar se multikulturalizem dojema kot grožnjo družbeni koheziji, zaščiti in uveljavljanju
pravic posameznikov ali skupin.
Še pred nekaj desetletji je bilo običajno pričakovati, da se bodo manjšine asimilirale v
večinsko kulturo. Danes se izvajajo politike kulturne integracije, ki poskušajo podati
odgovore na kulture razlike. Pravice in zahtevki, ki so povezani z manjšinsko kulturo, se
pogosto osredinjajo na prošnje za posebno sodno obravnavo posameznikov, ki upošteva
njihove kulturne razlike. Mnogo teh kultur je patriarhalnih in številne (vendar ne vse)
kulturne manjšine, ki zahtevajo lastne pravice, so bolj patriarhalne od kultur, v katerih
živijo. Velika večina zahtevkov se nanaša na neenakost spolov: zgodnje poroke, prisilne
poroke, ločitveni postopki, ki diskriminirajo ženske, poligamija. Povezava med kulturo in
spolom je v praksi vidna na mednarodnem nivoju, saj nekatere države zavračajo pravice
žensk, ker naj ne bi bile skladne z njihovo kulturo.

147

L

Obstaja veliko različnih kultur, za njihovo poznavanje pa ni dovolj le preprosto
usposabljanje, ki izhaja iz trenutne potrebe. Razvoj takšnega poznavanja je umeščen v
sfero izobraževanja, ki spreminja naravo ljudi in posredno tudi naravo družbe, v kateri
živimo. Sestavljen je iz treh stopenj:
Ozaveščanje: prepoznavanje dejstva, da ima posameznik svoj lastni miselni okvir, ki je
odraz njegove vzgoje, in da imajo ljudje, ki so različno odraščali, ravno iz teh razlogov
drugačne miselne okvirje;
Znanje: interakcija z drugimi kulturami, učenje, kakšne so te kulture, kakšni so njihovi

PREVENTIVNI PROGRAMI

NAMEN

simboli, njihovi junaki, njihovi rituali;
Spretnosti: sposobnost združevanja teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami.
Delavnica ponuja metodo za izboljšanje znanja o vrednotah manjšinskih kultur: življenjski
slog in simbolna zastopanost, vloga žensk in otrok, poroke otrok in diskriminacija spolov,
s podrobnim znanjem o romski manjšini.
CILJI (PROGRAMA)




podati znanje o kulturnih manjšinah in kulturnih razlikah
boljše prepoznavanje spolne diskriminacije in kulturnih razlik
učenje pedagoških osnov pri medkulturnem pristopu

UDELEŽENCI
Program je namenjen učencem od 9. do 13. leta starosti. Zaradi učinkovitejše izvedbe se
v program vključi en razred (20-30 učencev).
ORGANIZACIJA PROGRAMA
Program bo vodil predavatelj z izkušnjami na področju kulturne mediacije, predvsem s
poznavanjem kulture Romov.
Program se izvaja v učilnici, primerni za 20/30 slušateljev. Stoli in mize so razporejeni v
obliki črke U, prostor pa je opremljen z računalnikom in LCD-projektorjem.
UČNE METODE IN OBLIKE DELA
Predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:
 igra s kartami
 pogovor, skupinsko delo
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UČNI NAČRT
Preventivni program se izvaja v obliki delavnic z naslednjimi vsebinami:
1. dejavnost: KULTURNE MANJŠINE
 motivirati učence, da premislijo o predsodkih in stereotipih, povezanih z romsko

PREVENTIVNI PROGRAMI

Predavatelj uporablja tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom čim bolj
aktivno udeležbo v dejavnosti. Pozitivna čustva so naravni način usvajanja informacij,
igranje pa predstavlja enega najbolj učinkovitih človeških instinktov, ki ustvarja dobre
občutke.

skupnostjo in/ali drugimi manjšinami, saj je aktivnost oblikovana tako, da je primerna
tudi za druge manjšine;
2. dejavnost: ZGODNJE POROKE
 spodbuditi pri učencih razmišljanje o tem, da se kulture nenehno spreminjajo in da se
je starost ob poroki v zadnjem stoletju zvišala.
REFERENCE/VIRI:
Romanipè 2.0 – 99 domande sulla popolazione romanì (Futura Edizioni, 2014)
Frabboni F., Pinto Minerva F.: Manuale di pedagogia generale (Laterza, Roma-Bari, 1994)
Sarracino V., Striano M. (a cura di): La pedagogia sociale. Prospettive di indagine (Edizioni
ETS, Pisa, 2002)
Cfr. Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M.: Formare alla complessità. Prospettive
dell’educazione nelle società globali (Carocci, Roma, 2003)
Archivio Fondazione romanì Italia - 2005 – 2015

(Učno gradivo, ki je bilo pripravljeno in uporabljeno v projektu, je dostopno na spletni strani: www.earlymarriage.eu, Project Publications)
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PREVENTIVNI PROGRAMI

