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1

UVOD

Čas globalizacije označujeta dva ključna procesa: izrazita mobilnost prebivalstva na eni ter
procesi povezovanja (integracije) na drugi strani. Vedno bolj so izpostavljeni tudi problemi
multikulturnih družb, predvsem kot vidik različnosti, tesno povezan s strpnostjo. Strpnost je
pogosto deklarirana, a težko dosegljiva vrednota. Številni se sprašujejo, kako je v pogojih
svetovne globalizacije in integracije mogoče vzpostaviti politično kulturo, ki bo omogočala
ravnotežje med različnimi načini življenja in med različnimi vrednotami. Skupnosti in njihove
kulture se medsebojno srečujejo, se prepletajo, napajajo ena od druge, ob tem pa ohranjajo tako
individualne kot kolektivne posebnosti (Rizman, 1998).
Tako se ustvarja vtis zmanjševanja različnih pregraj in ovir na ravni gospodarstva in kulture.
Prepad med revnimi in bogatimi državami, ki obstaja že nekaj stoletij, se še poglablja,
povečujejo se tudi razlike med prebivalci znotraj posameznih držav oziroma družb. Te razlike
v razvitosti in usmerjenosti sprožajo množične migracije (priseljevanja) na ekonomsko bolj
razvita območja. V tem primeru gre predvsem za t.i. ekonomske migracije, ki so tudi najbolj
pogoste. Poleg teh so še verske in politične, ki jih sprožajo predvsem napetosti in konflikti.
Slovenija v tej problematiki ni izjema. Sestava etnij na ozemlju današnje države Slovenije je
sila heterogeno in je posledica specifične zgodovinske situacije širšega slovenskega prostora,
ki je v določenih obdobjih zgodovine odigralo mejno ozemlje nasproti tujim agresorjem (vojna
krajina v času Turkov – sedanje območje Bele Krajine, trdnjavsko varovanje v različnih
obdobjih za časa Rima), prehodno ozemlje (Langobardi, Rimljani, Slovani) in ciljno ozemlje v
času ekonomskih migracij.
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2
2.1

MIGRACIJE
ZGODOVINSKI PREGLED

Vir: The Gipsy Route (http://indianraga.blogspot.com/2009/08/pundela-cry-of-roma.html, 15.3.2015)

Sedanje ozemlje Slovenije je ta čas doživelo v sklopu Habsburške monarhije v 19. stoletju. V
oblikah večje in manjše intenzitete gibanja prebivalstva, tako emigracij kot imigracij so v
Sloveniji potekali trije večji valovi selitev.
Prvi je nastal ob prelomu iz 19. v 20. stoletje, ko je bila industrija še vezana predvsem na
domače surovine in vodni pogon. V tem času je bilo razvito predvsem železarstvo (Jesenice,
Prevalje, Ravne, Železniki). Močan vpliv na nastanek prvih manufaktur kot tudi že prvih večjih
industrijskih obratov je imela tudi železnica, ki je omogočila prevoz izdelkov in surovin do trga.
V tem prvem obdobju so bile predvsem notranje migracije (kmečko prebivalstvo se seli v
mesta) in odliv slovenskega življa v že bolj razvite predele sveta, kjer se je industrijski razvoj
začel precej prej kot v Avstriji.
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Drugi val se umešča po 1. sv. vojni, ko je dobil veljavo premog in je Slovenija postala del
Jugoslavije. Odprla so se nova tržišča. Na podlagi premogovništva se je razvila poleg težke še
»lahka« industrija.
Po 2. sv. vojni, natančnejše ob koncu petdesetih let, govorimo o tako imenovanem 3. valu
selitev kot posledica doktrine zaposlovanja vsega prebivalstva takrat skupne države in odpiranja
novih industrijskih središč. Slednji, 3. val, se glede na razloge ekonomske emigracije, kot tudi
na reševanje slednje, razdeli tudi na tri obdobja. Prvo, traja od konca 50ih let do približno 1972,
označuje prihod nižje kvalificirane delovne sile predvsem iz območij zahodne Bosne, južne
Srbije oz. Kosova in vzhodne Srbije. Naseljeni oziroma koncentrirani so bili v starih in novih
industrijskih središčih kot so Jesenice, Ljubljana, Celje, Velenje, Maribor in v obalnih mestih.
Na kratko to poselitev danes označujemo tudi z izrazom »polmesec«. V novonastalih urbanih
poselitvah, večidel v blokovskih naseljih, so se skupaj s pripadniki večinskega naroda (tudi
priseljeni v urbana središča) relativno zelo hitro integrirali z večinskim prebivalstvom. Kot
zanimivost naj navedem podatek o deležu 18 % priseljencev v Slovenijo, ki so bili po svoji
narodni opredeljenosti Slovenci.
Naslednja množična poselitev slovenskega prostora se umešča v leta 1972-74. Vzrok je bila
gospodarska kriza v zahodni Evropi, predvsem v takratni ZRN.
Zadnji večji val emigracij v Slovenijo se je zgodil delno v osemdesetih letih, večji del pa po
letu 1991 kot posledici razpada nekoč skupne države in posledično nastalih vojn.
Primerjava popisov prebivalstva, navkljub različni metodologiji, med letoma 1880 in 2002,
kaže na določene podobnosti kot tudi razlike. Po popisu iz leta 2002 je bilo 332.673 oseb od
celotne populacije 1.964.036, takih, ki se niso enoznačno ali prvenstveno izrekle za Slovence.
Zanimiv je podatek, da kar 17 % oseb od števila neopredeljenih za Slovence sploh ni opredelilo
svojega porekla ali niso hoteli odgovori na vprašanja o narodnostni, verski ali drugi pripadnosti.
Tako je za poznavalce razumljiv npr. podatek o 34 opredeljenih Romih v mestu Velenje.
Koncentracija Romov, živečih v mestih, je po neuradnih podatkih vezana predvsem na Maribor,
Ljubljano in Velenje.
Podobnosti s popisom leta 1880 so v %, ki ga zavzema večinsko prebivalstvo. Razlika je v tem,
da so bili ob prvem popisu kot manjšina najštevilčnejši Nemci, danes oz. ob zadnjem popisu pa
narodnosti iz bivše države, Hrvati, Srbi in Bošnjaki. Seveda, primerjalno glede na skupno
število vsega prebivalstva, podatek ni popolnoma primerljiv tudi zaradi samega ozemlja, ki je
bilo zajeto v popisu. Pred 1. sv. vojno je bil Trst in širše zaledje še Avstrijsko, Prekmurje pa v
sestavi Ogrskega dela cesarstva.
Po letu 1995 je Slovenija doživela največji prirast prebivalstva tako po statistiki povečanega
števila rojstev kot predvsem priliva priseljencev. Število tujcev se je samo od januarja do
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septembra 2008 povečalo za 27 000, predvsem moških. Leto poprej je bilo izdanih 70 000
delovnih dovoljenj (prednjačijo državljani Bolgarije in Slovaške).
V kratkem opisu stanja na področju etnične opredeljenosti lahko ugotovimo, da je Slovenija
zelo heterogena po etnični sestavi, da je ta heterogenost neenakomerno porazdeljena, da imamo
v Sloveniji dve polnopravno priznani manjšini (Madžari in Italijani), romsko skupnost, ki ima
poseben status in pripadnike narodov iz bivše skupne države (Srbi, Hrvati, Makedonci …).
V zadnjih letih se pojavljajo nove etnične skupnosti kot posledica že opisanih globalnih
sprememb v svetu (Kitajci, Slovaki, Bolgari).
2.2

POSLEDICE MIGRACIJ

Globalizacija – posledično razvoj na vseh področjih, zlasti pa na področju informatike – je v
zadnjih desetletjih povzročila zelo velike spremembe na multikulturnem področju. Kot je že
bilo navedeno so na videz največje spremembe v samih migracijah prebivalstva. Vendar so te
res množične selitve, npr. Poljakov v Veliko Britanijo, severnih Afričanov v Francijo ipd. zgolj
odraz nekega socialno (tudi politično) neugodnega stanja v samem izvoru migracij. Selitve v
»razvite države« zahoda pomenijo na prvi pogled rešitev in začetek nečesa novega. Toda le na
prvi pogled.
Tujci se soočajo z nekonkurenčnostjo zaradi praviloma nižje osnovne in poklicne izobrazbe,
selekcije pri zaposlovanju, praviloma ne sprejemanjem s strani večinskega prebivalstva in
posledično splošni nezmožnosti konkurirati v vse hitrejši in večji tekmi za uspehom v družbi,
za novimi vrednotami tako zelo »propagiranimi« v vsakem sporočilu medijev.
Posledice so zatorej lahko (in so praviloma) nepopravljive. Praviloma se soočamo z naslednjimi
problemi kot posledica migracij in neadekvatnega reševanja omenjene tematike:




naseljevanje v nelegalnih delih urbanih celot, najpogosteje v tako imenovanih »slumih«. Te
poselitve ne premorejo niti osnovnih bivalnih infrastrukturnih standardov, niti dolgoročno
(navadno tudi ni v interesu države) ureditve nastalih »črnih gradenj«;
opisane poselitve so v bistvu geta. Najpogosteje poseljena s pripadniki ene narodnosti
oziroma ene kulture, v zadnjem času pa je skupni imenovalec socialni položaj določene
skupine naseljencev v tako nastajajočih getih. Ravno zato ni več pravilen izraz
»večetničnost« ampak je bolj primerna označba za ta naselja »multikulturnost«. V ospredje



tako stopa kulturna in socialna opredeljenost in manj narodnostna;
posledica nekonkurenčnosti v določeni družbi je nezmožnost doseganja želenih ciljev.
Samo % zaposlitve, kot eden od kriterijev uspešnosti določene kulturne ali etnične sredine,
je pogostokrat v zelo velikem odstopanju od splošnega %, zlasti ko gre za primerjavo z
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večinskim prebivalstvom. Npr.: v Franciji obstajajo Arabske četrti z približno 50 %
brezposelnostjo, v Sloveniji pa Romi z območja JV Slovenije z 98 %;
določene skupnosti so v razvoju družbe že pred časom zaostale (Romi) ali pa izhajajo iz
tradicionalnih vrednot oziroma vrednot kjer ni jasne meje med posvetno in versko
usmeritvijo. Slednje se kot npr. pri muslimanih prepletajo in dopolnjujejo. V getih imajo
tako še več možnosti, da se ohranijo ali pa celo pridobijo nove dimenzije in usmeritve.
Primeri iz Velike Britanije, kjer mladi muslimani iščejo svojo lastno identifikacijo v obliki
odklonov od muslimanske vere, niso tako osamljeni in redki;
običajno pravo je praviloma v teh sredinah nad pravom države gostiteljice;
poleg tega različni sistemi diskriminacije vzpostavljajo s hegemonijo oziroma prevlado
določenega sociopolitičnega reda, ki se ustvarja in reproducira s posameznimi institucijami
in skupinami, ki uveljavljajo svojo prevlado in moč za ohranjanje socialnega reda, medtem
ko jim druge institucije to prevlado priznavajo oziroma jo s svojim delovanjem pomagajo
ohranjati. Na ta način še dodatno ustvarjajo sisteme, ki povzročajo neenakost.
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3
3.1

RAZLOGI NESPREJEMANJA ROMOV
OVADUŠTVO

Kot je že bilo omenjeno so prišli Romi hkrati s Turki. Nikjer ni dokazano, da so bili ovaduhi
oziroma so kakorkoli sodelovali z Turki. Ljudje so pač povezovali prihod in roparske pohode z
Romi, ker je bilo to v danem momentu najprikladneje. Pri tem jih je podpirala država, vsaj
posredno, ker je tako našla krivca za slabo in nezadostno pomoč pri branjenju na področju vojne
krajine.
3.2

IZOBČENOST

Po dosegljivih podatkih je razvidna pestrejša sestava vasi in mest v Prekmurju v nacionalnem
pogledu. V 19. stoletju so se ljudje že pričeli zavedati drugačnosti ne le po veri temveč tudi po
nacionalni plati. Sestava prekmurske vasi je bila procentualno si različna od vasi do vasi.
Dejstvo pa je, da v teh vaseh niso živeli le Slovenci, temveč tudi Nemci, Madžari, Judje in
Romi. Živeli so SLOŽNO V REVŠČINI, vsaj v prvi polovici 19. stoletja. Dokumenti pričajo,
da je bilo kar nekaj mešanih zakonov v tem času in da so Slovenci bili botri romskim otrokom
in seveda obratno. Biti boter otroku v katoliški opciji pomeni veliko odgovornost.
In to navkljub dejstvu, da so bili Romi že zgodaj izključeni (izobčeni) iz katoliške cerkve. V
nekaterih državah pa tudi iz luteranske cerkve.
3.3

OBRT

V zgodovinskem delu je bilo večkrat omenjeno Romsko znanje na področju kovaštva. Po
ocenah sodobnikov, na momente celo bolje razvito kot pri stalno naseljenem prebivalstvu.
Zakaj si niso mogli ustvariti eksistence s pomočjo razvite obrti in znaj. V Evropo, vsaj v zahodni
in osrednji del so prišli ob nepravem času. Mesta in trgi so že imeli izdelan sistem obrtništva
,ki je še temeljil na cehovstvu in ta sistem ni poznal presežkov in novatirij. Vse je bilo vnaprej
določeno, tudi dedovanje obrti. V tem sistemu Romi niso imeli druge možnosti, kot da se
udinjajo kot potujoči kovači in da prodajo svoje znanje le ob izrednih priložnostih kot so bile v
tem času na primer vojne.
3.4

EKONOMSKA DIFERENCIACIJA

Na začetku enaki v revščini in podložništvu, so se začeli v 19 stoletju, še zlasti pa po 1. svetovni
vojni , večati razlike med tako imenovanim avtohtonim prebivalstvom in prišleki. Tako
imenovana zemljiška odveza, plačevanje zemlje, hude letine, naraščanje števila rojstev, boj za
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zemljo in že omenjeni pritiski države, so dokončno postavili mejo med Romom in »gruntarjem«
in to ne glede na njegovo nacionalno poreklo.
3.5

PRITISKI DRŽAVE

Nas zanimajo predvsem na področju Avstrije, Avstro – Ogrske in kasneje Madžarske in
Jugoslavije. Nemalokrat so ti predpisi in zakoni, gledano z današnjega zornega kota, naredili
več škode kot koristi. Tudi gledano na takratne razmere je težko upravičiti nekatere posege
države v skupnost Romov.
Naštejmo le nekaj teh predpisov:













za časa Marije Terezije in Jožefa II. je bilo Romom prepovedano trgovanje s konji in
preseljevanje. Če to drugo še razumemo v primerjavi s ostalimi tlačani pa prvega ne
moremo. Konj je bil namreč, in je še, Romu sveta žival;
iz tega časa izvira tudi predpis, ki določa prepoved porok med njimi, da ne smejo uporabljati
svojega jezika in da ne smejo potovati. Če so potovali, pa naj bo to izključno z dovolilnico
najvišje oblasti;
ciganskim družinam so s silo odvzemali otroke, jih dajali v sirotišnico in ob izpolnjenem
16. letu moške pošiljali v vojsko;
končno so jim prepovedali opravljati tisto, kar so najbolj znali: opravljanje kovaške obrti in
reja konjev;
ukrepi kasnejših oblasti so bili nadaljevanje začetega ne glede na poreklo oblasti. Preko
medijskega linča, v času med obema svetovnima vojnama, je preganjanje doseglo višek za
časa posredne in neposredne okupacije Pomurja s strani Nemcev v času 2. svetovne vojne.
Po nepotrjenih podatkih je ostalo živih Romov le 500 po številu;
glede na izvajane pritiske ni težko razumeti njihovo nevključevanje v avtohtono
prebivalstvo. Predvsem v sistem veljavnih vrednot v času in prostoru;
navkljub temu je bilo še dovolj moči in razuma, da se je sicer manjši del prebivalstva na eni
in drugi strani ne glede na poreklo in socialni status odločal drugače. Znani so primeri, da
so plemiške rodbine podarile posameznim romskim družinam kot nagrado za dobro delo
zemljo v trajno last. Prav tako so redki prebivalci Pomurja, slovenskega in judovskega
porekla, prodajali Romom zemljo. Kot je že bilo navedeno je bila ta zemlja praviloma slabe
kakovosti ali pa se zaradi dedovanja dediči niso mogli dogovoriti in so tako odprodajali dele
zemljišč;
nastajati so pričele manjše »kolonije» Romov, praviloma na isti rodbinski osnovi, vendar
so bili tako izpolnjeni osnovni pogoji za eksistenco. Imeti zemljo, jo obdelovati in se stalno
naseliti;
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vendar osnovna eksistenca s tem ni bila zagotovljena. Ob delitvi dela, takšnem ali
drugačnem skozi industrializaciji prebivalstva, selitve v mesta (mnogokrat na silo), je
prihajalo do vse večjega zaposlovanja prebivalstva. Žal, ne vsega. Ne glede na oblast, četudi
socialistična, romsko prebivalstvo ni bilo proporcionalno vključeno v zaposlovanje.
Razlogov je bilo več. Nekaj sigurno v ostankih vrednot in običajev v preteklosti, dotedanjo
nevključenost v socialno sfero večinskega prebivalstva, glavni razlog pa je bil vsekakor v
izobrazbeni strukturi Romov;
vzroki ne šolanja romskih otrok v preteklosti so različni. Opravičljivi in neopravičljivi, tako
za oblast kot njih same. Dejstvo pa je, da tudi dandanes okrog 80 % romskih otrok obiskuje
prilagojen program obveznega šolanja. Brez komentarja;
vključenost v aktualno politiko je vidna šele v zadnjem času.
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4

