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RAZMIŠL JANJE
OB SVETOVNEM
DNEVU ROMOV

Se bo Romska skupnost prebudila
v lepši jutri? Bomo po izkušnji s
koronavirusom bliže drug drugemu?
To sta zagotovo dve najpogostejši
vprašanji, ki si ju zastavljamo v zadnjih
dneh.
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V okviru programskega področja
trajnostne vključitve predstavnic in
predstavnikov romske skupnosti v
okolje smo želeli Romom pokazati
možne rešitve njihove trenutne
situacije,
predvsem
s
pomočjo
spremenjenega načina razmišljanja.
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ROMSK A ŽENSK A
MED IDEALOM IN
ST VARNOSTJO

Romska družina je še pred nekaj leti
bila izjemno partiarhalna, vloge med
družinskimi člani pa strogo razmejene.
Veliko Rominj so v skupnosti že od
majhnih nog učili in posledično
tudi vzgajali tako, da bodo prevzele
vlogo gospodinje in matere. A se tudi
življenje v romski skupnosti spreminja.
Danes so Rominje vedno bolj aktivne in
tudi uspešne.

Vsebina
3 Uvodnik v revijo
4 Razmišljanje ob svetovnem dnevu Romov
6 Nagovor romske svetnice
7 Aktivnosti v času epidemije koronavirusa Covid-19
9 Zveza Preporod v letu 2020
12 Izobraževanje v času koronavirusa
14 Aktualne razmere v romskih naseljih v času koronavirusa
17 “Nič o nas, brez nas” - vloga romskega svetnika v Sloveniji
20 Mreža za kakovostno vzgojo in izobraževanje romskih otrok
23 Nadaljevanje aktivnosti v okviru projekta Nacionalne platforme
za Rome (SIFOROMA 4)

24 Knjižnica igrač – stičišče druženja, sodelovanja, ustvarjanja ter
igranja

26 EDUKS – strokovna podpora za še bolj kakovostno delo v vrtcu/
šoli Podjetje

28 Romska ženska med idealom in stvarnostjo
31 Šolanje na daljavo
32 Projekt NEC - New Chance for us

Izdajatelj: Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod, Vejar 120, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Rok Petje
Lektoriranje: Rahela Hojnik Kelenc
Oblikovanje: Damijan Toth, Promundus, d.o.o.
Vzpostavitev spletne revije je sofinanciral Svet romske skupnosti Republike Slovenije iz razpisa
za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2020
JR-PRS2020.

2 | REVIJA PREPOROD

Uvodnik
v revijo

Rok Petje, Zveza Preporod

Spoštovani bralke, spoštovani bralci!

S

ituacija, s katero se trenutno soočamo, je tako ali drugače vplivala
na naš vsakdan, saj je epidemija koronvirusa Covid-19 prinesla
številne težave na vseh področjih našega življenja. Romska skupnost
pa pri tem ni nobena izjema. Soočamo se s številnimi težavami, dvomi
in strahovi. Vse nevšečnosti in izzivi, ki so bili pred nas postavljeni v
preteklih mesecih, pa nam niso vzeli volje. Ravno nasprotno!
V Zvezi Preporod smo se aktivno lotili spopada z epidemijo in tudi sami
prevzeli odgovornost pri reševanju slednje, zato smo v posameznih
romskih naseljih s pomočjo romskih svetnikov izvedli številne ukrepe na
področju informiranja in obveščanja, izvedli posvetovanja ter spletne
dogodke s pristojnimi institucijami, kjer smo si izmenjali stališča in
informacije, ki lahko prispevajo k hitrejšemu reševanju aktualnega
stanja. Več si lahko preberete v spletni reviji, ki je pred vami.
Res je! V Zvezi Preporod smo pripravili prvo spletno romsko revijo, v
kateri si boste lahko prebrali številne zanimive vsebine s področja
romske skupnosti. Pišemo o aktualnem stanju, povezanem z epidemijo, o
izvedenih aktivnosti, predstavljamo pa tudi razmišljanja posameznikov,
ki delujejo na področju romske skupnosti, primere dobrih praks reševanja
težav in uspešne projekte, ki jih izvajajo številne organizacije. Vsekakor
dovolj vsebin, ki vam bodo prišle prav v času karantene, ko moramo biti
več ali manj doma.
Upamo, da se bomo lahko v čim krajšem času videli tudi v živo. Naj
vam nepredvidljive nevšečnosti v teh spomladanskih dneh ne pokvarijo
dobre volje.
Želim vam prijetno branje!
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Razmišljanje
ob svetovnem
dnevu Romov
Darko Rudaš, Zveza Preporod