PREVENTIVNI PROGRAM: PREPOZNAVANJE NASILJA

Okoli 275 milijonov ljudi letno, je po vsem svetu priča ali žrtev nasilja v družini. Tako
fizična kot psihična zloraba otrok sta vedno pogostejša pojava, četudi pogosto prikrita in
neopažena s strani družbe. V boju proti zlorabam in zanemarjanju so ključnega pomena
zgodnji preventivni ukrepi, ki vključujejo celotno izobraževalno skupnost, še posebej tisti
del, ki neposredno deluje z otroki in mladino, predvsem šole in starši.
Vsakršna oblika nasilja do mladoletnikov je vedno napad, ki destabilizira in zmede
razvijajočo se osebnost, ter povzroči škodo v procesih odraščanja posameznika na kratek,
srednji in dolgi rok - pri zlorabljenem otroku je na prvem mestu psihološka škoda.
Zanemarjanje in/ali zloraba otroka, ki je žrtev, uničujejo sposobnost pozitivnega
osmišljanja izkušenj, samospoštovanje in pozitiven občutek kohezivnega jaza.
Za te otroke agresivnost lahko postane edini način komunikacije in, ko odraščajo, ti otroci
pričnejo dojemati ta komunikacijski model kot normalen.
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Zanemarjanje in zloraba otrok sta pojava prisotna že iz pradavnine. Skozi zgodovino
pogosto spregledana, ali celo tolerirana in opravičljiva, sta bila razkrita v vsem obsegu in
težkimi posledicami v znanstveni literaturi iz sedemdesetih prejšnjega stoletja.
Priznavanje problema, raziskovalna orodja in učinkovita sredstva za boj proti nasilju nad
mladoletniki predstavljajo napredek, ki vodi moderne družbe do napredne in učinkovite
zaščite otrok.

PREVENTIVNI PROGRAMI

NAMEN

CILJI (PROGRAMA)







Poznavanje in prepoznavanje različnih oblik nasilja
Spodbujanje samozavesti in samozavedanja (!)
Poznavanje nevarnosti
Razvoj sposobnosti nasprotovanja in izbire
Omogočanje komunikacije
Ustvarjanje pozitivne zveze med zaupanjem in obrambo

UDELEŽENCI
Delavnice so namenjene učencem od 9 do 13 leta starosti. Za boljše izvajanje
usposabljanja ne sme biti vključen več kot en razred naenkrat.
ORGANIZACIJA PROGRAMA
Program bo vodil predavatelj z izkušnjami na področju kulturne mediacije in pri delu z
romsko skupnostjo in kulturo.
Program se bo izvajal v učilnici primerni za 20/30 slušateljev. Stoli in mize naj bodo
razporejeni v obliki črke U, prostor pa naj bo opremljen z računalnikom in LCD
projektorjem.
UČNE METODE IN OBLIKA DELA
Predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:
 Branje besedil/pripovedi
 Individualno delo
 Frontalna prezentacija
 Skupinsko delo, skupinski pogovori
Predavatelji uporabljajo tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom, da so ti,
kolikor je le mogoče, aktivno vključeni v dejavnosti.
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Preventivni program se izvaja v obliki delavnic z naslednjimi vsebinami:
1. dejavnost: IZKUŠNJE IN STRAHOVI
 premislek o lastnih izkušnjah in/ali strahovi pred nasiljem;
2. dejavnost: KAKO PREPOZNATI RAZLIČNE OBLIKE NASILJA
 otroci pogosto sodelujejo pri nasilnem obnašanju, ne da bi se tega zavedali (npr. šport,
filmi, medsebojni odnosi s sošolci itd.). Glavni cilj te dejavnosti je prepoznati različne
oblike nasilja;

PREVENTIVNI PROGRAMI

UČNI NAČRT

3. dejavnost: KAKO PREPOZNATI TVEGANE SITUACIJE
 predstavitev teme »spolno nasilje« in kako prepoznati nevarne situacije, kot tudi
razviti sposobnost pravilnega odziva pri učencih.
REFERENCE/VIRI
A. Pellai: Le scarpe verdi d'invidia. Una storia per dare un calcio al bullismo. (Erickson,
2010)
Antoine de Saint-Exupery: The Little Prince
Rosa Tiziana Bruno: Sogno di carnevale (Giovane Holden Edizioni, 2009)
SPECIAL project – JLS/2006/DAP-1/017/YC (www.specialproject.se)

(Učno gradivo, ki je bilo pripravljeno in uporabljeno v projektu, je dostopno na spletni strani: www.earlymarriage.eu, Project Publications)
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V podporo in pomoč izvedbi preventivnih programov sta bila razvita dva didaktična
pripomočka, komplet igralnih kart in risanke. Razvita v obliki, ki je otrokom blizu in je
dobro sprejeta s strani otrok: karte z risbami in risanke.