JAVNI USLUŽBENCI IN NJIHOVO DELO V VEČKULTURNEM OKOLJU

Delo javnih uslužbencev v opisanih sredinah, različnih od večinskega prebivalstva na področju
etničnosti, kulture, vere, vrednot in drugih, je zelo zapleteno in občutljivo. Oblike dela in
dejavnosti npr. policije v predpisanih pristopih ob sicer enakih ali podobnih kršitvah izven
opisanih območij so praviloma izvedene domala rutinsko in predvsem uspešno, toda v »zaprtih
in drugačnih« območjih je situacija ob izvajanju policijskih postopkih lahko popolnoma
nasprotna.
Ob vsej strokovnosti uslužbencev pa nastopa kot ovira k učinkovitosti dela slednjih tudi močna
prisotnost negativnih predsodkov in stereotipov kot posledica tako vrednot širšega
življenjskega okolja kot tudi značilnosti subkulture posameznega poklica. Če ob tem nastopa
še (običajno) močan dejavnik neznanja oziroma poznavanja in nesprejemanja določene
»drugačne« kulture, etnične skupnosti ipd., je lahko in je slika uspešnosti in učinkovitosti
uslužbencev zelo slaba.
Zrcalna slika se odrazi v določeni »drugačni« skupnosti. V preteklosti mnogokrat preganjani
prav s strani policije, milice, žandarjev, sodstva in vojakov, skratka s strani države, so določene
skupnosti razvile zelo močne obrambne mehanizme za zaščito lastne kulture in vrednot.
Tako lahko strnemo zgoraj navedena dejstva v naslednje vsebine v delu strokovnega osebja na
območjih s poudarjeno večetnično oziroma multikulturno skupnostjo:









varnostna otežena situacija se lahko pojavi na območjih poseljenih z zgolj eno prevladujočo
(neavtohtono) skupnostjo, ki istočasno živi v oteženih socialnih pogojih (npr. pri delu
policistov);
komunikacijski zapleti lahko nastanejo že v začetku postopkov npr. policistov ali socialnih
delavcev zaradi neznanja jezika (čeprav tako policist kot obravnavana oseba govorita v npr.
slovenščini) kot tudi izražanje negativnih predsodkov preko neverbalne komunikacije vseh
vpletenih;
posameznik kot tudi širša skupnost živita po svojih običajih in vrednotah (običajno pravo)
in ne sprejemajo vseh vrednot večinske skupnosti;
skupnost je v preteklosti razvila visoke oblike organiziranosti, tudi na kriminalnem
področju, zaprti za »zunanje« sodelavce iz vrst drugih skupnosti ali celo drugih družin iste
skupnosti;
uslužbenci zaradi neznanja in ne zavedanja lastnih negativnih stereotipov in predsodkov že
v samem pristopu do »drugačnega« store napako, ki lahko v izpeljavi postopek bistveno
otežuje ali pa ga celo ovira.
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Pristopi k reševanju – primer Slovenska policija
Slovenska policija se je »uradno« srečala s tovrstno tematiko v letu 2003, množična kršitev
JRM v Pušči pri Murski Soboti in oteženimi varnostnimi razmerami na območjih, kjer žive
poleg večinskega prebivalstva tudi tako imenovani dolenjski Romi v letu 2004. Odgovor na
nastale razmere, poslabšano varnostno situacijo, je bil dvojen in sicer:



začasno povečano število policistov na PP v policijskih upravah Novo Mesto, Ljubljana in
Krško;
usposabljanje policistov za delo v večetnični skupnosti. V izvedbi usposabljanj so
sodelovali vedno tudi predstavniki romske skupnosti sicer živeče v okolju usposabljanja.
Posledice usposabljanj niso bile zgolj v večji usposobljenosti policistov temveč tudi v
vzpostavitvi dialoga s predstavniki romske skupnosti in z nadgradnjo določenih
preventivnih ukrepov. Slednje aktivnosti so v bile prvotno vzpostavljene na območju PU
Murska Sobota.

Povečano število policistov, posledično zmanjšanje patruljnih okolišev in permanentna
prisotnost policistov na terenu, so bili ukrepi, ki so začasno izboljšali varnostno situacijo na
vseh segmentih policijskega dela. Analiza je pokazala, da so bili uspešni pri delu zlasti tisti
policisti, ki so poznali problematiko, ljudi in predvsem ustrezne načine reševanja varnostnih
problemov.
Projekt Policijske akademije, ki je nastal na pobudo policijske uprave Murska sobota in se je
kasneje nadgradil še v ostalih upravah, predvsem tistih z romskim prebivalstvom, se je
nadaljeval tudi po letu 2003 in se v prilagojeni obliki nadaljuje še danes. V osnovi obsega
naslednje dejavnosti:





usposabljanje policistov za delo v večetnični družbi;
učenje osnov romskega jezika;
seznanjanje pripadnikov določene skupnosti (v praksi predvsem Romov) s pozitivno
zakonodajo in pooblastili in pristojnostmi policistov;
druge preventivne dejavnosti.
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Določene dejavnosti v smislu skupnega nastopa vseh akterjev, ki tudi sicer delajo s pripadniki
določene narodnostne in kulturne skupnosti, so bile izvedene na enakopravni osnovi in v okviru
svojih pristojnosti skupno z nevladnimi organizacijami kot tudi z institucijo Varuha v republiki
Sloveniji.
Z inovativnim pristopom (na usposabljanjih so vedno sodelovali v zaključnem delu
predstavniki Romov) je bil vzpostavljen dialog. Z nadgradnjo znanja o primernih in učinkovitih
pristopih in učenjem osnov romskega jezika se je zmanjšalo število postopkov policistov, ki so
imeli dodane elemente oviranja uradne oseb pri uradnem opravilu. Sčasoma se je zmanjšal tudi
procent kršitev na določenih območjih, ki so sicer »slovela« po storitvah prekrškov določenih
oblik kot so kurjenje na prostem, vožnja z neregistriranimi vozili, vožnja brez veljavnega
vozniškega izpita, ipd.
Ukrepi so bili prilagojeni slovenskemu prostoru, konkretneje celo posameznim regijam, kar se
v realnosti kaže v območju posamezne policijske uprave.
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4.1

VZROKI MOREBITNE NEUSPEŠNOSTI USLUŽBENCEV IN DRUGIH DELAVCEV V POSTOPKIH Z
»DRUGAČNIMI«

4.1.1 Stereotipi in stereotipizacija
Stereotipi igrajo odločilno vlogo pri vsakdanji adaptaciji na socialno okolje, obenem pa
izkrivljajo realnost, predvsem podobo ljudi, kakršni so v resnici.
Stereotipi so nekakšna predstopnja predsodkov.
Pri stereotipih gre za proces pripisovanja lastnosti posameznikom na osnovi njihove skupinske
pripadnosti in NE na osnovi individualnih značilnosti in posebnosti, kar vodi do tipičnih in
usodnih napak v pripisovanju določenih negativnosti posameznikom ali skupinam.
4.1.2 Predsodki
ne temeljijo na objektivnem ocenjevanju ter vrednotenju drugih in so tako kot stališča
sestavljeni iz treh komponent kot so spoznavna, čustvena in pomenska. Emotivna (čustvena)
komponenta daje ton predsodkom in služi posameznikom in skupinam kot projekcija in
racionalizacija lastnih bolečin, strahov in neuspehov.
Predsodki so skupki stališč ali prepričanj o članih neke skupine, izražanj čustev in načinov
vedenja v odnosu do članov te skupine, ki nastajajo zgolj zaradi pripadnosti teh članov določeni
skupini (pred-soditi).
Veliko predsodkov ima svoj izvor že v zgodnjem otroštvu, ko pod vplivom staršev in drugih
avtoritet sprejemamo prve močne posplošene sodbe o socialnem svetu okrog sebe. Iz raziskav
o kategorizaciji je znano, da se enkrat osvojene klasifikacijske sheme zelo težko spremenijo
pod vplivom izkušenj in dejstev. Človek je pripravljen sprejeti nove informacije šele tedaj, ko
očitno ne more več uporabljati starih kategorizacij, ko ga te že ovirajo v socialnem delovanju
(Tajfel v Ule, 2004: 175).
Allport (v Ule, 2004: 181) razlikuje pet stopenj izražanja predsodkov v vedenju človeka in
skupin. Te stopnje predstavljajo hierarhično razvrščene kategorije obnašanja, zasnovanega na
predsodkih:



opravljanje je izraz določenih antipatij v odnosu do drugih skupin. Šale in vici so taka
oblika izražanja predsodkov na navidezno družabno sprejemljiv način;
izogibanje se izraža v ustvarjanju socialne distance do pripadnikov drugih skupin, do
katerih imamo predsodke. Socialna distanca je izraz potrebe po izogibanju medosebnim
odnosom oziroma intimnejšim kontaktom z drugimi. Lahko se kaže pri človeku kot
individualno izogibanje kontaktom, ali na družbenem nivoju kot vzpostavljanje (zakonskih)
norm ali preprek pri vzpostavljanju kontaktov;
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diskriminacija je že neposredno usmerjena proti pripadnikom drugih skupin. Kaže se v
preprečevanju dostopa ogroženih skupin do nekih občih dobrin, na primer neenake
možnosti šolanja, zaposlovanja, bivanja oziroma v kratenju njihovih osnovnih državljanskih
svoboščin in pravic, ki jih ima na razpolago dominantna skupina;
nasilje predstavlja tisto stopnjo izražanja predsodkov, kjer je ogrožena fizična integriteta
ljudi oziroma onemogočeno normalno življenje ogroženih manjšinskih skupin;
genocid se kaže v fizičnem preganjanju, iztrebljanju celih skupin, manjšin ali narodov.

4.1.3 Besedno (verbalno) sporazumevanje
Nerazumljiva komunikacija je vzrok za neučinkovito komunikacijo.
Teoretično obvladovanje slovenskega jezika s strani avtohtonih skupnosti kot tudi skupnosti, ki
so se naselile v Sloveniji po 2. svetovni vojni, ni sporno.
V praksi pa se v (na) zaprtih poselitvenih območjih, kjer prevladuje povečini zgolj ena
narodnost in se uporablja v vsakdanji rabi neslovenski jezik, kjer je posledično tudi zelo nizka
splošna izobrazbena struktura odraslih in ne nazadnje zelo slaba socialna slika, razumevanje
slovenskega jezika ni več popolno.
Ob tem je prisoten še stres ali vsaj nelagodje, kajti postopki z državnimi ali občinskimi uradniki
– javnimi uslužbenci – pač niso vsakdanjik. Glede na zgodovinske (pretekle) izkušnje
pripadnikov določene skupnosti z določenimi uradniki npr. s policijo, ki niso bili vedno v okviru
današnjih normativov pojmovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, je stres in
posledično napačna reakcija posameznika ali skupine do policista skorajda pravilo.
4.1.4 Nebesedno (neverbalno) sporazumevanje
Komuniciranje lahko najbolj na splošno opredelimo kot prenos sprejetih simbolov med ljudmi.
Ko komunicirajo, ljudje med seboj prenašajo sporočila s pomočjo različnih simbolov kot so
besede, kretnje, govorica telesa, svetlobnih in zvočnih signalov … .
Ko govorimo o definicijah komunikacije najdemo kar 95 podobnih navedb oz opredelitev.
O komunikaciji oz. konkretno o opredelitvi določenih znakov pri komuniciranju pišejo že pred
5000 leti (Mezopotamija, Šukadve Gosvani).
Na splošno veljajo o obsegu in vrsti komunikacije naslednji podatki:





93 % je neverbalne komunikacije
7 % je verbalne komunikacije
55 % temelji na vidnih zaznavah
38 % temelji na slišnih zaznavah
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65 % je neposredne komunikacije iz oči v oči, v tem primeru je verbalne komunikacije
35 %.

Dejstvo je, da: to, kar povemo je pomembno, še bolj pa, kako to povemo.
Za branje govorice telesa je ključno, da razumemo čustveno stanje druge osebe:



Kar govori
Okoliščine komunikacije

Nekaj osnov:
















Pogled/oči:
 usmerjenost v sogovornika, konkretno v njegove oči (ne predolgo).
Pomembno: delovanje zenic, trzanje vek, odmikanje pogleda v različne smeri …;
Usta:
 težko skrijejo naše stališče in razmišljanje; sčasoma usta pridobe naše značajske
poteze.
Pomembno: odprtost – zaprtost ust, narejen nasmeh, stisnjenost …. v kombinaciji z
rokami lahko nakažejo laž ali nesigurnost;
Obrazne mišice:
 Pomembno: Del mišic, predvsem okrog oči in ust, ni mogoče ali zelo težko
nadzorujemo v času stresa ali težje komunikacije;
Položaj telesa:
 V osnovi kaže s kom komuniciramo;
Položaj glave:
 pokončno, sproščenost, ne napadalno (glava rahlo naprej);
Roke:
 pokažejo več kot smo pripravljeni vedeti ali verjeti.
Pomembno: položaj dlani, stisk roke, položaj rok, položaj prstov;
Položaj nog:
 opora na eni nogi, noge skupaj (nesigurnost, podrejen položaj), noge narazen
(sigurnost, moč), prekrižane noge (aroganca, odklanjanje);
Telesne aktivnosti v času komuniciranja:
 Pomembno:
praskanje po vratu = verjetna laž, dvom, nesigurnost,
praskanje po nosu ali ušesih = me ne zanima, končajmo komunikacijo;
Oblačila:
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 Pomembno: stanu in položaju primerno, ne odstopati od večine, individualnost se
nakaže diskretno, barve (prevladujoče) v primeru možnosti izbire kažejo značajsko
usmerjenost posameznika ali posameznice (zelo pozitivno odstopa temno modra, in
obratno odtenki rjave), na splošno velja, da za ženske ni večjih omejitev glede
stila, barve … Bolj stroga pravila veljajo za moške:
Razdalja v komunikaciji:
 Pomembno: ne preblizu (vdor v vaš prostor), ne predaleč (podreditev…), ista višina
(stoli, tla).

Bistveno: večina problemov in zagat v komunikaciji je odpravljena, če poznamo okoliščine
vseh v komunikacijskem procesu, če smo dobro pripravljeni na razgovor, če znamo poslušati
sogovornike, predvsem pa je bistveno, da verjamemo v pravilnost našega početja.
4.1.5 Osebna naravnanost
Kako zaznavamo ter vrednotimo sebe, druge in svet okoli nas, naj si bo to v javnem ali
zasebnem življenju. Pri tem je zelo pomembna pozitivna naravnanost posameznika, kajti že
izoblikovani referenčni okvir je zelo težko spreminjati. Le ko zaznamo, da nas le ta ovira pri
vsakodnevnem življenju, smo ga pripravljeni spremeniti (glej poglavje o predsodkih).
V slovenskem prostoru je bilo opravljenih več raziskav s skupnim imenovalcem »Policijska
nepristranskost«.
Raziskave o predsodkih iz leta 1993 (Pagon v Umek in drugi, 2003: 163) so namreč pokazale,
da imajo policisti predsodke, vendar zanje ni značilna niti manjša niti večja mera predsodkov
kot pri prebivalcih na območjih, kjer živijo in opravljajo svoje delo. Študija iz leta 2000 (Pagon
in Lobnikar v Umek in drugi, 2003: 163) pa kaže, da policisti izkazujejo bolj negativna stališča
in sovražnost do beguncev kot do drugih primerjalnih skupin. Študija kaže, da so rasizem,
sovražnost in predsodki vseh vrst značilni za proučevani vzorec slovenskih policistov.
Proučevani policisti odprto priznavajo, da imajo negativna stališča in predsodke do preučevanih
marginalnih družbenih skupin. To lahko pomeni latentno dispozicijo za diskriminatorno prakso.
Takšna stališča so velik problem predvsem, če se razvijejo v diskriminatorno prakso pri
vsakdanjem opravljanju policijske dejavnosti (Umek in drugi: 163-173).
Podobno rezultate bi verjetno pokazale raziskave tudi v drugih poklicih, ki se tako ali drugače
navezujejo na kulturno ali etnično drugačnost. Pri tem je pomemben dejavnik regijska specifika
in značilnosti kot tudi izobrazbena struktura v določenem poklicu.