U

pam, da bodo težke razmere, v
katerih se trudimo spoštovati
pravila, ki so danes za vse
enaka, pomislili tudi na druge, ne le
nase. Virus nam je dal priložnost, da
postanemo boljši ljudje. Bolj strpni,
bolj pripravljeni pomagati, predvsem
pa z večjim zavedanjem, da smo vsi
ljudje enaki. Epidemija koronavirusa
Covid-19 ter njene širše posledice
bodo tako kratko- kot dolgoročno
vplivale na vse prebivalce Slovenije, še
posebej na družbene skupine, ki so že
sicer v slabšem socialno-ekonomskem
položaju.
Med posebej ranljive skupine v času
epidemije spadamo tudi Romi, ki
širom sveta danes praznujemo svoj
dan, svetovni dan Romov. To je dan
v okviru katerega lahko izkoristimo
priložnost, da glasno in jasno
opozorimo na še vedno pretežno
negativno dojemanje pripadnikov
romske
skupnosti:
na
njihovo
diskriminacijo, stereotipiziranje, na
pomanjkanje medkulturnega dialoga
in na antiromski rasizem. Zato je še
toliko pomembnejše, da se na ta dan
ne le spomnimo, ampak predvsem
izkoristimo dragoceno priložnost,
da se romsko kulturo, jezik, običaje
in tradicijo približa večinskemu
prebivalstvu. Na tak način bomo
največ pripomogli k izkoreninjanju
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Se bo Romska skupnost
prebudila v lepši jutri? Bomo
po izkušnji s koronavirusom
bliže drug drugemu? To sta
zagotovo dve najpogostejši
vprašanji, ki si ju zastavljamo
v zadnjih dneh.
negativnih predstav, iz katerih se
napajata sovražnost in zavračanje.
Ob tem si iskreno želim, da bi bil
praznik, četudi na področju romske
tematike stanje žal ni rožnato,
namenjen
tudi
optimističnemu
pogledu v prihodnost. Kot skupnosti
in kot družbi nam bo bolje le, če
bo dobro tudi njenim najšibkejšim
členom. V to sem prepričan, kot sem
tudi prepričan, da politiko – državno
in lokalno čaka še veliko dela. Ne samo
politika, tudi državljani in državljanke,
občani in občanke, predvsem pa
krajani in krajanke, tako pripadniki
romske skupnosti kot tudi večinsko
prebivalstvo, moramo biti pripravljeni,
da se pereča in predolgo trajajoča
problematika, s katero se borimo že
vse od osamosvojitve naprej, enkrat
za vselej ustrezno uredi tudi v praksi.
Kaj nam je storiti, vemo. Vse, kar (še
vedno) potrebujemo, je odločenost in
volja, da se razreši ključne in najbolj
pereče težave, med katerimi izstopajo
predvsem nemogoče, nedostojne in
človeka nevredne bivanjske razmere,
vključno z dostopom do pitne vode.
Ob zagotavljanju človeku dostojnih
bivanjskih razmer pa je potrebno
na temelju nediskriminacije Romom
in
Rominjam
omogoči
dostop
do
izobraževanja
in
zaposlitve,
zagotovi dostop do kakovostnega