PREVENTIVNI PROGRAMI

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI
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PREVENTIVNI PROGRAMI

Igralne karte
Komplet igralnih kart vsebuje 35 kart; 5 kart ima obarvano ozadje (rumena, rdeča, zelena,
modra in siva), ki predstavljajo 5 osnovnih tem programov: čustveno izobraževanje,
kulturne raznolikosti, reševanje konfliktov, poznavanje kulture manjšin in prepoznavanje
nasilja. Vsaka osnovna karta ima še 6 spremljevalnih kart.

(tiskana različica kartic je dostopna na: www.early-marriage.eu , Project Publications)
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PREVENTIVNI PROGRAMI

V spodnjih navodilih za uporabo lahko iz širokega spektra možnosti uporabe kartic
najdete le nekaj predlogov.
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PREVENTIVNI PROGRAMI

Risanke
Pet risank, ki obravnavajo vsebino preventivnih programov, je bilo pripravljenih skladno
z vsebinami posamezne obravnavane teme (čustveno izobraževanje, kulturne
raznolikosti, reševanje konfliktov, kulture manjšin in prepoznavanje nasilja).

(povezave do risank so dosegljive na: www.early-marriage.eu, Project publications)
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Psihološki in fizični telesni razvoj, kulturne raznolikosti, kulture manjšin, oblike nasilja in
mirno reševanje konfliktov so več kot dobrodošle teme za pogovor z otroki in mladostniki,
da bi jih razumeli. Pri obravnavanju posebnih vsebin so lahko dodatni didaktični
pripomočki odlična (če ne celo potrebna) podpora za motiviranje in vzbujanje interesa
otrok k aktivnem sodelovanju.
Prilagoditev učnega gradiva, metod in podpornih didaktičnih pripomočkov letom in
zrelosti otrok, je eden ključnih elementov za uspešno podajanje informacij o izbranih
temah. Gradivo in učni pripomočki (komplet igralnih kart in risanke) so dvignili

PREVENTIVNI PROGRAMI

POGLAVITNI ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA

zanimanje med otroci in učitelji. Oboje se je izkazalo za več kot ustrezna učna podpora pri
obravnavi izbranih petih tem.
Naslednji pomemben dejavnik je predavatelj, z močnim občutkom za obravnavane
teme in pedagoškimi sposobnostmi. Zunanji strokovnjaki lahko celo boljše vplivajo na
pozornost učencev.
K izvedbam se bodisi kot predavatelje ali »tihe opazovalce« povabi zainteresirano šolsko
osebje. Opazovanje določenega razreda ali posameznega učenca v različnih situacijah je
lahko zelo pozitivna vzpodbuda učiteljem, kako z različnimi pristopi, motivacijskimi
strategijami in/ali učnimi metodami uspešno motivirati otroke za šolske aktivnosti.
Učinkovitost preventivnih programov je močno odvisna od rednih ponovitev za vse
starostne skupine.
Stališča in mnenja otrok, ki se razvijejo med skupinskimi pogovori v razredu in ki so
posledica različnega kulturnega ozadja in spola otroka, je treba prepoznati, se jih
zavedati in spoštovati.
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V okviru usposabljanja s področja mediacije v večkulturnem okolju, so udeleženci (lokalni
predstavniki izobraževanja, centrov za socialno delo, svetovalne in zdravstvene službe,
policija ter predstavniki NVO in romski aktivisti) pridobili osnovno poznavanje tehnik
mediacije in znanje za uspešno reševanje konfliktov, da se lahko odzovejo in delujejo,
kadar je to potrebno. Po usposabljanju je bil predstavnik lokalne romske skupnosti
aktivno vključen v projekt, kjer je deloval kot romski mediator in izvajal obiske »od vrat
do vrat« v lokalnih romskih naseljih. S pomočjo izbrane metode, obiskovanje posameznih
družin v naselju, se je lahko romski mediator v zasebnosti odkrito pogovarjal o občutljivih
temah, povezanih z zgodnjimi porokami. Romski mediator je neposredno ozaveščal,
spodbujal in motiviral posamezne člane skupnosti (in celotno skupnost posredno), da

ROMSKI MEDIATORJI

ROMSKI MEDIATORJI

odprto in odkrito izrazijo svoja stališča o zgodnjih porokah, zaznaval morebitne primere
zgodnjih porok ter utrjeval sodelovanje z zadevnimi javnimi institucijami.