20

5

RAZLIČNE

KATEGORIJE IN POJMI V POVEZAVI Z NARODNOSTMI IN

MULTIKULTURNOSTJO

V spodaj navedenih osnovnih pojmih je naštetih nekaj izrazov – označb, s katerimi se danes
srečujemo v povezavi z omenjeno tematiko.
5.1

VEČKULTURNA DRUŽBA

Različne kulture, državljani, etnične, verske skupine živijo na istem ozemlju, vendar niso nujno
v stiku. Oblikujejo se določena območja v urbanih sredinah, kjer popolnoma prevladuje
določena kultura, etnija… Sčasoma se vzpostavi nov vrednostni sistem, ki ni nujno
kompatibilen z vrednostnim sistemom in vrednotami širše okolice. Sistem getoizacije (geto) je
ne integracijski dejavnik in lahko sčasoma ob tudi spremljajočih socialnih razlikah v določeni
družbi povzroči nastanek tako imenovane »socialne bombe«.
5.2

MEDKULTURNA DRUŽBA

Različne kulturne, etnične skupine žive skupaj na ozemlju, vzpostavijo odprte odnose
interakcije, izmenjave in vsestranskega priznavanja, spoštujejo vrednote in življenjske sloge.
5.3

DRUŽBENE RAZLIKE (POSLEDIČNO DRUŽBENA NEENAKOST)

so takšne razlike med skupinami oziroma kategorijami posameznikov, ki so socialno
pomembne. Takšne, ki so nastale povsem neodvisno od narave in z njo nimajo nobene zveze in
pa vrednotno kvalificirane naravne razlike.
Najpogostejše družbene razlike so: med spoloma, v starosti (zmožnost za delo – trg delovne
sile), lingvistične, etnične, poklicne, regijske, družinsko in socialno poreklo, veroizpovedi, stil
življenja …
Nekatere razlike spodbuja socialno okolje z nagrajevanjem in neenakim porazdeljevanjem
najpomembnejših in omejenih družbenih dobrin, kot so bogastvo, moč in ugled, kar se dogaja
v tolikšni meri, da so nekatere skupne v določenem času dvignejo nad druge.
5.4

ETNOCENTRIZEM

Sodbe, ocene in samoopravičevanje so pod močnim vplivom etnocentrizma. To pomeni, da
verjamemo, da se edino mi – naša kultura – pravilno odzivamo na svet, drugi – druge kulture –
nekako niso normalni. Prepričani smo, da so naše vrednote in naš način življenja univerzalni.

21

5.5

KSENOFOBIJA

Izraz izhaja iz grške besede »strah pred tujci«. Tu se srečujemo z jasnim primerom začaranega
kroga. Bojim se tistih, ki so drugačni, ker jih ne poznam, poznam jih pa ne, ker se jih bojim.
Podobno kot diskriminacija in rasizem, se tudi ksenofobija hrani s stereotipi in predsodki, le da
korenini v negotovosti in bojazni, ki ju projeciramo v »druge«. Strah pred drugim se pogosto
kaže v zavračanju, sovražnosti ali nasilju nad ljudmi iz drugih držav ali iz manjšin (priznanih
in nepriznanih).
5.6

NESTRPNOST

je pomanjkanje spoštovanja slogov ali prepričanj, ki so drugačni od naših. Pokaže se takrat,
kadar ne pustimo, da bi se drugi vedli drugače ali imeli drugačno prepričanje kot mi. Nestrpni
smo, denimo, če nekoga izključimo ali zavračamo zaradi vere, spolnosti, lahko pa celo zaradi
stila oblačenja in osebne urejenosti.
5.7

RASIZEM

temelji na prepričanju, da rasa določa človekove lastnosti, sposobnosti itd. in da obstajajo
večvredne in manjvredne rase. Ta argument je imel v zgodovini uničujoče posledice.
Rasizem se spreminja s časom in prostorom. V različnih okoljih se lahko pojavlja pod
različnimi imeni. Nevaren je predvsem občutek večvrednosti – to je prepričanje, da je ena
skupina več vredna od druge. Rasizem je čisti ideološki konstrukt. Povezave med človeškimi
fizičnimi ali kulturnimi značilnostmi in temeljnimi kvalitetami oziroma sposobnostmi niso bile
nikoli dokazane.
Rasizem = moč + predsodek
5.8

NEORASIZEM

Ne izhaja več iz fizičnih lastnosti, temveč iz kulturnih razlik. Trditve o večvrednosti so
pozabljene, poudarja pa se, da je kultura naroda oziroma narodov nujna za njegovo oziroma
njihovo identiteto. Z mešanjem kultur bi bila ta identiteta ogrožena.
5.9

ŠOVINIZEM

Šovinizem je skrajno nehumana in agresivna oblika nacionalizma. Manifestira se kot zatiranje
malih narodov in manjšin, kot njihovo izkoriščanje, šikaniranje, potujčevanje ipd.
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5.10 MIGRACIJE (SELITVE)
Migracije označujemo kot gibanja posameznikov ali skupin v geografskem prostor, ki
povzročijo trajnejšo spremembo prebivališča in družbenih odnosov. Delimo jih na imigracije
(priselitve) in emigracije (odselitve), na notranje in zunanje ter glede na vzrok.
5.11 ASIMILACIJA
Asimilacija prebivalstva je končna stopnja prilagajanja neke družbene skupine drugi družbeni
skupini, v našem primeru narodne, verske, kulturne in jezikovne asimilacije (Stergar, 1982). Na
asimilacijo lahko vpliva zelo veliko dejavnikov. V ospredju so družbene razmere v okolju, čas
bivanja v tem okolju, itd.
V sociologiji pojem predstavlja družbeni proces, v katerem etnično-socialne manjšine
prevzamejo način življenja in kulturo dominantne, privilegirane večine. Prevzemanje tuje
kulture povzroči, da etnična skupina, ki se asimilira, izgublja lastno kulturo in etnično identiteto
ter po daljšem obdobju prevzame kulturo dominantne skupine, zaradi česar je ni več mogoče
identificirati kot posebno etnično skupino (Klinar, Nečak, 1987).
5.12 SEGREGACIJA
je posebna oblika diskriminacije in je lahko tudi posledica diskriminacije. Segregacija pomeni,
da je ranljiva skupina ljudi, ki jo povezuje določena posebna okoliščina, ločena od dominantne
družbene skupine na določenem področju družbenega življenja. S segregacijo je za takšno
skupino ljudi tudi ustvarjeno okolje, ki je ločeno od okolja drugih ljudi, v katerem imajo dostop
samo do svojega načina življenja in jezika, pogosto pa tudi samo do dobrin in storitev, ki so na
voljo le njihovi skupini. Pri vsem tem pogosto nimajo dostopa do jezika, kulture in načina
življenja, ki so na voljo dominantni družbeni skupini (Kogovšek in Petkovič, 2007: 12).
5.13 MULTIKULTURNA DRUŽBA
Sestavljajo jo etnične, verske in jezikovne posebnosti, ki se med seboj razlikujejo glede na jezik,
veroizpoved in kulturo (po miselnosti, navadah, zgodovinskih okoliščinah). Znotraj
multikulturne družbe je vsaka kulturna skupnost delno izločena, zato ustvarja lastne interese
(Ladinik, 2005). V pravih multikulturnih družbah se medsebojno bogatijo s pestrostjo in
posledično spoznavanjem drugih kultur.
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5.14 MULTIKULTURALIZEM
Slednji je pogostokrat obravnavan kot vprašanje, katerega je potrebno urediti na ravni države,
skoraj vedno pa je v povezavi z medetničnimi odnosi. Različne discipline so multikulturalizem
najprej obravnavale z ideološkega vidika kot upor asimilaciji in kot željo po ohranitvi določenih
skupin. Pravniki se pri tem pojmu naslanjajo predvsem na človekove pravice, še posebej na
kulturne pravice in pravice posameznikov, ki jih je potrebno formulirati in implementirati v
določen okvir (Novak-Lukanović, 2003). Ta pojem je s pojavom množičnih migracij v zadnjih
desetletjih postal vse bolj aktualen.
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6

DISKRIMINACIJA
PREDSODKOV)

(KOT

POSLEDICA

NEGATIVNIH

STEREOTIPOV

IN

Niti v Splošni deklaraciji človekovih pravic niti v katerem koli drugem mednarodnem
dokumentu ni enotne definicije termina diskriminacija, čeprav je sama beseda velikokrat
omenjena. Mednarodni in regionalni instrumenti človekovih pravic, ki se ukvarjajo s to temo,
vsebujejo različne definicije pojma glede na oblike diskriminacije, ki jih zajemajo.
Definicija v sklopu Konvencije ZN o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije se glasi:
» … kakršno koli razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali dejanje prednosti na temelju rase,
barve kože, porekla, narodnega in etničnega izvora, ki ima namen ali dejanski učinek
onemogočiti komur koli enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje človekovih pravic
in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in vsakem drugem
področju javnega življenja ali ga za vse to prikrajšati«.
6.1

NEPOSREDNA DISKRIMINACIJA

se označuje kot namen diskriminirati neko osebo ali skupino. O neposredni diskriminaciji tako
govorimo, kadar je neka oseba obravnavana slabše, kot je bila neka druga oseba v primerljivi
situaciji zaradi etničnega, rasnega ali drugega porekla ali razloga.
Primer: »Za strežbo v lokalu CUFI iščemo mlado prikupno dekle«
6.2

POSREDNA DISKRIMINACIJA

je osredotočena na učinek neke politike ali ukrepa. Dogaja se, da na videz nevtralna odredba,
kriterij ali praksa osebo ali osebe, ki pripadajo neki manjšini, dejansko postavi v slabši položaj
v primerjavi z drugimi. Primeri za to so lahko različni, od odredbe o kriteriju minimalne telesne
višine za gasilce ali policiste do pogoja veleblagovnice, po katerem ne zaposlujejo prodajalk,
ki nosijo dolga krila, ali vladnega oziroma šolskega predpisa, ki osebam s pokrivali prepoveduje
vstop ali prisotnost na pouku. Taka pravila, ki so na videz etnično ali versko nevtralna, lahko
dejansko predstavnike neke manjšine ali verske skupine postavijo v nerazumno slab položaj.
Primer: « …Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati mlajši od 35 let… «
6.3

DISKRIMINACIJA PREKO POVEZAVE

govorimo takrat , ko je oseba obravnavana neugodneje, zato ker je povezana z drugo osebo, ki
ima neke osebne okoliščine.
Primer: Starši otroka s posebnimi potrebami (npr. invalid na vozičku), saj je tudi njim
onemogočen dostop do določenih javnih krajev.
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6.4

VEČPLASTNA DISKRIMINACIJA

nastane takrat ko istočasno sovpadata dve ali več okoliščine, ki so podlaga za diskriminacijo.
Primer: na javni razpis se javi ženska romske narodnosti, ki izpolnjuje vse formalne pogoje.
Namesto nje je izbran moški, ki pogojno izpolnjuje formalne pogoje. V tem primeru gre lahko
za diskriminacijo po spolu kot tudi po narodnosti.
6.5

VIKTIMIZACIJA ALI POVRAČILNI UKREPI

nastane takrat, ko določena oseba zaradi opozarjanja na diskriminacijo trpi povračilne ukrepe
(neugodne posledice).
6.6

NADLEGOVANJE

je oblika diskriminacije nastale iz osebne okoliščine in povzroča ponižujoče, zastrašujoče,
sovražno ali žaljivo okolje in s tem žali njegovo dostojanstvo. Odločilno je dojemanje takšnega
ravnanja kot nezaželenega s strani žrtve. Nadlegovanje lahko poteka v različnih oblikah. Sega
lahko od ekstremnih oblik, kot sta nasilje in ustrahovanje (ki so vselej prepovedana), do manj
očitnih dejanj, kot je zasmehovanje ali ignoriranje nekoga na delovnem mestu.
Oblike nadlegovanja so lahko:


telesni stik;






besedno nadlegovanje s šalami;
vizualno kazanje plakatov;
osamitev ali nesodelovanje na delovnem mestu;
siljenje, od siljenja k spolnim odnosom do siljenja k sodelovanju v nekaterih skupinah ali
dejavnostih;
neupravičeno in pretirano kritiziranje, neprestano spreminjanje delovnih ciljev ali
postavljanje nerealnih zahtev (navadno v povezavi z delom).



Nadlegovanje uničujoče vpliva tako na žrtev kot na okolje, kjer se dogaja. Ogrozi lahko
zaupanje, povzroča stres in bolezni, kot so depresija, tesnoba, nesposobnost koncentracije,
visok krvni tlak, nespečnost ali glavobole, ter močno zmanjša motivacijo in uspešnost žrtve pa
tudi storilca.
6.7

SOVRAŽNI GOVOR

je tudi nadlegovanje in sicer v primerih, ko je le ta usmerjen na točno določeno osebo ali
skupino oseb. Pri sovražnem govoru gre za izražanje mnenj ali idej, ki so po svoji naravi

26

ksenofobične, diskriminatorne. Skratka temelji na prepričanju, da so nekateri ljudje zaradi
svojega prepričanja ali porekla manj vredni, sposobni …
Primer oglaševanja:

6.8

ENAKE MOŽNOSTI – POZITIVNA DISKRIMINACIJA

Koncept enakih možnosti je bolj zapleten od golega enakega obravnavanja (ki pomeni le
dolžnost vzdrževati se diskriminacije). Politika enakih možnosti je poleg tega namenjena tudi
aktivnemu:



preprečevanju diskriminacije;
zagotavljanju instrumentov ranljivim in prikrajšanim skupinam za premagovanje njihovega
depriviligiranega položaja.

Tako so depriviligirane manjšine lahko obravnavane drugače, z različnimi spodbudami,
oblikami pomoči ali posebnimi programi. V skrajnem primeru pa so celo toliko časa
obravnavane ugodneje, dokler status skupine znotraj družbe skupini ne zagotavlja dejansko
enakih možnosti. Opisano označujemo kot pozitivna diskriminacija.
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6.9

POSLEDICE DISKRIMINACIJE

Stereotipi in predsodki v širšem družbenem življenju vodijo do pojavov, kot so:






ksenofobija
homofobija
islamofobija
rasizem
gerontofobija




nacionalizem
seksizem
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7

MEDNARODNI DOKUMENTI O VARSTVU NARODNIH MANJŠIN

Po drugi svetovni vojni se je varstvo pripadnikov manjšin uvrstilo v sklop varstva človekovih
pravic. Vendar pa Splošna deklaracija človekovih pravic, ki je bila leta 1948 sprejeta v okviru
Organizacije združenih narodov, ne vsebuje posebnega določila o manjšinah.
Pomen tega področja je Organizacija združenih narodov vseeno prepoznala v posebni resoluciji
o usodi manjšin, ki jo je sprejela takoj po sprejetju Splošne deklaracije. V tej resoluciji poudarja
pomen urejenega položaja manjšin in ugotavlja, da je položaj, manjšin v vsaki državi različen
in ima posebne značilnosti.
Takoj za tem se je začela priprava mednarodnih podatkov o človekovih pravicah, ki naj bi na
obvezujoči način povzeli določila splošne deklaracije človekovih pravic, vendar je bil ta
postopek zelo dolgotrajen, od leta 1948 do leta 1966. Skoraj 20 let je trajalo, da se je
izoblikovalo določilo o varstvu manjšin, ki je vsebovano v Mednarodnem paktu o državljanskih
in političnih pravicah. To določilo se glasi: »V tistih državah, v katerih živijo etnične, verske
ali jezikovne manjšine, osebam, ki pripadajo takim manjšinam, ne bo odvzeta pravica, da skupaj
z drugimi člani svoje skupine uživajo svojo lastno kulturo, izpovedujejo in prakticirajo svojo
vero ali uporabljajo svoj lasten jezik.« Tekst tega pakta je bil sprejet leta 1966, vendar je trajalo
10 let, da je bilo zbrano zadostno število ratifikacij, in je pakt stopil v veljavo. To je bilo leta
1976. Po sprejemu tega pakta se je ugotovilo, da je dikcija tako nedorečena, da bi bilo potrebno
sprejeti posebno deklaracijo ali resolucijo, da obrazloži obseg varstva. Začela se je pripravljati
taka deklaracija. V letu 1978 se je delo začelo, deklaracija pa je bila sprejeta leta 1992.
Naštela je nekaj osnovnih podatkov o tem, kako je potekal sprejem teh določil v okviru OZN,
da bi pojasnila, da tudi na mednarodni ravni ni šlo brez zapletov in različnih stališč in da je ta
postopek dolgotrajen. Ob tem pa je ves čas potekala tudi študijska in teoretična dejavnost, v
kateri se je izoblikovala zavest o nujnosti posebnih pravic za zaščito narodnih manjšin, ki naj
ne zagotovijo samo obstoja, temveč naj zagotovijo tudi razvoj. Ena od teh posebnosti pravic je
tudi pravica do stikov z matičnim narodom in jo s stališča države matičnega naroda označujemo
kot skrb za manjšine.
Na evropski ravni je že v letu 1949 prišlo do spoznanja, da je Evropsko konvencijo o človekovih
pravicah potrebno dopolniti tudi s posebnim določilom o varstvu narodnih manjšin. To stališče
je bilo ponovljeno tudi v letu 1961 in nato še večkrat. Dani so bili različni predlogi, toda šele v
letu 1993 je na Dunajskem vrhu najvišjih predstavnikov držav članic Sveta Evrope prišlo do
izoblikovanega stališča, da naj se na evropski ravni sprejme dokument, ki bo tudi v pravni obliki
povzel načelo o varstvu narodnih manjšin. Sprejeta je bila odločitev, da se sprejmeta dva
dokumenta. En dokument naj bo okvirna konvencija, ki naj na načelni ravni povzame
obveznosti držav do narodnih manjšin, po drugi strani naj se pa prične pripravljati dodatni
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protokol k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki naj povzame iztožljive pravice
pripadnikov narodnih manjšin.
V letu 1994 je v Svetu Evrope začel delovati poseben odbor, ki naj uresniči ta naročila
ministrskega vrha. Pripravljen je bil osnutek teksta okvirne konvencije o varstvu narodnih
manjšin in 10. novembra ga je 22 držav, med njimi tudi Slovenija in vse sosednje države:
Avstrija, Italija in Madžarska. Okvirna konvencija je programski dokument, ki povzema načela
mednarodne skupnosti, ki so pomembna za varstvo pripadnikov narodnih manjšin. Pomembno
je, da 1. člen pove, da je zaščita narodnih manjšin in pravic oseb, ki pripadajo narodnim
manjšinam, sestavni del mednarodnega varstva človekovih pravic in kot taka spada v okvir
mednarodnega sodelovanja. Torej varstvo manjšin nikakor ne more biti samo notranja stvar
posamezne države, temveč je del mednarodnopravnega varstva človekovih pravic.
Drugo pomembno načelo, ki naj usmerja vse države članice konvencije je, da naj se določila
Okvirne konvencije uresničujejo v dobri veri, v duhu razumevanja in toleranca v skladu z načeli
dobrega sodelovanja in prijateljskih odnosov ter sodelovanja med državami. To so tista načela,
ki lahko pomagajo tudi državam v njihovih medsebojnih odnosih, kadar gre za vprašanje
narodnih manjšin, kajti do sedaj se je večkrat dogajalo, da se je legitimna skrb držav za narodno
manjšino v sosednjih državah označevala kot vmešavanje v notranje zadeve. To načelo je
pomembno tako za sodelovanje med državami, kakor za sodelovanje med državo matičnega
naroda in med manjšino.
Pravica pripadnikov narodnih manjšin do stikov z matičnim narodom je zajeta v 17. členu te
okvirne konvencije, ki pravi, »da se države ne bodo vmešavale v pravice oseb, ki pripadajo
narodnim manjšinam, da ohranjajo in oblikujejo proste in miroljubne kontakte čez meje, še
posebej s sosednjimi državami z namenom, da zagotovijo zaščito pripadnikom manjšin.
Kot je razvidno že iz tega kratkega prikaza, še zlasti iz zgodovinskega dela, je postopek
sprejemanja določenih pravic in oblikovanja njihove vsebine na mednarodni ravni zelo
dolgotrajen.
Delovanje Slovenije pa usmerja določilo člena ustave, ki pravi, da Slovenija skrbi za avtohtone
slovenske manjšine v zamejstvu.
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8
8.1

PRAVNI POLOŽAJ ROMOV V SLOVENIJI
USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustava) v 14. členu določa enakost pred
zakonom, saj določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli
drugo osebno okoliščino ter da so vsi pred zakonom enaki. V 61. členu ustave je določeno, da
ima vsakdo pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da
goji in izraža svojo kulturo ter uporablja svoj jezik in pisavo. Pravica do uporabe svojega jezika
in pisave je urejena v 62. členu ustave, v katerem je določeno, da ima vsakdo pravico, da pri
uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki
opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določi zakon.
Začetki urejanja pravnega položaja Romov segajo v leto 1989, ko je bila z ustavnimi amandmaji
sprejeta določba, naj se pravni položaj Romov uredi z zakonom.
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, hkrati pa nakazano dejstvo, da Romov
zaradi njihove posebnosti ni mogoče enačiti s položajem italijanske in madžarske narodne
skupnosti v RS.1
Določba 65. člena vsebuje pooblastilo zakonodajalcu, da romski skupnosti, ki živi v Sloveniji,
kot posebni etnični skupnosti z zakonom zagotovi poleg splošnih pravic, ki jih ima vsakdo, še
posebne pravice. Gre za zagotovitev posebnega (dodatnega) varstva, ki je v pravni teoriji znano
kot t.i. »pozitivna diskriminacija« ali pozitivno varstvo in pomeni, da pri urejanju posebnega
položaja in posebnih pravic romske skupnosti država ne upošteva le načela enakosti pri urejanju
pogojev za udejanjanje človekovih pravic in prepoveduje vsako diskriminacijo, ki bi temeljila
na narodnosti, rasi ali drugih okoliščinah, določenih v prvem odstavku 14. člena ustave2, ampak
oblikuje tudi posebne ukrepe, ki jih manjšinska skupnost potrebuje zaradi izhodiščno neenakih
pogojev oz. specifičnih okoliščin. Pri tem je pomembno prisluhniti izraženim potrebam
omenjene skupnosti, za artikulacijo katerih je pristojen reprezentativni organ skupnosti, da bi
bili omenjeni ukrepi zares primerni in bi postopoma olajšali kakovostno integracijo.

1

Poročilo o položaju Romov v Republiki Sloveniji, oktober 2004.

2

Glej L. Šturm, Komentar Ustave RS, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002.

F. Zakrajšek, 65. člen (Položaj in posebne pravice romske skupnosti), str. 630-633.
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Ob pripravi zdajšnje ustave so se pojavljala različna vprašanja o urejanju posebnega varstva
romske skupnosti. Na podlagi stališča, da romska skupnost zaradi svojih značilnosti zahteva
posebno ureditev, je bil predlagan poseben "romski zakon", ki naj bi celovito uredil položaj in
posebne pravice te skupnosti. Pozneje je prevladalo stališče, naj se položaj in posebne pravice
urejajo v področni zakonodaji.
Preden je Vlada RS januarja 2005 sprejela stališče, da se romska tematika uredi v posebnem
temeljnem zakonu, ki ga je 30. marca 2007 sprejel Državni zbor RS (ZRomS-1), se je 65. člen
ustave uresničeval v področni zakonodaji, in sicer v 14 (štirinajstih) področnih zakonih:
Merilo, na podlagi katerega pripada romski skupnosti posebna pravica iz 39. člena Zakona o
lokalni samoupravi, je merilo dolgotrajnega, zgodovinskega prebivanja v natančno navedenih
20 občinah. S tem je zakon določil ozemlje, na katerem Romi v Sloveniji tradicionalno
prebivajo. Le na teh območjih, določenih z območjem občin, v veljavi na dan 12. junija 2002,
imajo Romi, ki tam prebivajo, posebne pravice, ki jih zakonodajalec zanje ustanavlja s
posameznimi zakoni. Nekatere pravice ohranjanja kulturne identitete in nekatere pravice na
socialnem področju (različni socialni transferji: stalne denarne pomoči, izredne denarne
pomoči, otroški dodatki, starševski dodatki) pa imajo vsi Romi na podlagi predpisov, ki veljajo
za vse državljane Republike Slovenije oziroma tiste, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno
prebivališče.
8.2

TEMELJNI ZAKON O ROMSKI SKUPNOSTI

Vlada je 6. januarja 2005 sklenila, da pripravi temeljni zakon o romski skupnosti v Republiki
Sloveniji (sklep vlade št. 018-11/2004-1).
Priprava tega zakona je bil glavni projekt Urada Vlade RS za narodnosti v letu 2006 in začetku
leta 2007.
23. novembra 2006 je Vlada RS na svoji 98. seji sprejela besedilo ZRomS-1 in ga posredovala
Državnemu zboru RS, ki ga je sprejel 30. marca 2007, zakon pa je stopil v veljavo 28. aprila
2007. Urad Vlade RS za narodnosti je takoj aktivno pristopil k izvajanju njegovih določil v
praksi.
ZRomS-1 ureja položaj in opredeljuje področja posebnih pravic romske skupnosti v Republiki
Sloveniji, pristojnost državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti za njihovo
izvajanje ter sodelovanje predstavnic oziroma predstavnikov (v nadaljevanju: predstavniki)
romske skupnosti pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti.
Pomembno se je zavedati, da je naše izhodišče, da ima romska skupnost v Republiki Sloveniji
poseben položaj in da imajo za uspešno vključevanje v slovensko družbo ter prevzemanje
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odgovornosti za svoj razvoj pripadniki romske skupnosti poleg pravic in obveznosti, ki
pripadajo vsem državljanom Republike Slovenije, še posebne pravice, določene z zakonom.
Zavezali smo se, da Republika Slovenija zagotavlja uresničevanje posebnih pravic na področju
izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora in varstva okolja, zdravstvenega in
socialnega varstva, obveščanja in soodločanja v javnih zadevah, ki se nanašajo na pripadnike
romske skupnosti, s tem zakonom, drugimi zakoni (področno zakonodajo), podzakonskimi akti
in akti samoupravnih lokalnih skupnosti ter s posebnimi programi in ukrepi državnih organov
ter organov samoupravnih lokalnih skupnosti.
Po sprejetju ZRomS-1 v Državnem zboru RS marca 2007 je Urad Vlade RS za narodnosti
preostanek leta 2007 namenil izvajanju ZRomS-1 in usmeril večino svojih moči v vzpostavitev
osnovnih struktur in uresničevanju vsebin, ki jih ZRomS-1 prinaša in na novo ureja. Tako je
Urad Vlade RS za narodnosti že izvedel volitve sedmih predstavnikov oziroma predstavnic
romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske skupnosti
Republike Slovenije – potekale so 30. maja 2007. Prav tako je Urad Vlade RS za narodnosti
dne 20. junija 2007 sklical ustanovno sejo Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, na
kateri je bil za njegovega predsednika izvoljen Jožek Horvat Muc, s čimer je bil Svet
ustanovljen.
Nadaljnje delo v zvezi z realizacijo zakona je potekalo v smeri začetka delovanja krovne
organizacije romske skupnosti v Republiki Sloveniji - Sveta romske skupnosti Republike
Slovenije ter pomoči pri pripravi poslovnika sveta, ki ga je v delu, ki se nanaša na sejnine in
stroške sodelovanja na sejah sveta, potrdila vlada ter podala predhodno soglasje v skladu s
tretjim odstavkom 11. člena ZRomS-1 (sklep vlade št. 09501-4/2007/3 z dne 4. oktober 2007).
Poslovnik Sveta je bil skladno z ZRomS-1 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št.
94/07.
8.2.1 Naloge in cilji, ki jih prinaša ZRomS-1:
Pristojnosti državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti pri uresničevanju
posebnih pravic romske skupnosti
Glede uresničevanja pravic romske skupnosti je treba izpostaviti 4. in 5. člen zakona, ki
določata področja uresničevanja posebnih pravic romske skupnosti ter opredeljujeta vlogo in
naloge državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti.
Tako Republika Slovenija na področju vzgoje in izobraževanja:



ustvarja pogoje za vključevanje pripadnikov romske skupnosti v sistem vzgoje in
izobraževanja;
zagotavlja pogoje za dvig izobrazbene ravni pripadnikov romske skupnosti in
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zagotavlja pogoje za ustrezno štipendijsko politiko.

Na področju trga dela in zaposlovanja Republika Slovenija:




namenja posebno skrb spodbujanju zaposlovanja;
namenja posebno skrb spodbujanju poklicnega izobraževanja in
namenja posebno skrb usposabljanju pripadnikov romske skupnosti.

Na področju romskega jezika, kulture, informiranosti in založništva Republika Slovenija:



spodbuja ohranjanje in razvoj romskega jezika in
spodbuja kulturno, informativno in založniško dejavnost romske skupnosti.

Na področju urejanja prostora in bivalnih razmer pa so državni organi in organi
samoupravnih lokalnih skupnosti dolžni:



zagotavljati pogoje za urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje
bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti;
urejanje prostorske problematike romskih naselij je še posebej pereč problem, zato zakon v
5. členu ureja to področje (kar cel člen je namenjen tej problematiki).

Skladno s četrtim odstavkom 4. člena ZRomS-1 bo vlada enkrat letno poročala državnemu
zboru o uresničevanju zgoraj naštetih obveznosti.
Urad Vlade RS za narodnosti bo, kot organ, ki skrbi za izvajanje ZRomS-1, pripravil zbirno
poročilo o uresničevanju obveznosti iz 4. in 5. člena zakona, o čemer bo poročala vlada
državnemu zboru. Glede na to, da bo šlo za zbirno poročilo, ki bo vsebovalo informacijo o vseh
aktivnostih na zgoraj navedenih področjih, je Urad Vlade RS za narodnosti že predlagal, da
pristojni resorni organi sprotno zbirajo podatke o teh aktivnostih.
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UKREPI VLADE RS 2010 – 2015

Uradni podatki o številu pripadnikov romske skupnosti, ki živijo v Sloveniji, so uradni podatki
popisa prebivalstva iz leta 1991 in 2002, ki ne ločujejo med tistimi Romi, ki so v Sloveniji
naseljeni stalno oziroma začasno. Ob zadnjem popisu prebivalstva leta 20023 se je za pripadnike
romske skupnosti opredelilo 3.246 oseb, 3.834 oseb pa je kot materni jezik navedlo romski
jezik.
Kljub uradnim podatkom popisa prebivalstva iz leta 2002 naj bi po ocenah različnih organov in
nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji živelo med 7.000 in 10.000 Romov (po nekaterih
ocenah celo 12.000), največ v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju ter v večjih
mestih kot npr. v Ljubljani, Mariboru, Velenju, Celju.
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.
Zaradi zgodovinske usode in drugih okoliščin so med Romi v Sloveniji razlike, ki temeljijo na
tradiciji, specifičnem načinu življenja, pa tudi stopnji socializacije in integriranosti v okolje.
Glede na težave, s katerimi se sooča romska skupnost v Sloveniji predvsem na nekaterih
bistvenih eksistencialnih področjih, bi jo lahko opredelili kot kategorijo, ki je najbolj
izpostavljena diskriminaciji na podlagi narodne in etnične pripadnosti. Tej so namreč že po
naravi najbolj izpostavljene ranljive družbene skupine, med katerimi so tudi manjšine.
Metodologijo priprave ukrepov za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti in
njihove hitrejše ter boljše integracije v družbo (ob ohranjanju vseh posebnosti njihovega jezika
in kulture ter ostalih etničnih značilnosti) je potrdila medresorska delovna skupina za pripravo
programa ukrepov (imenovana na podlagi sklepov vlade št. 02401-16/2007/4 z dne 11. 10. 2007
in št. 02401-16/2007/7 z dne 27. 12. 2007) na 2. sestanku dne 23. 1. 2008.
Namen in cilj je priprava in sprejetje programa ukrepov, ki bo omogočil zadovoljevanje
utemeljenih potreb pripadnikov romske skupnosti in izboljšanje življenjskih pogojev
pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovo kakovostno, hitrejšo in lažjo
integracijo v družbo ter hkratno ohranitev jezikovnih in kulturnih posebnosti skladno z
izraženimi potrebami Romov samih.
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na
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strani:

http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_slovenija_prebivalstvo_dz.htm (25. 10. 2006).
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Dolgoročni namen in cilj programa ukrepov je s konkretnimi ukrepi vplivati na razvoj oziroma
večanje medsebojnega razumevanja in dialoga med pripadniki romske skupnosti in večinskim
prebivalstvom ter promovirati udejanjanje človekovih ter manjšinskih pravic.
Osnovni strateški cilji programa ukrepov so:








izboljšati bivalne razmere pripadnikov romske skupnosti in urediti romska naselja;
izboljšati izobrazbeno strukturo pripadnikov romske skupnosti in povečati vključenost:
romskih otrok v programe predšolske vzgoje oziroma v programe priprav na vstop v
osnovno šolo, šoloobveznih otrok v redno izobraževanje ter mladih in odraslih v
nadaljevanje izobraževalnega procesa v skladu z načelom vseživljenjskega učenja;
povečati zaposlenost in znižati brezposelnost pripadnikov romske skupnosti;
izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske skupnosti, predvsem s poudarkom
na izboljšanju zdravstvenega varstva otrok in žensk;
ohranjati in razvijati kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti
ter si prizadevati za ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika;
povečati osveščenost večinskega prebivalstva glede obstoja, kulture, šeg in navad
pripadnikov romske skupnosti ter osveščenost pripadnikov manjšine o pravicah in
dolžnostih, ki jim pripadajo kot državljanom Republike Slovenije.