zdravstvenega varstva ter okrepiti
dialog in sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi, zlasti s tistimi, kjer Romi
in Rominje živijo.
Na podlagi lastnih izkušenj iz
domačega okolja lahko potrdim, da se
z Romi lahko živi v sožitju, v isti vasi, v
istem kraju, v isti ulici. Romi so lahko
dostojen sosed in sovaščan. Izkušnje
kažejo, da imeti Roma za soseda ni
neizvedljivo in ne utopično. Izkušnje
kažejo, da je složno, kooperativno in
dobrososedsko sodelovanje mogoče
ne glede na etnično pripadnost.
Potrebnega je le nekaj posluha lokalnih
oblasti in veliko volje, odprtosti
ter pripravljenosti tako večinskega
prebivalstva kot Romov samih, kar je
ključnega pomena predvsem zato, ker
se slednji preveč zapirajo v »svoj svet,
v svoj način življenja«, posledično pa
ne komunicirajo z neromskimi sosedi.
Pogosto se tudi okoliški sosedje, ker
Romom ne zaupajo, zapirajo vase
in ne vzpostavijo pristnih povezav,
posledično pa med njimi rastejo novi in
novi zidovi ter nove meje. Novih meja
in novih zidov ne želimo, predvsem pa
jih ne smemo dopustiti.

v vsakodnevno odločanje lokalne
skupnosti v kateri živijo. Prekiniti
moramo s preživetimi vzorci vedenja
in doseči obojestransko integracijo. Ta
je odvisna predvsem od nas, od ljudi.
Politika oziroma država pa je tista, ki
mora razrešiti vprašanje pristojnosti
in v tem okviru zagotoviti ustrezna
finančna sredstva, predvsem pa
okrepiti politično voljo za spodbujanje
delovanja v praksi. Trenutno je v
romskih naseljih nujno potrebno
urediti
osnovno
infrastrukturo,
slednja legalizirati in na tak način
zagotoviti boljše bivalne pogoje vsem
tam živečim. Urejena infrastruktura
in posledično boljši bivalni pogoji
namreč pomembno vplivajo na dvig
izobrazbene ravni med Romi, ta pa
na njihovo zaposljivost in vključenost
v širšo družbeno skupnost ter
posledično na enakopravnost in sožitje
z večinskim prebivalstvom. Sobivanje
in složno sodelovanje sta, kot rečeno,
možna in izvedljiva. O tem priča kar
nekaj lokalnih skupnosti v Sloveniji.
V njih pripadniki romske skupnosti
in večinsko prebivalstvo že vrsto let
živijo z ramo ob rami, v sožitju in
vsakodnevnem sodelovanju.

Rome in Rominje moramo sprejeti in
jih enakopravno vključevati v družbo,
v vsakdanje življenje, obenem pa tudi

Naj bodo te skupnosti v navdih in vzor
zlasti tistim, ki takšnega skupnega
jezika nikakor ne morejo in ne znajo
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najti. Naj nam bo vsem v spodbudo
tudi to, da smo prav vsi, pa naj si
bomo takšni ali drugačni, državljani in
državljanke Slovenije ter da si v upanju
na boljši jutri želimo živeti v miru,
sožitju, blagostanju ter medsebojnem
spoštovanju. Ali je spoštovanje,

medsebojno razumevanje in skupno
življenje
Romov
in
večinskega
prebivalstva v prihodnosti le iluzija ali
lahko postane resničnost?
˝Vse stvari so težke, preden postanejo
lahke.˝

.......

Nagovor
romske
svetnice
Nataša Horvat,
romska svetnica Občine Lendava

8.