Irena Mihaylova (Amalipe – Centre for Interethnic Dialog and Tolerance, BG)
Nikolinka Nikolova (Amalipe – Centre for Interethnic Dialog and Tolerance, BG)
Demir Mustafa (FormAzione Co&So Network – Consorzio scs, IT)
Marjan Hudorovič (Ljudska univerza Kočevje, SI)
Sandi Selimčič (Razvojno-izobraževalni center Novo mesto, SI)
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Med svojim delom kot mediatorka v okviru projekta »Zgodnje poroke – kultura ali
zloraba?« sem uspela vzpostaviti dobre odnose in sensibilizirala okolje na področju
zgodnjih porok. Posledično se mi je uspelo odzvati in preprečiti primer dveh
srednješolcev, dekle (E.) in fant (S.), ki sta nameravala začeti skupno življenje (se poročiti
skladno s tradicijo skupnosti).
Obiskala me je učiteljica srednje šole v našem kraju in mi dejala, da dva dijaka že nekaj
časa prijateljujeta. V zadnjem času naj bi prijateljstvo preraslo v nekaj več, saj sta bila
pogosto odsotna od pouka. Po mnenju učiteljev sta bila oba dobra učenca. V zelo kratkem
času se jima je šolski uspeh poslabšal, dekle pa je imelo zelo slabe ocene. Učitelji so se
želeli pogovoriti z njima in njunimi starši, vendar niso dosegli nikakršnega uspeha. Mladi