Skladno z zastavljenimi strateškimi cilji so opredeljena prioritetna področja programa in ukrepi.
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II DOGOVORJENE / ZGODNJE POROKE
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11 … KOT UVOD …
Zelo težko je ločiti dogovorjeno romsko poroko od prakse zgodnjega sklepanja zakonskih vez
po svetu. Glede na običaje in tradicijo so enake oziroma so si po vsebini zelo podobne. Kot
posledica gospodarskih razmer so tudi denarne dote vse višje. V času suženjstva so – kot rešitev
pred morebitno spolno zlorabo s strani njihovih lastnikov – Romi poročali hčere, ko so bile še
zelo mlade, saj poročene niso predstavljale iste cene. Kljub preseljevanjem smo Romi v
nekaterih skupnostih ohranili prakso – znano že stoletja – sklepanje dogovorjenih porok.
Na žalost obstaja veliko neskladje, ko gre za obravnavo začetka posamezne zveze v romskih
skupnostih. Številni raziskovalci, ki se ukvarjajo s perečim vprašanjem zgodnjih zvez v romskih
skupnostih, ga razlagajo kot kršenje človekovih pravic in ga iz svoje perspektive razlagajo kot
»škodljivo kulturno prakso«, ki krši evropske norme in zmanjšuje sposobnost romskega
dekleta.
Kdaj so dejansko kršene človekove pravice in kakšni ukrepi naj temu sledijo, je odvisno od
posameznega primera. Ne smemo pozabiti, da so kasnejše posledice, katere utrpi posameznik,
zanj lahko usodne. Skozi številne raziskave in zbrane podatke o Romih po svetu, so zgodnje
poroke med Romi upodobljene na zelo stereotipen način: Romom se pripisuje drugorazrednost,
oklepanje tradicionalnosti in neizobraženost, ki jih poneumlja.
Menim, da je bilo veliko kulturnih značilnosti v posameznih primerih – ki jih ni mogoče
izključiti – predstavljenih v negativnem smislu, zato se nas, Rome, obravnava kakor žrtve lastne
usode. Tako smo Romi danes, v sodobni družbi, kjer o romski tematiki (in povezanimi ukrepi
na politični ravni) večinoma odločajo Neromi, predstavljeni kot izrabljene žrtve in ne manjšina.
Na ta način naj bi se integrirali in začeli gledati na lastno identiteto kakor kompleks.
Ali naj se potemtakem Romi prilagodimo večini in postanemo nevidni?
Ponovno: kje ostajajo tukaj človekove pravice?
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12 ROMI – IZVOR IN POREKLO
Izvor in samo poreklo Romov se je pričelo odkrivati v 18. in 19. stoletja in le nekoliko
odgovorilo na vprašanje od kod prihaja ta skupina ljudi. Po mnenju več raziskovalcev so se iz
matične pokrajine začeli izseljevati zaradi osvajalnih vojn nad Indijo v devetem stoletju, ko so
bile tudi zaznane največje selitve nomadskih skupin. Tako nekako so raziskovalci zapisali
začetke selitvenih poti, katere še danes nismo docela potrdili.
Glavni vzrok preseljevanja iz vzhoda na zahod je ob enem tudi nomadski način življenja, ki
nam ga še danes pripisuje večina. Zaradi različnih in drugačnih kulturnih navad in običajev je
nesprejemanje in preganjanje Romov še vedno prisotno. Danes tako Romi živimo zelo
kompleksno dvojno stvarnost.
O poreklu Romov so se ohranili številni miti in legende, ki so jih Romi prenašali s seboj z
ustnim izročilom. Le-ti še danes zavajajo nekatere znanstvenike, ki preučujejo zgodovino
Romov.
»Neki prerok je opozoril indijskega kralja, da bo sovražnik napadel njegovo kraljestvo in mu
uničil družino, vendar bo napadalec nemočen, če bo napadel Rome. Kralj zato pokliče
romskega poglavarja in mu v tajnosti odda hčer edinko, Gan. Njo naj bi bil poglavar vzgojil
kot svojega pravega otroka. Gan je odrasla v isti družini kakor poglavarjev sin čen. Nekega
dne stari poglavar umre, romsko pleme pa sili novega poglavarja čena, naj se oženi. Čen pa je
zavračal poroko s katerokoli žensko in grozil, da se bo, če ga bodo še naprej silili, ubil, ker ima
rad le svojo sestro.
Čenu je mati zaupala, da Gan ni njegova prava sestra, a da mora čuvati skrivnost, saj bi lahko
sovražnik ubil Gan kot kraljevo hčer. Pleme se je razdelilo v dva tabora. V prvem so bili tisti,
ki so podpirali novega poglavarja, v drugem pa tisti, ki so ga zaradi zakona s sestro obsodili in
niso priznavali takšnega plemenskega poglavarja. Drugi tabor je prisilil čena in njegove
privržence, da so se izselili oz indijske dežele. Od takrat naprej se čen in njegovi rojaki selijo
iz mesta v mesto, saj jih je prerok preklel, da nikdar ne smejo prespati dveh noči v istem mestu,
ne piti vode dvakrat iz istega vodnjaka, prečkati dvakrat iste reke v istem letu.«
(Vir: http://www.romsvet.si/sl-si/romi-v-sloveniji/o-izvoru-Romov )
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(Vir: https://www.pinterest.com/birdandvine/the-gypsy-camp/ )

Vsi miti in legende, kakor sam jezik, ki se je ohranil do danes, je dokaz, da Romi izvirajo iz
Indije. Žal znanstveno ustna izročila niso zadostna za rekonstruiranje romske preteklosti in
zgodovine, vendarle pa se je romsko ljudstvo omenjalo že v legendah, zgodbah, pesmih in
verovanju številnih narodov sveta.
Nekateri raziskovalci menijo, da so Romi prišli v dežele bizantinskega cesarstva že sredi 9.
stoletja, v Perzijo pa celo že v 4. stoletju. V besedilu o življenju sv. Žora Antonskega, ki je bilo
spisano v samostanu Iviron na gori Atos v Grčiji in izvira iz leta 1089, je moč najti prve omembe
o Romih. Delo govori o ljudstvu Adsinkani, od tod tudi izpeljanka besede »cigan«.
Na podlagi pripovedovanja Romov, da prihajajo iz Egipta, so posamezne države uporabljale
svojo ustrezno izpeljanko, kot npr.: gypsy(Anglija), ejiftos (Grčija), evgit (Albanija). V
nemških pokrajinah se imenujejo Sinti – izvor lahko najdemo v jeziku hindi. V Španiji in Perziji
so Rome poimenovali tudi po barvi kože: cales, karači (oboje pomeni črn in še danes se Romi
med seboj poimenujemo po teh skupinah). Veliko Romov ne pozna svojega izvora, vendar
poznajo skupino iz katere izhajajo.
»Etnična oznaka »cigan« se je v sodobnem času v evropskih jezikih opuščala in tudi v
slovenščini ni več primerna, ker se jo smatra kot izrazito diskriminatorno in zato politično
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skrajno nekorektno in neetično. Nadomešča jo poimenovanje »Rom«, ki v romskem jeziku
pomeni poročenega moškega in hkrati človeka.«
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Romi)

Nekaj pisnih omemb Romov v zgodovini lahko najdemo v arhivskih spisih, kronikah, od
15. stoletja dalje pa tudi v popisih prebivalstva, ki pa so zelo slabo raziskani. Žal je med
arhivskimi dokumenti mogoče najti predvsem zakonske uredbe centralnih in lokalnih oblasti,
objave, deklaracije, aretacije in sodni spisi, zaradi katerih so bili Romi predstavljeni in videni
predvsem kot prevaranti, vrači, lopovi, kriminalci. Dandanes je žal v določenih državah temu
še vedno tako.
12.1 ROMI NA SLOVENSKIH TLEH
Najstarejši pisni vir o Romih na Slovenskih tleh je iz leta 1387 v zagrebški škofijski sodni
kroniki, ki omenja Cigana iz Ljubljane. Zato domnevamo, da so se prvi Romi naselili v
Sloveniji v 14. stoletju, čeprav je znano, da so v Evropi prvič zasledili pripadnike tega ljudstva
že ob koncu 11. stoletja.
Na Slovensko ozemlje so se preseljevali iz smeri Hrvaške – današnji dolenjski Romi, iz
Madžarske – današnji prekmurski Romi in iz smeri nemških dežel – današnji gorenjski Romi
ali Sinti. Porast preseljevanja Romov v Slovenijo beležimo po drugi svetovni vojni in nazadnje
večje preseljevanje Balkanskih Romov v večja mesta Ljubljana, Maribor in Velenje zaradi
rastoče industrije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Na slovensko ozemlje so se Romi naseljevali v manjših skupinah, kot družine. Vse do
18. stoletja so se preseljevali in živeli nomadsko. V začetku tega stoletja se je pričela stalna
nastanitev posameznih romskih skupin na slovenskem ozemlju.
V sredini stoletja, v letih 1761–1767, je avstroogrska cesarica Marija Terezija izdala množico
ukrepov in zakonsko asimilacijo Romov v večinsko prebivalstvo. Kasneje, leta 1783, je njen
naslednik, cesar Jožef II. proces asimilacije Romov še zaostril.
Odredbe so vsebovale:
 prepoved nomadskega načina življenja Romov,
 prepoved preseljevanja iz kraja v kraj,





prepoved opravljanja romskih tradicionalnih poklicev,
prepoved medsebojnih porok,
prepoved vzgoje otrok in njihova prisilna oddaja v tujo prevzgojo,
prepoved rabe romskega jezika in tudi prepoved rabe imena Rom ali Cigan; imenovali naj
bi se »novi naseljenci«.
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Izveden je bil tudi prvi popis romskega prebivalstva in odredbe so uresničevali, namen pa ni bil
dosežen.
V 19. stoletju so hoteli rešiti romsko problematiko, predvsem z uporabo raznih okrožnic, ukorov
in odredb, s čimer so Rome preganjali iz kraja v kraj.
Na slovenskih tleh se je o Ciganih pisalo že davnega leta 1885, ko je kranjski deželni zbor v
dolenjskem časniku objavil vest o Ciganih: »Bog nas je ustvaril kot Slovence in nam dal
slovenščino, da se v tem jeziku zgovorimo in da v tem jeziku mislimo, molimo, beremo, pišemo
in se izobražujemo«. Rome so predstavljeni kot nadloga, »železne kobilice«, nepotreben zarod,
ki bi ga bilo treba izgnati v Afriko. Kranjski deželni zbor še nadaljuje »čudno je res, da vsredi
med nami žive divjaki – Cigani – brez vsakega poduka, v zakonu brez zakona in nihče se jih ne
vsmili« in predlaga, da bi odrasle »potaknili v prisilne delavnice, otroke pa v odgojevalnice«.
Temu so sledili še ukazi cesarja, da se vse Cigane izžene iz tamkajšnjih krajev.
12.2 SOCIALNI STATUS ROMOV SKOZI ČAS
Socialni položaj pretežnega dela romske populacije je izrazito nižji v primerjavi z večinskim
prebivalstvom, ne glede na to ali govorimo o materialnih dobrinah, izobrazbeni stopnji,
zaposlitvenih možnostih. Romi prav tako po večini niso vključeni v politično dogajanje v
okolju, kjer živijo, odvisni predvsem od socialne pomoči in otroškega dodatka. Z visoko stopnjo
brezposelnosti in nizko izobrazbeno strukturo so Romi na trgu dela v današnjih razmerah v zelo
neugodnem položaju.
V preteklosti je bila za Rome zelo pomembna kovaška obrt (kot dokaz, da so se nekaj res
opravljali ta poklic je npr. skupina Romov iz Maribora, ki je ohranila poimenovanje »Kovači«).
Bili so tudi dobri trgovci. Nekateri so se ukvarjali s konji – kupili so bolne, suhljate konje, jih
hranili in oskrbovali ter kasneje dobro prodali. Ta posebna predanost in spoštovanje do konjev,
je med Romi prisotna še danes.
Velik del preživljanja predstavlja pri nekaterih Romih beračenje in vedeževanje, kar pa
opravljajo predvsem socialno slabše situirane družine. Poleg tega se nekateri še vedno
preživljajo z zbiranjem odpadkov in prodajo kovin, spet drugi pa se ukvarjajo tudi z različnimi
vrstami kaznivih dejanj.
Kot posledica iskanja zaposlitve in vira zaslužka, se tako mladi Romi kot tudi Neromi, ki živijo
na obmejnem področju (Štajerska, Prekmurje), odpravijo na delo v sosednjo Avstrijo. Omeniti
je treba tudi aktivno delovanje nevladnih organizacij v romski skupnosti, ki so v zadnjih letih
prispevale k porasti aktivne politike zaposlovanja – romski aktivisti in zaposlovanje v društvih.
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13 ČLOVEKOVE PRAVICE
Splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z
namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri
pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in
mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in
spoštovanje, tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo
oblastjo.
Slednji členi človekovih pravic so pomembni, kadar govorimo o Romih.
2. člen
Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s Deklaracijo, ne
glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno
pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino.
Nadalje ni dopustno nikakršno razlikovanje glede na politično ali pravno ureditev ali
mednarodni položaj dežele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo to ozemlje neodvisno, pod
skrbništvom, ne samoupravno ali kakorkoli omejeno v svoji suverenosti.
12. člen
Nikogar se ne sme nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, v
njegovo družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na njegovo
čast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takšnim vmešavanjem ali
takšnimi napadi.
16. člen
1. Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnihkoli omejitev glede na raso,
državljanstvo ali vero, pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino.
Upravičeni so do enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo,
kot tudi, ko ta preneha.
2. Zakonska zveza se sme skleniti samo s svobodno in polno privolitvijo obeh bodočih
zakoncev.
3. Družina je naravna in temeljna celica družbe in ima pravico do družbenega in državnega
varstva.
18. člen
Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica vključuje svobodo
spreminjati prepričanje ali vero, kakor tudi njuno svobodno, javno ali zasebno izražanje, bodisi
posamezno ali v skupnosti z drugimi, s poučevanjem, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z
bogoslužjem in opravljanjem obredov.
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14 OBLIKE DOGOVORJENIH POROK
V Indiji predvsem pri socialno šibkem sloju se poročni dogovori sklepajo že v rani mladosti
otrok zaradi preživetja.
V večini Zahodnega sveta in razvitejših državah so svojo poročno kulturo in običaje obdržali
pripadniki islama ter Romi. Dogovorjene poroke se izvajajo v praksi zaradi tradicije, kar pa ne
izključuje drugih nasilnih oblik dogovorjenih porok. Dogovorjene poroke se izvajajo v Jemnu,
Afganistanu, Etiopiji in tudi drugih državah.
Znana je oblika dogovora tudi z zrelimi mladeniči, vdovci srednjih let in celo ugrabitelji, ki po
posilstvu dekleta, le-to lahko razglasijo za svojo ženo.
Kljub temu, da so dogovorjene poroke v mnogih državah prepovedane, se še vedno prakticirajo.
Odrasli moški se poročajo celo s petletnimi dekleti, poroke pa so izvedene ponoči, da obreda
ne bi prekinila policija.