Naj bo naše temeljno vodilo
sodelovanje in sprejemanje.
Naš jezik, kultura in identiteta
prispevajo k pestrosti slovenske
družbe in pomembno vplivajo na
multikulturnost in multietničnost
naše države.

a p r i l ,
svetovni
dan Romov,
dan, ko predstavniki
romske skupnosti
obeležujemo našo
kulturo, jezik in
identiteto.

pa na slovenskih tleh, upoštevajoč
zgodovinske zapise, sega 500 let
nazaj. Danes romska etnična manjšina
predstavlja pomemben del slovenske
družbe, saj s svojo kulturo in jezikom,
skupaj z italijansko in madžarsko
narodno manjšino, tvori skupnost
prebivalcev Republike Slovenije.

Žal, letos ne more
biti tako prazničen
kot je bil pretekla
leta, saj smo zaradi
izbruha epidemije Covid-19 primorani
ostati v zavetju svojih domov, a menim,
da je prav, da današnji dan, če ne
gre drugače, obeležimo in praznično
obarvamo v svojih srcih.

Romi, ki nam je dana možnost
sodelovanja, še naprej moramo
težiti k sodelovanju med državnimi
institucijami in lokalnimi skupnostmi,
slednje pa spodbujati, da bodo tudi
v prihodnosti krepile sožitje med
romskim in neromskim prebivalstvom.
V vse aktivnosti, ki temeljijo na
izboljšanju položaja romske skupnosti
v Republiki Sloveniji, se mora aktivno
vključevati tudi romska skupnost,
saj bomo le na tak način pokazali, da

V Republiki Sloveniji živi okoli 12.000
Romov, zgodovina njihovega bivanja
6 | REVIJA PREPOROD

nam je mar za naše ljudi in za njihov
napredek na vseh ravneh življenja.
Največ možnosti pa moramo nuditi
našim otrokom, saj bodo čez leta
stopali po naši poti. Naj nam bo prva
skrb, da se naši otroci zbujajo v urejenih
domovih ter da obiskujejo vrtce in
šole, v katerih pridobivajo znanje in
so jim ponujene različne možnosti
razvoja. Naša dolžnost pa je, da jih
moramo vzgojiti tako, da bodo postali
enakopravni člani slovenske družbe,
da se bodo zavedali svojih pravic in
obenem prevzeli odgovornost. To pa
pomeni, da jim moramo starši biti
najboljši zgled. Želim si, da bi naši
otroci znali izkoristiti vse možnosti, ki
so jim dane, predvsem pa spoznati, da
sta izobraževanje in zaposlitev ključ

do boljšega življenja.
Pomembno je, da se vsak človek
počuti
sprejetega,
zato
se
je
potrebno truditi pri vzpostavljanju
in ohranjanju vezi med romskim in
neromskim prebivalstvom. V vsakem
od nas je vedno potrebno poiskati tisto
najboljše. Če nam bo uspelo slednje,
menim, da bomo tudi v prihodnje
živeli v slogi in sožitju.
V upanju, da se bomo, seveda ob
upoštevanju vseh predpisov, ki so
nam bili dani in jih te dni moramo
upoštevati, če želimo zaščititi sebe in
ne škodovati drugim, kmalu spet lahko
srečali, vam želim prijeten svetovni
dan Romov.

.......

Aktivnosti
v času
epidemije
koronavirusa
Covid-19
Darko Rudaš, Rok Petje, Zveza Preporod

Z

veza za razvoj romske manjšine
– Preporod in Forum romskih
svetnikov Slovenije sta ob
razglasitvi
epidemije
pričela
z
doslednim
spoštovanjem
navodil