ROMSKI MEDIATORJI

ZGODBA O PARU

par je bil tik pred izključitvijo.
Dogovorila sem se za srečanje z mladim parom v Razvojnem centru skupnosti. Oba sta
prišla, saj me poznata in mi zaupata (tudi sama prihajam iz skupnosti, poleg tega imam
izkušnje z delom v Mladinskem klubu prostovoljcev, v Razvojnem centru skupnosti).
Dejala sta, da se bosta poročila, saj sta zaljubljena. V šolo se ne mislita vrniti. Po dolgem
pogovoru o prednostih in slabostih ustvarjanja družine pri teh letih, sta delovala zmedeno
in nista bila več tako prepričana v svojo odločitev. Hkrati sta se bala, kako bodo njuno
odločitev sprejeli starši, saj sta želela ostati prijatelja. Obljubila sem, da se bom pogovorila
tudi s starši.
Naslednji dan sem se srečala z njunimi starši. Nisem vedela, kako bodo sprejeli novico in
mene, kot prinašalko novice. Obe družini uživata velik ugled in spoštovanje v naši
soseščini. Poznam pa jih tudi kot ljudi, ki živijo skladno s tradicijo naše skupnosti. Na
srečo, sta me obe družini dobro sprejeli, saj vedo, da sem zelo predana delu na področju
preprečevanja zgodnjih porok. Razumeli so, da delam za dobro njihovih otrok. Najprej
sem obiskala fantovo družino. Izkazalo se je, da družina poroke ne odobrava. Enako je bilo
pri dekletovi družini. Njeni starši niso nikoli niti pomislili, da hčerka ne obiskuje šole in
ima fanta. Prva reakcija očeta je bila, da hčerka ne bo smela zapustiti hiše.
Po zaupnih pogovorih sem predlagala skupno srečanje obeh družin. Družini sta se strinjali
in srečali smo se na nevtralnem ozemlju, v Razvojnem centru skupnosti. Dogovorili smo
se, da otroka nadaljujeta šolanje, z zagotovilom, da ostaneta samo prijatelja. Sama sem
postala neke vrste porok za sprejet dogovor. Kasneje sem se srečala s starši, otrokoma in
učiteljico. Mladi par se je strinjal, da počaka z idejo o poroki. Skupaj smo naredili načrt
vrnitve v šolo in kako popraviti šolski uspeh. Poleg tega sta se vključila v Mladinski klub
prostovoljcev, kjer bom lahko več časa z njima in se neformalno pogovarjala o pomembnih
odločitvah, kot so poroka, otroci in podobno. Starši so se odločili, da ne bodo posegali v
njuno prijateljstvo, naj pa bo vse v okviru tradicije. Najprej morata zaključiti šolanje, šele
nato ustvariti družino.
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Mergul je 15-letno dekle iz zelo revne družine, kjer živijo še trije mlajši otroci. Prejšnje
poletje jo je oče omožil v neko družino v naši skupnosti. Kmalu je zanosila, vendar
nosečnost ni trajala dolgo, saj je hitro spontano splavila. Posledično je tašča razveljavila
poroko in Mergul vrnila njeni družini. Mergul je bila kmalu zatem poslana svojcem v
Nemčijo, da je ljudje v skupnosti ne bi obrekovali.
Novembra, med obiski »od vrat do vrat« po naseljih, je mediatorka skupnosti izvedela, da
se je Mergul vrnila iz Nemčije. Živela je doma, njeni starši pa so ji že iskali primernega
moža. Mediatorka je poskušala spremeniti njihovo odločitev in pomagati Mergul, da se
ponovno vrne v šolo in zaživi normalno življenje. Poleg tega se je veliko pogovarjala z
njenimi starši. V pogovore so bili vključeni tudi drugi starši iz skupnosti, ki so staršem
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dekleta ponudili pomoč in pomagali prepričati tudi ostale člane skupnosti v naselju, da
sprejmejo odločitev o vrnitvi Mergul v šolske klopi.
Istočasno so v šoli potekale priprave na njeno vrnitev: pogovori z učitelji in pogovori s
sošolci, da sprejmejo Mergul in se ne norčujejo, saj bi lahko ponovno pustila šolo. Poleg
tega je izbrani dijak-mentor Mergul pomagal, da se je lažje privadila na novo šolsko okolje.
Mergul se je vrnila v šolo in uspešno zaključuje osnovnošolsko izobraževanje.
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Kot romski mediator v okviru projekta »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« sem imel
priložnost spoznati romske družine v Firencah. Med pogovori o zgodnjih porokah, sem jih
ozaveščal o nevarnostih, ki jih prinašajo in poskušal preprečiti primere, v katere bi bili
lahko vključeni mladoletniki. Pri svojem delu sem zbral veliko zgodb o dogovorjenih
porokah. Med obiski od vrat do vrat po naseljih sem pogovore o zgodnjih porokah začel s
pripovedovanjem zgodb, kot je naslednja:
Pred nekaj leti sem spoznal romsko družino iz Peč, ki je pobegnila iz Kosova v Srbijo.
Kmalu zatem se je družina nameravala ponovno seliti in se ustaliti v Italiji. Med bivanjem
v Srbiji pa je njihov 15-letni sin Demir spoznal 14-letno romsko dekle. Njena družina se je
odločila, da se dogovori za poroko in ji tako omogoči selitev v Italijo z »novo družino«. Iz
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Italije sem po telefonu govoril s starši dekleta in jih poskušal prepričati, da spremenijo
svojo odločitev o poroki. Zaradi njene starosti bi bila selitev ne le moralno temveč tudi
zakonodajno sporna. Ker je bila mladoletna, se v Italijo ni smela preseliti brez staršev.
Družini sta se strinjali, da se poroka preloži, dokler se Demirjeva družina ne ustali v Italiji
in oba dopolnita 18 let, kot narekuje italijanska zakonodaja.
Omenjen primer uspešne mediacije mi je dal priložnost pokazati staršem, da se morajo
zavedati vseh posledic dogovorjenih porok med mladoletniki. Ob pripovedovanju te
zgodbe družinam, ki sem jih obiskoval, sem spoznal, da je v mediaciji pripovedovanje
zgodb dober način za pridobivanje mnenj in dajanje napotkov za reševanje podobnih