(Vir: http://i.huffpost.com/gen/1343643/images/o-CHILD-MARRIAGE-facebook.jpg)
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14.1 ROMSKA TRADICIJA IN OBIČAJI
Romi več dni slavijo svoje obrede, s katerimi se še vedno zelo povezujejo v skupnosti.
V Evropi Romi pripadajo islamski, katoliški in pravoslavni veri, zato se običaji razlikujejo,
hkrati pa kažejo še veliko podobnosti.
Patriarhalna razširjena družina je predvsem praksa pri balkanskih Rom, ki so v večini pripadniki
islama. Mladi se vse bolj odločajo za osamosvojitev, za t.i. malo družino, se odcepiti in živeti
svobodnejše življenje. Slednje v romski skupnosti pomeni nespoštovanje, s čimer se soočajo
predvsem starejši. Veliko je še vedno psihičnega pritiska nad mladimi, češ »Kdo bo skrbel za
očeta in mamo? Kaj če zbolita?«. Nekako je namreč v navadi, da vsaj en sin ostane s starši in z
njimi živi ter za njih kasneje, ko ostarijo, tudi skrbi. Zelo nespoštljivo je namreč svoje starše ali
stare starše v starosti predati v oskrbo domu za starostnike.
Velik pomen imajo v družini otroci. Pri razširjenih družinah, kjer je več sinov in snah, se otroci
vseh obravnavajo enako in vzgajajo po določenih načelih. Vedno morajo spoštovati starejše
brate in sestre ter vse ostale. V navadi je, da starejših ne poimenujemo po imenu, tako je stric
tudi sosed in starejša ženska iz skupnosti babica. Medtem ko se na romske otroke velikokrat
gleda kot na žrtve ali lenuhe in slabe učence, se ti otroci učijo življenja že zelo zgodaj. Romski
otroci sicer živijo brezskrbno in veselo otroštvo, a je njihova vzgoja prepletena z veliko običaji
in s še več načeli. Otroci so podvrženi moralni vzgoji že v zgodnjem otroštvu, najbolj
pomembna je družina in njene vezi, vse ostalo sledi.
Moški imajo veliko več svobode, kot ženske, kar pa ni le romski običaj. Neenakost med
spoloma se pojavlja tudi v drugih kulturah. Za materialne dobrine in proračun družine skrbi
navadno predvsem moški. Dečke se med Romi obravnava privilegirano in drugače kot deklice.
V svet zunaj romske skupnosti vidi kakor žrtve le dekleta in hkrati pozablja, da se nad sinovi,
predvsem prvorojenimi, izvaja velik pritisk pri izbiri prave življenjske sopotnice, ki bo skrbela
za njegove starše, ko ostarijo.
Ženska ima v družini velik pomen. Kot hčer lahko prek poroke omogoči boljšo povezanost s
skupnostjo ali pa ogrozi status družine, ki je zelo pomemben. Z dogovorjeno poroko postane
dekle povezovalec dveh družin in omogoči prepletanja vezi. Po poroki se znajde v vlogi matere
in žene, kar ponazarja moč in skrb za nadaljevanje rodu. In nenazadnje kot starejša ženska
odloča oziroma vodi celotno gospodinjstvo družine. V slednje se moški le redko vmešavajo.
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14.2 POROKA IN POROČNO OBREDJE
Dogovorjena poroka v romski skupnosti v večini pomeni zavezništvo dveh družin ter
posledično širjenje in ohranjanje skupnosti. Dekle zaprosijo za roko v krogu družine. Ob tem
je pomembno, da so prisotni starejši moški. V kolikor se dekle strinja, kakor tudi celotna
družina, se sklene zavezništvo med družinama in dogovor o denarni doti, ki mora biti porabljena
za poročno obredje. Dota ima širši pomen kakor »kupnina«, kot jo velikokrat poimenuje
zahodni svet. Je znak zavezništva in pripada staršem neveste, nova družina pa na tak način
sprejme nevesto. Doto v obliki denarnega zneska (misitnija, mahr) poznajo še vedno v Indiji,
Egiptu in tudi v večini muslimanskih držav. Znesek dote igra pomembno vlogo v primeru
ločitve. Sicer ločitev brez tehtnega razloga sploh ni mogoča, vendarle se v primeru ločitve na
podlagi dote določi denarno kazen, ki je lahko tudi 3-krat višja. Določeni znesek mora vrniti
obdolžena družina. Kazen se izreče v primeru KRAJE, IZDAJE ali PREŠUŠTVA.

(Vir: http://www.genspot.com/PhotoGallery/ShowPhoto.aspx?photo_id=102689)
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(Vir: http://jugmedia.info/2014/08/22/pocela-petodnevna-raskosna-romska-svadba/)

Poročno obredje
1. dan:
Na nevestinem domu se pričaka svate v manjšem družinskem krogu, od 40-80 ljudi, ki so priča
zavezništvu in dogovoru med družinama.
2. dan:
Dekliščina: na obredje so povabljene žene in dekleta, ki jo opevajo in pripravijo na poročno
obredje ter vstop v zakon. Navadno se slavja udeleži do 100 ljudi.
3. dan:
Dekliščina (konjdjed): slavje, na katerega povabijo vse iz skupnosti iz nevestine družine. Slavja
se udeleži od 150 do 300 ljudi.
4. dan:
Svatje neveste pričakajo ženinove svate, ki morajo priti po nevesto pred poldnevom. Na isti dan
ima ženinova družina poročno obredje, katerega se nevestina družina ne udeleži.
5. dan:
Nevesto obišče družina, s tem sprejme njen vstop v zakon in jo obdari z nakitom ter oblekami.
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14.3 »PRIHODNOST ŽENSKE« (ROMINJA)
Dan poroke je polna skrajnosti, medtem ko se ženinovi sorodniki (predvsem moški) pred
nevestino hišo veselijo, nevestini sorodniki (predvsem ženske) v hiši v solzah pripravljajo
nevesto, saj »izgubljajo hčerko…«. Ko nevesto ženske iz njene družine oblačijo, joka. Ko jo
moški pospremijo izpred domače hiše, tuli. Težko je doumeti, kaj doživljata človeka, ki se bosta
prvič zares pogledala v trenutku, ko bosta že poročena, in od takrat naprej skupaj živela, delala,
spala, vzgajala otroke, se postarala. Poroka je dobra predvsem za skupnost, za obe družini.
Poroka je nujna, da se skupnost obnavlja, se krepi, da skupnost deluje. Že kot otroci smo tako
vzgojeni, da je na prvem mestu racionalnost.
Zelo je težko na splošno govoriti, kdaj gre za prisilo, kdaj za tradicijo. Sama sem zelo ponosna
na tradicijo, zato mislim, da je dogovorjena poroka del običaja, kakor tudi denarna dota. Kar pa
ne pomeni, da sem zagovornica prisilnih ali porok iz koristi, prav tako nisem naklonjena
porokam med mladoletnimi. Kljub temu se vse več polnoletnih deklet in fantov odloči za to pot
in jo ubere, ker je racionalna in trezna. Tudi če se znajdemo v svetu večine, še ne pomeni, da
smo na koncu srečni. Kako bi se počutili vi, če bi se vas družina odrekla in ne bi bili več vabljeni
na nedeljska kosila k svojim staršem?
Našim prababicam se dogovorjena poroka ne zdi preveč čudna, mi pa je nismo vajeni. Gre za
predstavo o tem, da bi moralo vse potekati po določenem vrstnem redu. Tudi v vseh ostalih
(tudi v slovenski kulturi) so se prakticirale dogovorjene poroke. Žal jih je sodobnost do cela
izmaličila ali pa do skrajnosti romanizirala.
»Se poročiš, živita skupaj, kasneje te skupno delo in spolnost zbliža in iz te bližine se razvije
naklonjenost, celo ljubezen,« tako nas učijo naše mame. Sodobni čas pa nas uči ravno obratno:
»Čustva sledijo dejanjem. Čustva in občutki so prvi pogoj, da se neka zveza razvije«. Odločitev
je precej bolj racionalna, pa tudi pričakovanja v zvezi s poroko in zakonskim življenjem se
izkažejo za bolj realna (predvsem pa bolj skromna) od pričakovanj marsikaterega srečno
zaljubljenega Evropejca ali pripadnika katerega koli drugega naroda. Ali si sploh lahko
privoščimo, da v tem primeru na prvo mesto postavljamo čustva in na drugo racionalnost samo
zato, ker poroka ni več pogoj za preživetje in dostojno življenje?
Je to sreča in so to pravice?
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14.4 »PRIHODNOST ŽENSKE« (NEROMINJA)
Romskim ženskam se po strogi romski tradiciji ni dovoljeno ločevati od svojih mož. Kadar se
vendarle zgodi, o njihovi usodi po ločitvi odločajo patriarhalni starešine. Če bi Jasmina imela
otroke, bi jih po ločitvi zanesljivo dobil nekdanji mož. Nikoli več jih ne bi smela videti.
Skupnost bi jo zavrgla. Ker so romske ženske finančno odvisne od svojih partnerjev, ne bi imela
nobenega zatočišča pod soncem.
A kjer je volja, je moč. Ne le, da se je ločila, Jasmina se je tudi izobrazila. Dneve in noči je
delala kot natakarica, kot prodajalka v zlatarni, celo kruh je razvažala in šivala obleke, da si je
lahko plačala srednješolski program za ekonomskega tehnika. Nekje vmes je slišala za razpis
nacionalnega radia, ki je želel ustanoviti posebno oddajo za Rome. Vpisala se je in se dve leti
izobraževala za novinarko. Začela je spremljati romsko tematiko na državni ravni, se
povezovati z romskimi aktivisti, hkrati obiskovala še srednjo frizersko šolo, da se je lahko s
priložnostnim striženjem las preživljala, se spet zaljubila, poročila s Slovencem, rodila sina,
dokončno postala romska aktivistka.
Danes je predsednica mariborskega romskega društva Terne Roma – Mladi Romi. Sodeluje z
vsemi državnimi institucijami, ki oblikujejo nacionalno in evropsko romsko politiko in opravlja
delo mediatorja. Glasna je, tako glasna in odločna, da ima učinek tudi na tisoč kilometrov prek
Skypea. Ve, kaj hoče. Ve, kaj zmore. Podobno kot pet mladih romskih žensk, ki so leta 2009 v
Budimpešti ustanovile organizacijo Romska ženska (www.romawoman.org). Podobno kot 150
romskih žensk, ki se je letos septembra zbralo v Helsinkih na Finskem na 4. mednarodni
konferenci Romskih žensk, namenjeni oblikovanju in razvijanju strategij za izboljšanje
položaja Rominj in njihovih družin v Evropi. Romske ženske hočejo spremembe za svoje
otroke. Hočejo izobrazbo. Znanje. Samozavest. Nočejo omejitev romskih moških in evropskih
diskriminatornih politik. Hočejo prihodnost.
Ko je Jasmina Ahmetaj na septembrski konferenci povedala, da je o položaju romske ženske s
pomočjo druge ženske, Nerominje, napisala knjigo, so ji zbrane soborke dejale, da je kakor
vrtnica v puščavi. Jasmina je – metafore, barve in malo patetike sodi v romski besednjak –
odgovorila: »Če sem vrtnica v puščavi, me pa zalivajte. Spodaj je celo grmičevje. Vzcveti mora,
naj vzcveti!«
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15 ZAZNAVA PRISILE IN UKREPANJE
Potrebno je deliti, kdaj gre za prisilno in kdaj dogovorjeno poroko oziroma tradicijo.
1. Prijava zlorabe in prisilne poroke zahteva sodelovanje s strokovnjaki. Kot je v praksi se nudi
žrtvi nastanitev in strokovna pomoč. Nujna je zaščita zaradi pritiska iz skupnosti in družine.
Kadar gre v določenem primeru za mladoletno osebo je nujno sodelovanje s strokovnjaki in
mladoletni osebi poiskati primerno nastanitev in strokovno pomoč za žrtve zlorabe. Nujna je
zaščita in nudenje podpore za nadaljnji razvoj osebe (izobraževanje, terapije, …
2. V primeru prisile katero prijavi tretja oseba je potrebno sodelovanje z viri iz skupnosti, da
lahko potrdite sume ali nadaljujete z reševanjem posameznega primera.
3. Kadar zlorabo prijavi mladoletna oseba le v šoli je primer potrebno raziskati in preveriti, kajti
zaradi težav z lastno identiteto tradicijo nekatera dekleta izrabljajo prepričanje staršev za
izgovor zaradi želje po svobodi. Žal se v teh primerih dogaja, da se ne odločajo za nadaljevanje
izobraževanja, katero je ključno za razvoj Romskega dekleta. Potrebno je preveriti vse sume,
katero lahko opravimo npr. z dodelitvijo učne pomoči na domu. Sočasno se nudi socialno
pomoč celotni družini, jih ozavešča in slednja lahko potrdi sume zlorabe. V kolikor gre za
zlorabo je potrebno ravnati kot v primeru 1.
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16 KOT ZAKLJUČEK
Še beseda o integriranosti:
»Sodobna družba uči o svobodi odločanja, s človekovimi pravicami. Sodobnost nas je
pripeljala do razmišljanja in svobodnega odločanja in lastne volje, katero človek kaže z v
zgodnji mladosti. Posledično z integracijo dosežemo prilagojenost družbi in normativom
sodobnega sveta ter lažje vključevanje v družbo. Sočasno se za Rome dogaja ne sprejemanje v
skupnosti in velikokrat prihaja zaradi lastne volje po modernizaciji do delitve razširjene
družine. Ravno zaradi lažjega vključevanja v družbo je izumrl velik del jezika s čimer se prav
tako pozablja kultura in vodi do težav sprejemanja lastne identitete.«
(Vir: iz neobjavljenega članka Nataše Kramberger)
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17 VIRI
Internetni viri:
http://www.youth-hostel.si/links-det.asp?id=702&c=64&l=2012, Anja Turk (15.3.2015)
https://www.dnevnik.si/1042451012/kronika/1042451012 (10.3.2015)
https://cs.coe.int/team20/cahrom/7th%20CAHROM%20plenary%20meeting/Item%2004%20
%20ERTF%20and%20Phenjalipe%20joint%20paper%20Making%20Early%20Marriage%20
in%20Roma%20Communities%20a%20global%20concern.pdf:
Making early mariagge in Roma communities a global concern, EUROPEAN ROMA AND
TRAVELERS FORUM&AND ROMANI WOMEN INFORMAL PLATFORM
»PHENJALIPE« (10.3.2015)
http://www.romsvet.si/sl-si/romi-v-sloveniji/o-izvoru-Romov (9.3.2015)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Romi (9.3.2015)
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III KOMUNIKACIJA IN MEDIACIJA
(V ROMSKI SKUPNOSTI)
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18 UVOD
Uspešnost in učinkovitost pri delu vsakega posameznika je v veliki meri odvisna tudi od
njegovih komunikacijskih spretnosti. Pri komunikaciji z Romi gre velikokrat za komunikacijo
z osebami, ki so slabo izobražene, pomanjkljivo razumejo slovenski jezik in velikokrat
nesprejemljivo neverbalno komunicirajo. Posledično prihaja do manjših in večjih
nesporazumov, ki bi jih z boljšim poznavanjem romske kulture in ustreznim komuniciranjem
lahko preprečili. Ustrezna verbalna in neverbalna komunikacija lahko velikokrat predstavljata
ključ do učinkovitejšega reševanja različnih zagat. Vloga komuniciranja tako med strokovnim
osebjem kot med strokovnim osebjem in »strankami« je zelo pomembna. Prav nezavedanje
slednjega ali nezadostna usposobljenost v komuniciranju je lahko povod za nesporazume,
posledično tudi za pritožbe zoper delo posameznika.
Uspešna komunikacija, ustvarjanje pozitivnega odnosa je pomemben dejavnik za uspešno
mediacijo, oziroma uspešno in učinkovito reševanje sporov, kljub različnim stališčem
vključenih oseb. Mediacija, kot oblika nove kulture reševanja sporov, temelji na konstruktivni
komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb ter iskanju skupne rešitve, ki bo
zadovoljila obe strani.

19 KOMUNIKACIJA
Komunikacijo lahko opredelimo kot proces sporazumevanja, katerega bistvo je izmenjavanje
informacij. Izraz izhaja iz latinske besede »communicare«, kar pomeni posvetovati se,
razpravljati, vprašati za nasvet. Komuniciranje je ena osrednjih socialnih dejavnosti v
vsakdanjiku vsake osebe (Možina, idr., 2004, str. 50).
Ima različne učinke. Lahko nam omogoča harmoniziranje odnosov med ljudmi, lahko pa nas
pripelje do konflikta.
Brez komuniciranja ne bi bilo odnosov, intimnosti, sodelovanja, čustvovanja in sočustvovanja.
Ne moremo se mu odpovedati. Tudi takrat, ko »nekomuniciramo« izmenjujemo oziroma
oddajamo informacije (Ule, 2005, str. 20).
Besedno komuniciramo takrat, kadar govorimo ali pišemo. Nebesedno komuniciramo predvsem
z govorico telesa. Ta zajema mimiko obraza, kretnje rok, oddaljenost med sogovornikoma,
telesno držo in ton glasu. Pri nebesednem komuniciranju sta pomembna tudi prostor in čas v
katerem komuniciramo. Poudariti pa je potrebno, da nebesedno komuniciramo tudi takrat, ko
to ne želimo.
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19.1 SESTAVINE KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA
Najpreprostejši komunikacijski sistem sestavljajo (Možina idr., 2004, str. 51):
 pošiljatelj,
 prejemnik,
 sporočilo oziroma informacija in
 komunikacijska pot.