Vlade RS pri svojem delovanju.
Sprejeli smo vse potrebne ukrepe
in do nadaljnjega odpovedali vse
aktivnosti in dogodke na katerih
bi bilo prisotno večje število ljudi.
Tudi vse druge romske organizacije,
društva, zavode ter romske svetnike
smo pozvali, da v celoti in dosledno
upoštevajo navodila, ki jih je določila
Vlada Republike Slovenije oz. Krizni
štab Republike Slovenije.
Z namenom informiranja in obveščanja
(romske) javnosti smo spletno stran
Zveze Preporod v celoti prilagodili
informiranju v zvezi z epidemijo
koronavirusa. Tako je na njej mogoče
najti vse ključne informacije, pozive in
povezave do spletnih strani, na katerih
so podrobneje predstavljeni ukrepi
Vlade RS za zajezitev epidemije. Enako
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smo storili tudi na naših socialnih
omrežjih. V prihodnjem tednu bo izšla
tudi posebna izdaja spletne revije, saj
smo večino aktivnosti v letošnjem letu
prilagodili trenutni situaciji.
V sodelovanju z romskimi svetniki
na dnevni ravni spremljamo situacijo
v romskih naseljih, obenem pa
romskim svetnikom svetujemo in jih
napotujemo na ustrezne institucije.
Svetovanje poteka predvsem preko
telefona. V sodelovanju z romskimi
svetniki smo dne, 22.3.2020 Vladi RS
in šestim občinam posredovali poziv
k zagotovitvi pitne vode v romskih
naseljih v času epidemije koronavirusa
covid-19. Z veseljem ugotavljamo, da
so se na naš poziv odzvale posamezne
občine, ki so nemudoma pristopile k
reševanju omenjene problematike.
Ribniški župan Samo Pogorelc je
povedal, da namerava občina prihodnji
teden sprejeti določene ukrepe, med
katere sodi tudi namestitev cisterne
za vodo v romsko naselje Goriča vas.
V grosupeljski občini so zagotovili, da
bodo, po potrebi, Romom pripeljali
cisterno z vodo. Prihodnji teden se bodo
občinski inšpektorji sestali z romskim
svetnikom zaradi uvedbe morebitnih
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dodatnih zaščitnih ukrepov.
Tako v Zvezi Preporod kot v Forumu
romskih
svetnikov
Slovenije
posvečamo pozornost v času epidemije
tudi drugim področjem, kot so npr.
izobraževanje in usposabljanje. Glede
na pozive bo v kratkem ena izmed
občin romskim učencem zagotovila
tablične računalnike in vzpostavila
brezžični internet v naselju z namenom
izobraževanja na daljavo. Tudi sicer
smo nekatere šole obvestili, da se
romski učenci srečujejo s težavami
pri učenju na daljavo, saj nimajo
ustrezne opreme in dostopa do
interneta. V sodelovanju z romskimi
svetniki pripravljamo tudi poročilo
o aktualnem stanju in upoštevanju
navodil v romskih naseljih, ki ga
bomo posredovali na Policijo. Tudi s
policisti na terenu smo v stalnem stiku.
Opažamo, da v večini romskih naseljih
ukrepe in pravila načeloma spoštujejo.
Sklicana sta bila tudi dva spletna
koordinacijska sestanka na temo
epidemije.
Več si lahko preberete v nadaljevanju.

Zveza
Preporod v
letu 2020
Darko Rudaš, Rok Petje, Zveza Preporod

Z

veza za razvoj romske manjšine
– Preporod je od Sveta romske
skupnosti RS pridobila sredstva
za izvajanje letnega programa s ciljem
zagotavljanja
nadaljnjega
razvoj
romske etnične manjšine. Aktivnosti
zveze v letu 2019 so zaznamovala
predvsem štiri ključna področja:
• Trajnostno vključevanje romske
skupnosti v okolje.
• Razvoj romske politične participacije
in zagovorništva.
• Opolnomočenje romskih žensk in
aktivacija mladih.
• Podporno okolje za razvoj romske
skupnosti.
Skupaj je bilo v letu 2019 izvedenih 77
aktivnosti v obliki dogodkov in drugih
aktivnosti, kjer je zveza nastopila v
vlogi organizatorja oz. partnerja. V letu
2019 je zveza sodelovala pri izvedbi
programa z več kot 20 organizacijami,
društvi, zavodi…itd. Posredno ali
neposredno je bilo v aktivnosti
vključenih več kot 1000 udeležencev.
Številnim
romskim
organizacijam
in društvom pa smo v okviru naših
aktivnosti nudili pomoč pri pripravi
programov, dogodkov, administracije,
pa tudi dokumentacije za različne
projekte, ki so jih druge romske
organizacije prijavljale na različne
razpise. Pripravljeni so bili tudi štirje
strateški dokumenti.