problemov.
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Med svojim delom kot mediator v okviru projekta »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?«
sem pogosto obiskoval dve družini iz romskega naselja »Poderaccio« v Firencah.
Družini, ena iz Makedonije, druga iz Kosova, sta me prosili za pomoč pri pobegu sina
oziroma hčere. Odločila sta se pobegniti, ker so jima starši prepovedali biti skupaj. Soočen
sem bil z resničnim primerom pobega: 16-letni fant in 14-letno dekle, oba dijaka srednje
šole v soseščini, ki pred dogodkom nista spadala v »ogrožena« skupino mladostnikov,
vendar sta pobegnila, saj je bila to edina možnost, da sta skupaj. Njuni družini nista bili
pripravljeni sodelovati in najti rešitev. Družini prihajata iz različnega okolja v mozaiku
romskih kultur in posledično poznata dva različna načina, kako se soočiti s pobegom,
vendar sta obe družini potrebovali rešitev za enako težavo.
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Kot mediator in zaradi svoje vloge v skupnosti, sem predstavljal človeka, ki lahko pomaga
pri iskanju rešitve. Odločil sem se, da se srečamo in poiščemo alternativno rešitev
tradicionalni poroki. Naloga ni bila lahka, vendar sta se obe družini na koncu strinjali, da
otroka lahko ostaneta skupaj, vendar živita vsak v svojem domačem okolju in nadaljujeta
s šolanjem vsaj do svojega 18. leta.
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Tina je stara 14 let in redno obiskuje osnovno šolo. Je povprečna učenka. Ima dva brata in
starejšo sestro. Družina biva v urejenem okolju, izven romskega naselja. Kot njene
najstniške vrstnice tudi Tina redno uporablja internet in si dopisuje s prijatelji in srečuje
nove ljudi.
Na nekem socialnem omrežju je tako je spoznala tudi fanta, najstnika, iz drugega kraja.
Več kot mesec dni sta si redno dopisovala, izmenjevala sporočila in fotografije, nikoli pa
se nista srečala. Kljub temu, da med njima ni prišlo do osebnega stika, so bile dovolj zgolj
izmenjane besede. Med njima se je rodila najstniška zaljubljenost. Skupaj sta se odločila,
da bi Tina prišla živeti k njemu. Začela sta se dogovarjati, kdaj in kje bi se lahko srečala in
kako bi Tina lahko pobegnila od doma. Tinini starši so sicer vedeli, da si dopisujeta, vendar
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niso posumili, da se dogovarjata za skupno življenje.
Na dogovorjeni dan je Tina rekla staršem, da skoči do trgovine. Spremljal jo je njen bratec.
Pred trgovino je Tino že čakal njen fant, »dopisovalec«, ki so ga spremljali tudi njegovi
starši. Njuno prvo srečanje »v živo«. Tinin bratec je kmalu ugotovil, kaj se dogaja, poskusil
je Tino prepričati, da ostane, vendar mu ni uspelo. Tina se je odpeljala z »novo« družino,
brat pa je stekel domov, povedati staršem, kaj se je zgodilo. Tinini starši so izginotje
oziroma ugrabitev hčere takoj prijavili policiji in jim sporočili, da sumijo, kam naj bi
njihova hči odšla. Policija je o primeru obvestila tudi druge pristojne institucije. Tino je
policija obiskala in opravila z njo razgovor. Tina je potrdila, da je odšla samovoljno in se
ne želi vrniti domov. Svoje trdne odločitve ni želela spremeniti niti po pogovoru z lastno
družino in ostalimi institucijami (CSD). Tina ostane pri izbranem fantu in njegovi družini,
prekine šolanje in stike z lastno družino.
Po nekaj manj kot mesecu dni življenja pri novi družini je zaljubljenost splahnela. Tina je
bila pripravljena na pogovor s svojimi starši. Ko se je na CSD srečala s svojo družino, je
priznala, da je bila njena odločitev napačna in da si želi oditi domov s starši.
Tina je danes še vedno najstnica, živi doma s svojo družino, se druži s prijateljicami in
obiskuje šolo.
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Marija je stara 37 let in živi s svojim partnerjem, imata 5 otrok. Živita skupaj s sinom in
njegovo družino ter vnučko Klavdijo, otrokom ene od hčera. Njuna hčerka, ki je rodila
malo Klavdijo pri 16 letih, je prav tako živela z njimi, vendar se je s svojim partnerjem
odselila drugam. Mala Klavdija se je v tem času zelo navezala na staro mamo in ostala pri
njih. Stari starši igrajo v romskih družinah že od nekdaj pomembno vlogo. To se v večini
primerov dogaja v družinah, kjer sta starša premlada, da bi bila pripravljena na
odgovornost skrbeti za otroka.
Marija ima vnučko neizmerno rada in je vesela, da odrašča pri njej, vendar pa se zaveda,
da ima to tako pozitivne, kot negativne plati. Po eni strani bo za otroka materialno
poskrbljeno, po drugi strani pa Marijo skrbi, kako bo vnučki pomagala pri izobrazbi in
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sprejemanju sodobnih tehnologij, od računalništva, mobilne tehnologije, interneta itd.
Marija ima namreč le osnovnošolsko izobrazbo in v njenem čas ni bilo pametnih telefonov
in ostale sodobne tehnologije, družbenih omrežij itd., zato ne more opozoriti vnučke na
morebitne nevarnosti, niti koristi, ki jih prinašajo. Sama ceni bolj tradicionalne vrednote,
odraščala je v drugih časih, in prizna, da dostikrat ne razume sprememb in novosti v svetu,
ki pa so lahko za mlajše zelo pomembne.
Najbolj jo skrbi, da bi šla njena vnučka po poti njene mame in stare mame in bi se poročila
zelo mlada. Želi si, da Klavdija uspešno konča šolanje, ima poklic in si najde zaposlitev, da
bo imela boljše življenje kot ona. Za vnučko si želi, da se šola, za ljubezen bo imela čas tudi
potem.