Slika 4: Komunikacijski sistem (Vir; Možina idr., 2004, str. 51)

19.1.1 Pošiljatelj in prejemnik
Pošiljatelj je oseba, ki si sporočila zamišlja in jih oddaja. Pri tem naj upošteva pravila uspešnega
komuniciranja:







Pošiljatelj naj ima jasno opredeljen cilj o tem, kaj hoče sporočiti.
Sporočilo naj bo jasno in razumljivo, da bo prejemnik razumel, kaj mu sporoča
pošiljatelj.
Pošiljatelj naj kar najbolje razume osebo ali osebe, ki jim posreduje sporočilo - njihove
vrednote, vlogo in interese; od tega je v veliki meri odvisno, kako bodo sporočilo dojeli
in kako se bodo odzvali nanj.
Pošiljatelj naj skuša razumeti lastno ravnanje v procesu komuniciranja, saj bo tako bolje
predvideval odzive prejemnikov.
Pošiljatelj naj pozna pravila komuniciranja, da lahko izbere način, kako bo komuniciral:
govorno, pisno, nebesedno ali kombinirano. Izbral bo obliko, ki ustreza prejemniku in
še trem dejavnikom: stroškom komuniciranja, to je porabi virov zanj, razpoložljivemu
času in učinkovitosti načina komuniciranja
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Prejemnik je oseba, ki mu je sporočilo namenjeno in sporočilo sprejme. Pogoj za komuniciranje
je tako sposobnost pošiljatelja, da sporočilo pošlje, kot tudi sposobnost prejemnika, da ga
sprejme.
19.1.2 Sporočilo
Vsebuje dejstvo, mnenje, željo, skratka informacije, ki jih želi pošiljatelj prenesti prejemniku.
Izrazimo ga z besedami, gibi ali drugačnimi znaki, zato ga pogosto imenujemo kar signal.
Sporočilo naj bo razumljivo, da bo prejemnik vedel, kaj želi pošiljatelj povedati. Sporočilo naj
bo tudi jedrnato, brez nepotrebnih fraz in odvečnih besed, ki samo obremenjujejo
komunikacijski kanal.
19.1.3 Komunikacijski kanal
Je pot, po kateri potuje sporočilo od pošiljatelja k prejemniku. Lahko so to neposredni stiki med
pošiljateljem in prejemnikom, pisma ali razni tehnični posredniki, zlasti telekomunikacijske
zveze, komunikacijski kanal tehnično lahko obstaja, vendar zaživi v organizacijskem smislu
šele tedaj, ko ga uporabimo za komuniciranje.
19.1.4 Povratna informacija
Cilj komuniciranja je prenesti informacijo iz misli ene osebe v misli druge osebe ali več oseb,
kot to zahtevajo informacije, dogovarjanje, vplivanje in podobno. Uspešno je tisto
komuniciranje, ki doseže zastavljen cilj. Da izvemo, ali smo cilj dosegli, moramo od prejemnika
dobiti povratno informacijo. Zato komunikacija ni uspešna, dokler od prejemnika ne izvemo,
ali je informacijo razumel, se z njo strinja in če je zadovoljen ali ne.

58

19.2 NAČINI KOMUNICIRANJA

KOMUNICIRANJE

Besedno

Nebesedno

- govorno

- govorica telesa

- pisno

- prostor, čas
- osebni predmeti, obleka
- vonj, otip

Slika 5: Vrste komuniciranja (Vir; Možina idr., 2004, str. 55)

19.2.1 Besedno komuniciranje
Sestavljata ga govorno in pisno. Pisno komuniciranje poteka preko pisem, časopisov in revij,
oglasnih plošč ter mnogih drugih priprav, zlasti elektronskih in optičnih, ki prenašajo sporočilo,
zapisano z besedo, simboli, risbami in barvami.
Najbolj izrazita oblika socialnega delovanja v komuniciranju je govor. To je komuniciranje z
uporabo govornih znakov, besed, besednih zvez, stavkov.
Govorno komuniciranje obsega nagovore, formalizirane razgovore med dvema osebama,
razgovore v skupini oziroma z njo in neformalne govorice. Govorno komuniciranje je hitro in
običajno obsega povratno informiranje. Omogoča tudi sočasno komuniciranje z več ljudmi.
Prednosti govornega komuniciranja so v tem, da ga lahko hitro posredujemo. Prejemnik pa nam
s povratno informacijo sporoči, kako je informacijo razumel. Če razumevanje informacije ni
tako, kot je pošiljatelj želel, ima ta možnost, da informacijo dopolni oziroma popravi. Pogoj je
seveda, da oba govorca govorita isti jezik (Možina idr., 2004, 54).
Kompetentno komunicirati brez obvladovanja semantike jezika se ne da. Pomanjkanje
obvladovanja besedišča otežuje komunikacijo.
Dober besednjak in poznavanje slovničnih pravil o stavčni konstrukciji še ne zagotavljata dobre
komunikacije. Za slednjo je potrebno še znanje o tem, kako smiselno in smotrno uporabljati
jezik v različnih komunikacijskih situacijah. Da bi lahko govorili drug z drugim, moramo znati
navezati medsebojni stik. Zato moramo znati nagovoriti drugega in ga pritegniti v pogovor ter
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mu znati prisluhniti. Nagovor sogovornikov je prvi korak v vsakem socialnem stiku med ljudmi.
Pri nagovoru ponavadi sledimo ustaljenim kulturnim normam, toda tudi te norme se
spreminjajo, odvisno od okoliščin. Očitna je razlika med bolj formalnim (vikanje) in
neformalnim (tikanje) nagovorom (Ule, 2005, str. 139, 140).
19.3 NEBESEDNO KOMUNICIRANJE
Le majhen odstotek našega komuniciranja z drugimi ljudmi se odvija na eksplicitni jezikovni
ravni. Večina komuniciranja se odvija s celotnim telesom. Vendar tudi znotraj jezikovnega
komuniciranja poznamo jeziku vzporedno komuniciranje, ki se kaže s pomočjo čustveno
nabitih poudarkov, krikov, ali pa nasprotno, s sekvencami molka med besedami. V »praksi«
človek komunicira enovito, tako besedno kot nebesedno in šele celota obeh načinov daje
komunikacijski učinek (Ule, 2005, str. 194).
V komuniciranju zajema pomen besed zgolj 7 %, intonacija govora 38 %, preostalih 55 %
pripada govorici telesa, obrazu in kretnjam (Možina idr., 2004, str. 55).
Iz navedenega je razvidno, da je verbalno komuniciranje (pomen izgovorjenih besed) majhnega
pomena, neverbalnemu komuniciranju (intonaciji govora, govorici telesa, obrazu in kretnjam)
pa se pripisuje velik pomen. Zakaj je tako?
Besedno sporočanje znamo kar dobro obvladovati, saj se nam zlepa ne zareče, ker govor lahko
nadziramo. Nebesedno komuniciranje je mnogo težje obvladovati. To pomeni, da se manj vešč
udeleženec »zareče« oziroma izda marsikaj, česar ne bi hotel, dovolj ozaveščen udeleženec pa
tako izve mnogo več kot iz izrečenih ali zapisanih besed. To pripelje do zaključka, da je besedno
komuniciranje mnogo bolj zanesljivo in manj tvegano kot nebesedno (Možina idr., 2004, str.
55).
Neverbalni znaki podpirajo raven komuniciranja in s tem povečajo razumevanje in pomnjenje
sporočil.
Neverbalnih sporočil nikoli ne posredujemo ali sprejemamo le na en sam način ali po enem
kanalu. S pogledi, kretnjami, glasovi komuniciramo namreč istočasno. Od neverbalnih znakov
imajo največjo moč geste. Predstavljajo najobsežnejši, najbolj jasen in določljiv slovar
neverbalne govorice ter so močno kulturno določene. Nekatere geste so pozitivne, kot na primer
stisk roke ob pozdravu. Dvignjen sredinec na roki ima negativen pomen. Na komunikacijo,
predvsem pa na njen neverbalni del vpliva tudi prostor. Če se v prostoru počutimo neprijetno,
potem je komunikacija toga in zatikajoča. Kot take neprijetne prostore velja izpostaviti
rezervate, ječe, bolnišnice za duševne bolnike, posebne četrti v mestih za določene etnične
skupine (Ule, 2005, str. 206, 220).
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Večina težav in zagat v komunikaciji je odpravljena, če poznamo okoliščine vseh v
komunikacijskem procesu, smo dobro pripravljeni na razgovor, znamo poslušati sogovornike,
predvsem pa je bistveno, da verjamemo v pravilnost našega početja.
Kaj govori naše telo?
















Pogled/oči:
 usmerjenost v sogovornika, konkretno v njegove oči (ne predolgo).
Pomembno: delovanje zenic, trzanje vek, odmikanje pogleda v različne smeri …;
Usta:
 težko skrijejo naše stališče in razmišljanje; sčasoma usta pridobe naše značajske
poteze.
Pomembno: odprtost – zaprtost ust, narejen nasmeh, stisnjenost …. v kombinaciji z
rokami lahko nakažejo laž ali nesigurnost;
Obrazne mišice:
 Pomembno: Del mišic, predvsem okrog oči in ust, ni mogoče ali zelo težko
nadzorujemo v času stresa ali težje komunikacije;
Položaj telesa:
 V osnovi kaže s kom komuniciramo;
Položaj glave:
 pokončno, sproščenost, ne napadalno (glava rahlo naprej);
Roke:
 pokažejo več kot smo pripravljeni vedeti ali verjeti.
Pomembno: položaj dlani, stisk roke, položaj rok, položaj prstov;
Položaj nog:
 opora na eni nogi, noge skupaj (nesigurnost, podrejen položaj), noge narazen
(sigurnost, moč), prekrižane noge (aroganca, odklanjanje);
Telesne aktivnosti v času komuniciranja:
 Pomembno:
praskanje po vratu = verjetna laž, dvom, nesigurnost,
praskanje po nosu ali ušesih = me ne zanima, končajmo komunikacijo;

Oblačila:
 Pomembno: stanu in položaju primerno, ne odstopati od večine, individualnost se
nakaže diskretno, barve (prevladujoče) v primeru možnosti izbire kažejo značajsko
usmerjenost posameznika ali posameznice (zelo pozitivno odstopa temno modra, in
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obratno odtenki rjave). Na splošno velja, da za ženske ni večjih omejitev glede stila,
barve … Bolj stroga pravila veljajo za moške;
Razdalja v komunikaciji:
 Pomembno: ne preblizu (vdor v vaš prostor), ne predaleč (podreditev…), ista višina
(stoli, tla).

19.4 KOMUNIKACIJA IN JAVNI USLUŽBENCI
Pomembno je izpostaviti temeljno izhodišče samozavedanja vsakega posameznika na
delovnem mestu, ki je nenehno vpet v komuniciranje, da se mora ZNATI pogovarjati z ljudmi,
saj je v nasprotnem primeru njegovo poslanstvo oziroma izvajanje njegovega dela pogosto
neučinkovito. Delo javnega uslužbenca in komunikacija sta tesno povezana, in sicer tako z
besedno kot nebesedno komunikacijo.
Pri besedni komunikaciji prevladuje ustna. To je na nek način samoumevno, saj poteka pri
vsakem postopku z občani. Bodisi, da gre za vljudnosten razgovor, dajanje informacij ali kaj
podobnega, bodisi da gre za opravljanje nalog po uradni dolžnosti in morebitno uporabo
določenih pooblastil. Tudi komunikacija med samimi zaposlenimi poteka v glavnem ustno.
Pisna komunikacija, v obliki raznih vabil na razgovor, dopisov, zaprosil, obvestil in podobno,
ima svoje prednosti. Ni namreč prepletena z nebesedno komunikacijo, razen seveda v primerih,
ko gre za kombinacijo pisne in ustne komunikacije ob določenem dogodku.
Zakaj je potrebno poudariti nebesedno komunikacijo? Nebesedno komuniciranje pošiljatelja
sporočila (govorca) kaže njegov odnos do sogovornika, dogodka in nenazadnje tudi do poklica.
Že izgled (osebna urejenost) in pojavnost kažejo na moč neverbalne komunikacije in dodatno
podkrepijo sporočilo.
19.4.1 Uporaba strokovnih izrazov
Določeno strokovno osebje uporablja v medsebojni komunikaciji »svoj jezik (jezikovne kode)«
oziroma strokovni žargon, za katerega je – kot pove že ime samo – značilna uporaba strokovnih
izrazov. Ti so povezani z oblikami dela in ukrepi, ki jih pri delu izvajajo.
Uporaba strokovnega žargona izven kroga strokovnega osebja pomeni, da sogovornik sporočila
ne bo razumel ali ga ne bo razumel v celoti. Pravilno in popolno razumevanje zahteva torej od
pošiljatelja informacije dodatna pojasnila. Javni uslužbenci se morajo zelo dobro zavedati, s
kom komunicirajo in paziti na ustrezno in razumljivo komunikacijo.
Kljub zakonski zavezi, da se v uradnih postopkih uporablja uradni jezik, lahko poznavanje zgolj
osnov jezika sogovornika, ki ne obvlada uradnega jezika, bistveno pripomore k učinkovitejši
komunikaciji in delu strokovnega delavca. Na ta način sogovorniku pokažemo spoštovanje do
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njegove kulture, njegovega jezika, in tako bržkone vzpostavimo dobre pogoje za komunikacijo,
ki teče naprej v uradnem jeziku.
19.4.2 Izobraževanje javnih uslužbencev za delo v večkulturni skupnosti
Številna izobraževanja na tem področju, ki jih beležimo v Sloveniji, dokazujejo, da je
vključevanje strokovnih delavcev iz različnih področij javnega delovanja v tovrstna
izobraževanja zelo pomembno.
Poznavanje določenih značilnosti s področja zgodovine, kulture, tradicionalnih običajev in
nenazadnje jezika katere koli etnične skupnosti ali manjšine, je dodatno znanje, ki je v veliko
pomoč in oporo javnim uslužbencem pri izvajanju delovnih nalog in razumevanju morebitnih
nesoglasij.
Osnovno napotilo je preprosto: vsi imamo pravico do enakopravne obravnave, kar na kratko
pomeni:









UPORABA rasističnih in žaljivih izrazov, kot na primer »črnuh«, »cigan«, je neetična,
nezakonita in neprofesionalna.
BODITE POZORNI na težave, ki jih lahko etničnim manjšinam povzročimo z uporabo
žargona ali s šalami na njihov račun.
IZOGNITE SE predsodkom in podcenjevanju drugih.
OBNAŠAJTE SE prijazno in pomirjevalno do žrtve.
ZAVEDAJTE SE kulturne različnosti v govorici telesa, npr. gledanje stran namesto
vzdrževanje stika z očmi ni vedno znak nepoštenosti ali nespoštovanja.
PRI KOMUNICIRANJU v postopku upoštevajte, da vas morda sogovornik ne razume
popolnoma.
NAGOVARJAJTE sogovornika z imenom in priimkom in ne z vzdevki ali z ljubkovalnimi
imeni.
VZDRŽITE SE komentarjev in aktivnosti, s katerimi bi osebi povečali občutek strahu in
prizadetosti.
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20 MEDIACIJA
Številni strokovnjaki mediacijo uvrščajo med alternativne oblike reševanja sporov. Njena
univerzalnost se kaže v tem, da je uporabna na vseh področjih. Mediacija se v zadnjih letih v
Sloveniji pojavlja predvsem v povezavi z zmanjšanjem sodnih zaostankov.
Različne definicije mediacije:
 je strukturiran način reševanja spora, ki s pomočjo tretje – nevtralne osebe sprtim pomaga
doseči sporazum, ki pa za epilog nima zavezujoče odločbe;
 je koncilacijski proces, v katerem neodvisni in nevtralni mediator sprtim udeležencem
pomaga, da ob izhajanju iz svojih skupnih interesov v kratkem času dosežejo rešitev svojega
spora. Rešitev skupaj podpirajo in jo sprti štejejo za zaželeno ali sprejemljivo;
 proces, v katerem posebej usposobljena nevtralna tretja oseba pomaga strankama predstaviti
njun položaj ter najti in raziskati možnosti za rešitev spora med njima.
Mediacije pa vseeno ne moremo enačiti s pogajanji ali arbitražo. Pogajanje je proces, kjer
zainteresirani strani razrešujeta spore, soglašata glede nadaljnjih smernic razvoja akcij, trgujeta
za individualno ali kolektivno prednost in/ali poizkušata izoblikovati rezultate v obojestransko
korist (Wikipedia, 2013). Arbitraža je pravni postopek reševanja sporov zunaj sodišča, pri
čemer udeleženci odločanje prepustijo določeni osebi ali osebam, t. i. arbitrom oz. arbitražnem
tribunalu, in se vnaprej zavežejo, da bodo spoštovali doseženo odločitev (Wikipedia, 2013).
Mediacije prav tako ne moremo enačiti s svetovanjem, pomiritvijo ali posredovanjem, ki imajo
podoben pomen ali cilj, vendar niso nujno vezani na privolitev sprtih.
Bistvene značilnosti mediacije so po mnenju Šetinc Tekavčeve (2002) naslednje:









sodelovanje tretje osebe (mediatorja),
nevtralnost mediatorja,
mediator ni pooblaščen za sprejemanje zavezujočih odločitev,
sporazumna rešitev,
pospeševanje pogajanj in ustvarjanje varnega pogajalskega okolja,
dajanje moči strankam,
zaupnost,
mediator ne svetuje strankama in

 obvladovanje antagonizma med strankama.