164

L
Stara sem 18 let. Obiskovala sem OŠ v Novem mestu in jo zapustila pri 14. letih. Takrat sem bila v
7. razredu. V tistem času sem spoznala fanta. Bil je 3 leta starejši od mene. Imel je končano OŠ.
Videla sva se malokrat, največkrat sva se pogovarjala preko Fb-ja. Imel je smisel za humor in
občutek sem imela, da je zelo zaščitniški do mene. Najina zveza je trajala 3 leta. V času najine zveze
sva oba živela v hiši pri moji mami. Kmalu sem zanosila. Pri nas doma smo se srečali z njegovimi
starši. Imela sem možnost, da naredim splav ali obdržim otroka. S fantom sva se odločila za rojstvo
otroka. Mama je bila presenečena. Z mamo se o spolnosti nisva pogovarjali, niti o zaščiti. Bilo me
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je sram. Ko sem prišla prvič do ginekologa sem bila že noseča. Dolgo časa sem nihala glede tega,
če sem se prav odločila. Bala sem se, da me bo družba vrstnikov, s katerimi sem preživljala večino
prostega časa, tudi zapustila. Pri 16. letih sem rodila deklico. Na otroka sem bila nepripravljena.
Strah me je bilo poroda. Nisem si predstavljala, da otrok ponoči potrebuje stekleničko z mlekom,
potreboval je ves moj čas. Oče otroka mi ni dovolj pomagal. Sicer je občasno nahranil otroka in ga
pozibal, za vse ostalo sem bila sama. Pri treh mesecih starosti so zdravniki ugotovili, da
zdravstveno stanje otroka ni najboljše, pri osmih mesecih pa so potrdili resno bolezen otroka. Do
1. leta smo otroka dvakrat oživljali. Doma je bilo stresno. S fantom sva se začela odtujevati, nisva
si več zaupala. Bila sva utrujena. Mama mi je veliko pomagala. Najina ljubezen je bledela. Od
sorodstva sem izvedela, da ima drugo žensko, ki je z njim noseča. Prekinila sva vse stike. Postala
sem mama samohranilka. Trenutno obiskujem OŠ za odrasle. Želim se vpisati na Srednjo šolo za
gostinstvo in turizem in si pridobiti poklic.
Ko gledam nazaj, mislim da ni v redu, če imajo mladi otroke. Izgubila sem mladost, nisem
dokončala šole, opustila sem svoje močne hobije (ples, petje).
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Pripoved očeta
Star sem 41 let. Končal sem OŠ, sem brezposeln. Poročil sem se po romsko. Sem proti
temu, da se moji otroci poročilo pred 15. letom starosti. Pa ravno moja hči je pri 15 letih
zbežala s fantom v Novo mesto. Če bi mene vprašala, ji ne bi dovolil poroke. Mene in mojo
ženo ni nihče nič vprašal. Prosil sem policijo in CSD, da mi pomagajo. Saj ne rečem,
poskušali so vse, pa ni uspelo. Sedaj imam že vnuka. Na koncu se sprijazniš. Najbolj
žalostno je to, da mi je hči zbežala sredi belega dne. Že dvakrat je zbežala od moža, pa se
je ponovno vrnila k njemu.
Sin se je poročil po 17. letu starosti. Danes ima že drugo ženo. Prva je bila iz drugega
romskega naselja. Je zanosila, rodila, vzela otroka in ga zapustila. Bila je skoraj 8 let
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starejša od njega.
Pripoved matere
Ne glede na to, da je najina hči zgodaj pobegnila od doma, sem proti zgodnjim porokam.
Ko je hči zbežala smo bili vsi doma. Sedeli smo na dvorišču.
Sinova pripoved
Nikoli nisem razmišljal o zgodnjih porokah. Če imajo starši dober in zdrav odnos z
otrokom, otrok lahko konča šolo. Če je odnos slab, je vprašanje, kaj se bo zgodilo. Lahko
zbeži, tako kot je to naredila moja sestra. Sestra je manipulirala s straši. Zaupali so ji, v
tem je bil problem. Zdi se mi, da so fantje drugačni. Jaz sem se poročil malo pred 18. letom.
Ne rečem, da sem bila pameten, ampak pri fantih je drugače.
Pripoved sinove druge žene
Imam hčerko. Če se bo le dalo, ji ne bom dovolila, da se poroči pred 15. letom. Mislim, da
so še pri 15. letih premlade za poroko. Lahko bo imela fanta, vendar to še ne pomeni, da
se bo poročila. Sem pa tudi proti temu, da se moj otrok kasno poroči. Lepo je biti mlada
mama, samo ne pri 15.
Pripoved hčere
Stara sem 18 let. Končujem OŠ za odrasle. Tri leta sem že po romsko poročena. Zdi se mi,
da sem poročena že zelo dolgo časa. Imam otroka, otrok mi je edina zabava. Ko grem na
obisk k tastu in tašči, obvezno kuham, pomivam, pospravljam. Moža vidim samo proti
večeru. Včasih imam občutek, da sem pri njegovi družini zaposlena. Pa še pritožujejo se
nenehno. Kar naredim, ni dovolj dobro ali pa naredim narobe. Nihče me ni prisilil v
poroko. Starši so me ponoči v sobo zaklepali. Bali so se, da jim bom ušla. Zato sem zbežala
podnevi. Danes razmišljam drugače. Ne vem, kje sem imela glavo. Mogoče je bilo krivo
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verjeli, karkoli sem rekla. Pa mi ne bi smeli. Sedaj je, kaj je. Očitno je takšna romska usoda.
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dolgočasje, mogoče moja trma, mogoče sem hotela kaj dokazati staršem. Starši so mi vse
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V naši hiši živi več generacij. Oče je star 53 let in nima dokončane osnovne šole. O vsem
želi odločati. Nekaj časa je bil zaposlen pri slovenski vojski. Z ženo je civilno poročen. Ima
tri otroke, od tega sta dva otroka poročena na romski način. Odobrava poroko pred 15.
letom starosti. Mama je stara 49 let, ima nedokončano osnovno šolo, brezposelna. Tudi
ona odobrava poroko pred 15. letom starosti. Najstarejši sin ima 38 let in je samski.
Osnovne šole ni dokončal. Občasno pomaga pri delu mlajšemu bratu. Ne more se
opredeliti glede tega, če bi lastnemu otroku dovolil poroko pred 15 letom starosti. Hčer
ima 33 let in je samska. Nikoli ni bila zaljubljena, nikoli ni imela fanta. Rada bi se poročila.
Tudi ona bi dovolila poroko lastnemu otroku pred 15. letom starosti. Pravi: »Pri Romih je
drugače kot pri ne-romih. Če se ne poročiš do 20. leta starosti, te nihče več noče. Živi dokaz
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sem jaz.« Najmlajši sin ima 27 let. Ima dokončano šolo in je po romsko poročen. Ima dva
majhna otroka. O zgodnji poroki meni:« Sem proti poroki lastnega otroka pred 15. letom
starosti. Če je otrok normalno razvit in mu šola gre, rad obiskuje šolo, se uči, je priden v
šoli, potem ga je potrebno spodbujati, da šolo konča. Takšen otrok ne bo razmišljal o punci
ali fantu. Če pa je otrok močan, dobro razvit in mu šola ne gre, je mogoče bolje, da se poroči
do 15. leta.« Snaha prihaja iz Italije in je mešanega zakona. S 16 leti je pobegnila s svojim
možem. Pripeljal jo je v svoje romsko naselje. Je proti poroki lastnega otroka pred 15.
letom starosti.
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Stara je 36 let in poročena po romsko. Ima dokončano osnovno šolo, vendar je
brezposelna. Ima tri otroke in je proti poroki otrok pred 15. letom starosti. Pove, da ji je v
lanskem letu pobegnila mlajša hči s fantom, ki je bil 10 let starejši od nje. »Takoj smo
poklicali policijo in center za socialno delo. Še isti večer so pripeljali hčer domov. Nismo
je tepli. Imeli smo dolg pogovor kasno v noč. Sedaj ponovno hodi v šolo. Vse je odvisno od
staršev in od tega, kakšen odnos imajo z otrokom. Ko se takšna stvar zgodi, nimaš kaj
čakati policijo, niti cerkev. Jih obvestiš, sam pa se usedeš v avto in greš takoj po otroka. Če
čakaš doma, otroka izgubiš. Ta moški je napodil svojo ženo in štiri otroke. Baraba. Tožimo
ga zaradi zavajanja in pedofilije. Ne bom dovolila, da se moj otrok poroči s 15 letom
starosti.«
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Njen mož je nekoliko mlajši. Še vedno čuti močno zaljubljenost do žene. Končano ima
osnovno šolo, vendar je brez zaposlitve. Tudi on je proti poroki lastnega otroka pred 15.
leti starosti. Ne razume, kako ne morejo starši otroku dopovedati, da nima do 18. leta kaj
razmišljati o poroki. Pove, da je njegova starejša hči pobegnila pri 18. letih s fantom iz
Novega mesta. Pravi, da je bila polnoletna in da lahko pri 18. letih sama odgovarja za svoja
dejanja. O mlajši hčeri ne pove nič.
Mlajša hči pove:« Ne vem, kaj mi je bilo. Nisem razmišljala tako kot moji straši. Hotela sem
na žur, saj nikamor ne grem. Na koncu pa sva ostala samo midva. Ni mi bilo lepo. Hvala
bogu, da so prišli pome moji starši. Bilo je vsega, tudi streljanja in pretepanja, kot v filmu.
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Spremembe v romski skupnosti je mogoče pričakovati le pod pogojem, če jih spodbuja in
podpira stalno prisoten romski mediator, predstavnik lokalne romske skupnosti.
Delo romskega mediatorja je zelo pomembno in mora biti cenjeno, priznano in
prepoznano tako na lokalne in nacionalne ravni kot tudi na ravni EU.
Romski mediator mora uporabljene metode dela prilagoditi določeni romski skupini; v
nekaterih primerih je lahko pomemben tudi spol mediatorja.
Glede na pridobljene izkušnje je zelo pomembno zagotoviti dolgoročno zaposlitev
romskih mediatorjev.
Romski mediator, dragocena povezava med lokalnimi javnimi institucijami in romsko
skupnostjo:
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predstavlja vzor članom lokalne romske skupnosti;
vzpostavlja in/ali zagotavlja tesno povezavo med lokalnimi institucijami
(šole/centri za socialno delo/policija/zdravstveni domovi …) in romsko
skupnostjo, vzpodbuja medsebojno delovanje, rešuje morebitna nesoglasja in
zagotavlja različne informacije za obe strani;
krepi sodelovanje med lokalno romsko skupnostjo in javnimi institucijami ter
povečuje zaupanje članov romske skupnosti do javnih služb;
nudi podporo za boljše razumevanje določenih dogodkov tako za skupnost kot
lokalne institucije;
omogoča in nudi podporo pri soudeležbi vseh ključnih akterjev;
zagotavlja spremembe in izboljšave v romski skupnosti, ki jih lahko zagotavlja
le stalna prisotnost romskega mediatorja v lokalnih romskih naseljih;
prepoznava potrebe po izobraževalnih aktivnosti za moško oz. žensko romsko
populacijo.

170