20.1 ZGODOVINA MEDIACIJE
Mediacija obstaja toliko let kot človeštvo. Sporazumno reševanje sporov je bilo že od nekdaj
težnja v različnih kulturah. Najstarejši podatek o mediaciji sega v zgodovino sumerske
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civilizacije. Na območju Azije je bila mediacija dominantna metoda reševanja sporov. Zbor
vaščanov je še danes ena od oblik neformalnega reševanja sporov v Afriki, kjer eden izmed
vaških veljakov pomaga poiskati rešitev brez avtoritarnosti in izrekanja kazni. Mediacija se
praktično v vseh kulturah pojavlja v rodbini oziroma v razširjeni družini. Neformalne metode
reševanja sporov so se ohranile le pri bolj povezanih skupnostih, kot so cerkvene kongregacije,
etnične in religiozne skupine, zatrjuje Iršič (2010).
Mediacija se je v svetu začela uporabljati že v srednjem veku. Pojav pojavu trgovinske
mediacije v Angliji je datiran v letu 1353. Nadalje se je mediacija kot glavno sredstvo reševanja
sporov izvajala na Kitajskem in Japonskem. Poznajo jo tudi v Afriki. Ponoven razcvet
mediacije se pojavi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike,
predvsem v povezavi z zmanjšanjem priliva zadev na zatrpana ameriška sodišča.
V Sloveniji se je mediacija začela razvijati pred dobrim desetletjem. Poznamo nekako dve smeri
mediacije. Prva je mediacija kot alternativa sodnemu postopku oziroma sodnemu postopku
pridružena mediacija. Druga pa je mediacija kot zunajsodna ali nadomestna oblika reševanja
konfliktov. Slednja pri nas še ni tako uveljavljena.
20.2 PREDNOSTI MEDIACIJE
V primeru, da stranki spor rešita, je mediacija nedvomno hitrejši in praviloma cenejši postopek.
Veliko bolj kot hitrost in ekonomičnost je pri mediaciji treba izpostaviti dejstvo, da mediacija
omogoča strankam biti gospodar svoje usode oziroma jim zagotavlja avtonomijo. V sodnem
postopku stranke nimajo te avtonomije (Betetto et al., 2011).
Tudi Iršič (2010) med prednosti mediacije uvršča hitrost in ekonomičnost postopka ter
avtonomijo strank. Poleg navedenega pa navaja še druge prednosti mediacije. Med njimi najbolj
izpostavlja učinkovitost. Navaja podatek, da je tudi do 90 % mediacijskih postopkov uspešnih.
V nadaljevanju med prednosti mediacije uvršča obojestransko zadovoljstvo ali sprejemljivost
rešitve. V okviru tega izpostavlja tako rešitve, s katerimi sta obe stranki zelo ali povsem
zadovoljni, kot tudi rešitve, s katerimi sicer nista povsem zadovoljni, vendar so za obe strani
sprejemljive in boljše, kot če bi spor ostal nerazrešen. Večja zanesljivost dogovora je po
njegovem mnenju tudi ena od prednosti. Ugotovil je namreč, da je zanesljivost izpolnjevanja
dogovora, sprejetega med mediacijo, večja kot zanesljivost izpolnjevanja sklepov sodišča v
podobnem sporu. Pri mediaciji ni negativnih tveganj, zatrjuje in to utemeljuje s tem, da tudi v
primerih, ko mediacija ni bila uspešna, stanje ni nič slabše. Po njegovem mnenju ima vsaka
mediacija pozitivne stranske učinke:
 razvijanje učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav ter nesoglasij,
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 izboljšanje odnosa in sodelovanja med (prej) sprtima stranema,
 zmanjševanje možnosti zaostrovanja sporov v prihodnje in
 druge pozitivne posledice razrešenih konfliktov.
Baruch Bush in Folger (2011) med prednosti mediacije uvrščata tudi to, da ni omejena s
pravnimi kategorijami ali pravili, saj s svojo prilagodljivostjo, neformalnostjo in
sporazumnostjo lahko odpre celotno dimenzijo problema, s katerim se stranke soočajo. Kot
prednost mediacije navajata tudi zmanjševanje nesorazmerja moči med strankami. Mediacija
lahko zmanjšuje tako ekonomske kot tudi čustvene stroške, še zatrjujeta in dodajata, da je
mediacija zgodba o zadovoljstvu.
20.3 VRSTE MEDIACIJE
Najenostavnejša delitev mediacij bi bila na formalno in neformalno. Poleg tega poznamo
različne vrste mediacije glede na različne kriterije, stile in sloge. Med najbolj poznane vrste
mediacije se uvrščajo transformativna, facilitativna in evaluativna.
20.3.1 Transformativna mediacija
Osredotoča se na dva ključna medosebna procesa – opolnomočenje in priznavanje. Spore
obravnava najbolj celostno. Pri tej vrsti mediacije se vpletene strani odločajo same.
Mediatorjeva vloga pa je, da omogoča, da se udeleženci odločajo sami tako glede vsebine
mediacije kot tudi glede poteka. Poleg tega je zelo aktiven pri podpiranju razvoja konfliktne
interakcije v pravo – konstruktivno smer. Primerna je za kompleksnejše in bolj zaostrene spore,
pri katerih je močno prisotna problematika odnosov in/ali čustvena dimenzija (Iršič, 2010).
Baruch Bush in Folger (2010) podrobneje opisuje opolnomočenje v okviru transformativne
mediacije. Stranka je v mediaciji opolnomočena, ko doseže jasno spoznanje o tem, kaj ji je
pomembno in zakaj ter kaj so njeni cilji in interesi. Stranka med drugim doseže opolnomočenje
tudi, ko bolj celovito ocenjuje prednosti in slabosti svojih argumentov ter prednosti in slabosti
možnih rešitev, ko premišlja, tehta in se sama pri sebi zavestno odloči, kaj si želi. Priznavanje
pa med drugim doseže, ko doživi spoznanje, da skupaj z močjo za soočanje z lastnim položajem
poseduje tudi neko sposobnost za razmišljanje, upoštevanje in priznavanje položaja drugega,
da torej neha razmišljati izključno le o svojem položaju, ampak se lahko do neke mere
osredotoči na to, kar prestaja druga stranka.
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20.3.2 Facilitativna mediacija
Temelji na prepričanju, da ljudje, ki sodelujejo v sporu, najbolje razumejo, kaj potrebujejo zase
in drug od drugega. Tovrstna mediacija pomaga udeležencem v konfliktu, da sami sprejemajo
svoje odločitve. Mediator pa udeležencem ponuja strukturiran postopek, s pomočjo katerega
udeleženci iščejo vzajemno zadovoljive rešitve.
20.3.3 Evaluativna mediacija
Ta vrsta mediacije je bolj osredotočena na pravni položaj strank v nasprotju z osebnimi
potrebami in interesi. Mediatorjeva vloga, ki je običajno pravni strokovnjak, je ocenjevanje
vprašanj s pravnega oz. strokovnega vidika. Ta vrsta mediacije je bolj nagnjena h »cost benefit«
analiziranju.
20.4 POTEK MEDIACIJE
Mediacija se odvija po določenih fazah, vendar tu ne gre za enotno mnenje, saj mediacijo
strokovnjaki razdeljuje različno, v območju od 3 do 8 faz. Število faz je tako odvisno od
številnih dejavnikov, ki so vezani na zahtevnost primera, število vpletenih v spor, predmet
spora, stranke itd.
Predstavljen je potek mediacije v treh preprostih fazah, kot jih opredeljuje Iršič (2010):
 začetne ali pripravljalne faze,
 jedrne faze,
 zaključne oz. nadaljevalne faze.
Faze mediacije so opisane s stališča oz. gledišča mediatorja in ne strank, saj se pri strankah faze
mediacije začno, še preden pridejo v stik z mediatorjem oz. še preden pride do napotitve na
mediacijo, ker o rešitvi spora razmišljajo praktično od njegovega nastanka.
20.4.1 Začetna ali pripravljalna faza
V to fazo uvrščamo prvi stik in seznanjanje s problemom, povabilo na mediacijo in pridobivanje
soglasja za mediacijo. Prvi stik nekako poteka s pomočjo komunikacijskih sredstev ali pa v
obliki osebnega stika. Pri tem se mediator seznani s sporno zadevo in vlogo ene in druge strani
v njej. Strankam ponudi informacije o poteku mediacije in v največ primerih stranke že same
dajo pobudo za mediacijo. Mediator se lahko s sporno zadevo seznani tudi preko tretje strani,
ki želi, da se med sprtima izvede mediacija. Torej je povabilo na mediacijo namenjeno drugi
strani ali pa obema, odvisno, kdo je pobudnik. V okviru pridobivanja soglasja za mediacijo
mediator povabi udeležence. V povabilu se predstavi, navede kontekst, kratko pojasni, kaj je
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mediacija, omogoči morebitna vprašanja glede postopka, povabi na prvo srečanje, prisluhne
morebitnim zadržkom in navede nadaljnje korake oziroma postopek. V primeru, da ena od
strani ne sprejme povabila oziroma ne da soglasja, mediator ne sme pritiskati ali prepričevati
sogovornika. Mediacija je prostovoljna, zato mora takšno odločitev spoštovati. Pomembno je,
da mediator v takih primerih prisluhne razlogom za odklanjanje, pri čemer aktivno posluša,
razjasnjuje in izpostavlja pozitivnost, upošteva povedano in išče možnosti (kaj je ovira, v
kakšnem primeru bi bili pripravljeni sodelovati, izpostavi pripravljenost na sodelovanje).
Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da je pritegnitev strank prva in hkrati kritična faza mediacije.
20.4.2 Jedrne faze
Med temi fazami Iršič (2010) poudarja pomen uvoda v mediacijo in vlogo mediatorja v njem.
Priporoča, da mediator izrazi dobrodošlico oz. pozitivno naravnanost v zvezi z njihovo
pripravljenostjo na konstruktivno reševanje spora, predstavi cilje mediacije, vlogo mediatorja,
predlaga temeljna pravila in pridobi soglasje udeležencev za vodenje mediacijskega procesa.
Kot temeljna pravila pogovora Iršič mediatorju svetuje, da pri strankah doseže soglasje, da
pogovor poteka na spoštljiv način, da ko eden govori, drugi posluša, da strankam pojasni, da
sta enakopravni, in da jih pozove, da se izogibajo nasilju, sovražnosti, grožnjam in žalitvam.
Dogovor o mediaciji ima po njegovem mnenju zgolj pravno vrednost in je lahko sestavljen v
pisni obliki. Srečanja strank deli na skupna in ločena. Pri tem pa opozarja na slabosti ločenih
srečanj zaradi upočasnitve in razdružitve procesa, povečanja sumničavosti in ogroženosti,
pojava dvoma v mediatorjevo nevtralnost in občutka, da se strani počutita kot žrtev zarote. Za
skupna srečanja govori, da so jedro mediacijskega procesa, še posebej pri transformativni
mediaciji, ko je v ospredju opolnomočenje udeležencev za to, da sami celostno razrešijo sporno
vprašanje. Opozarja tudi, da je treba mediacijo včasih tudi prekiniti, še posebej, če je konflikt
prezahteven, če proces dalj časa ne napreduje, če ena stran odstopi ali če stranka/i mediacijo
zlorablja/ta za zavlačevanje, za pridobivanje informacij ipd.
Jedrno fazo poznamo tudi pod imenom faza reševanja problemov. V tej fazi je najpomembnejše
definiranje problema, v katerem je treba poiskati srž problema, ki pogosto ni takoj navzven
opazna. V nadaljevanju sledi predlaganje možnih rešitev in njihovo ovrednotenje. Nato
nastopijo pogajanja, ki pomenijo neposredno interakcijo med strankama. Kot možnost za
pospeševanje pogajanj omenja ločena srečanja in strategije in tehnike, ki jih lahko mediator
uporabi v ta namen.
Ključ uspešnega reševanja spora s pomočjo mediacije predstavlja odkrivanje interesov strank
in ne osredotočanje na njihova stališča. Le če so zadovoljeni interesi obeh strani, je mogoče
doseči zanju sprejemljivo rešitev (t. i. win – win rešitev). Če želimo, da si nekdo premisli,
moramo vedeti, kaj si misli (Betetto et al., 2011).
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20.4.3 Zaključne oz. nadaljevalne faze
Povzemanje dogovora oz. soglasja, preverjanje soglasja in zadovoljstva z dogovorom,
zapisovanje in formalizacija dogovora, nadaljnji koraki, spremljanje uspešnosti in zahvala
spadajo v zadnjo fazo mediacijskega postopka. Preverjanje soglasja in zadovoljstva z
dogovorom je zelo pomembno, saj če sta stranki zadovoljni z dogovorom, to pomeni, da bosta
dogovor spoštovali. Formalizacija dogovora ni obvezna. Zapiše se na željo mediantov. K
nadaljnjim korakom spada tudi dogovor o nadaljevanju mediacije po določenem času. Za
spremljanje uspešnosti mediacije je smiselno tudi, da mediator po preteku določenega časa stopi
v kontakt z medianti in preveri zadovoljstvo z mediacijo, kar lahko še utrdi spoštovanje
dogovora.
20.5 TEMELJNA NAČELA MEDIACIJE
Nekateri strokovnjaki bolj kot fazam dajejo poudarek temeljnim načelom mediacije. Večina se
jih strinja, da med temeljna načela vseh mediacij sodijo:






načelo nepristranskosti in nevtralnosti,
načelo prostovoljnosti,
načelo zaupnosti,
načelo neformalnosti postopka,
načelo poštenosti in zakonitosti,







načelo ekonomičnosti in učinkovitosti,
načelo enakopravnosti udeležencev mediacije,
načelo avtonomnosti,
načelo pravne nevezanosti in
načelo samoodgovornosti.

Ta načela že s svojim nazivom povedo svojo vsebino in kot skupek tvorijo bistvo mediacije.
Pomembno je tudi načelo spoštovanja posameznikov in kulturne raznolikosti, ki ga
Parkinsonova (2011) uvršča med glavna načela družinske mediacije. V zvezi s tem načelom
morajo mediatorji zagotoviti spoštljivo in enakovredno obravnavo udeležencev vseh ras in
kultur ter da se morajo mediatorji za medkulturno mediacijo ustrezno izobraziti in si pridobiti
dodatne vire.
20.6 VLOGA IN LASTNOSTI MEDIATORJA
Kot je moč razbrati iz zapisanega, je vloga mediatorja ključna v postopku mediacije. Od
njegovih sposobnosti je največkrat odvisna uspešnost mediacije. V nekaterih zapletenih ali
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obširnih primerih strokovnjaki svetujejo enega ali več komediatorjev. Številni strokovnjaki s
področja mediacije so enotni in v primerih sporov, kjer so prisotna nadvse močna čustva (žalost,
jeza itd.), svetujejo nujno sodelovanje vsaj enega komediatorja. Enotno tudi opozarjajo na
slabosti komediacije, če mediatorja nista usklajena in nimata jasno razdeljenih vlog.
Da bi mediator lahko učinkovito vodil mediacijo, mora imeti ustrezne osebnostne lastnosti in
hkrati upoštevati temeljna načela mediacije in etične standarde. Mediator mora biti prilagodljiv
in potrpežljiv, zato ne sme pritiskati na stranke, da bi postopek pospešil. Prav tako mora biti
odkrit, empatičen, intuitiven in avtentičen. Ves čas postopka mora skrbeti za potek mediacije,
tako da usmerja komunikacijo, parafrazira izjave v pozitivne in produktivne, poudarja vrednost
posameznikovih čustev, obenem pa tudi pomembnost skupnih interesov (Betetto et al., 2011).
Šetinc Tekavčeva (2002) izpostavlja poštenost in zaupnost kot najpomembnejše lastnosti pri
mediatorju. Omenja tudi etične standarde, ki so bolj vezani na postopek oziroma temeljna
načela mediacije.
Iršič bolj kot o vlogi govori (2010) o nalogah mediatorja. Tako mora biti mediator nevtralen,
skrbeti za proces in ne za vsebino, poslušati in skušati razumeti, skrbeti za spoštljivost in
dostojanstvo in usmerjati potek k iskanju skupnih točk in možnih rešitev.
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Mediator je kot krmar na ladji, ki plove po razburkanem morju. Pri plovbi proti
cilju (dosegi sporazuma med sprtimi) je izpostavljen vremenskim vplivom
((ne)aktivnosti in (ne)iskrenosti strank), ob tem pa se mora izogibati mnogim
čerem (nevtralnost oz. nepristranskost, prekinitev ali odstop od mediacije,
nerazumevanje kulture strank itd.), da srečno priplove do cilja (dosega
sporazuma, zadovoljstvo strank), in po zaključku plovbe preveri, ali so bili
potniki (stranke) resnično zadovoljni s plovbo. To preverjanje zadovoljstva (ali
se dogovor o mediaciji spoštuje) pa mora ponavljati tudi kasneje, da strankam
ne bi zbledel spomin na plovbo.
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