Menimo, da smo z izvedenimi
aktivnostmi izpolnili vse zastavljene
cilje letnega programa v prvi polovici
leta.

Trajnostno vključevanje
romske skupnosti v okolje
V okviru programskega področja
trajnostne vključitve predstavnic in
predstavnikov romske skupnosti v
okolje smo želeli Romom pokazati
možne rešitve njihove trenutne
situacije,
predvsem
s
pomočjo
spremenjenega načina razmišljanja,
uvida v situacijo s poudarkom na
razvijanju lastne moči ter realne
možnosti za vključevanje sprememb v
življenje. Program je ustvaril priložnost
in pogoje za učenje spretnosti
in zaposlovanje. Z ozaveščanjem
Romov v naseljih smo ustvarili
pogoje za njihovo aktivacijo v romski
skupnosti in tudi v večinski družbi na
neposreden in participativen način.
Naše aktivnosti so prav zaradi tega
bile ciljno usmerjene tako v večinsko
prebivalstvo,
saj
smo
različne
cilje skupine ozaveščali o romski
skupnosti in njeni kulturni, kot tudi
v samo romsko skupnost, kjer smo z
dvigovanjem ravni znanja o pomenu
sodelovanja med pripadniki romske
skupnosti začeli ustvarjati pogoje za
njihovo vključitev v širšo družbeno
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skupnost.
Uvodne
mesece
leta
2019 smo izkoristili tudi za pripravo
strateških dokumentov in dopolnitev
obstoječih razvojnih dokumentov.
Tako smo pripravili Dopolnitev
programa Zelenih delovnih mest
za
romsko
manjšino,
Akcijski
načrt razvoja prioritet ˝Miskantus˝
in ˝Romski vrtovi˝ in Razvoj ITP
Produkta na Pušči.
Ti strateški
dokumenti bodo predstavljali temelj
za načrtovanje prihodnjih aktivnosti.
V pripravo aktivnosti smo vključili
številne romske pa tudi neromske
organizacije, predvsem z namenom
priprave strokovnih podlag, ki bodo
prispevale k razvoju romske skupnosti
v prihodnosti. Konkretno so bili
izvedeni pogovori z Občino Krško, in
sicer za zagon projekta Vzpostavitev
zelenih delovnih mest v občini Krško.
V okviru programa so bili izvedeni
tudi številni dogodki, ki so prispevali
k trajnostnemu vključevanju romske
skupnosti v širše okolje s posebnim
poudarkom na odpiranju romske
skupnosti večinskemu prebivalstvu.
Dogodke smo pripravili z namenom
promocije romske skupnosti, življenja,
navad in jezika
ter nenazadnje
z namenom vzpostavljanja stika
z
večinskim
prebivalstvom
ter
vključevanja pripadnikov romske
skupnosti v večinsko družbo. Tako
smo ob svetovnem dnevu Romov
izvedli dogodek v Mladinskem in
informativnem klubu v Murski Soboti,
romsko kulturo pa smo promovirali
tudi na dogodkih v Cankarjevem domu
in na RT V Slovenija. V sodelovanju s
skupino Romano Glauso smo pripravili
novo pesem, posvečeno Romom.
V krajevni skupnosti Pušča pa smo
izvedli gasilsko vajo.
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Razvoj romske politične
participacije in zagovorništva
V letu 2019 smo izvedli številne
koordinacijske sestanke, ki so se
nanašali na področje varnosti ter
delovanje romskih svetnikov v okolju.
Aktivnosti so se izvajale predvsem
v romskih naseljih na Dolenjskem
in v Beli krajini, saj so tam težave
na področju zagotavljanja varnosti
ter sodelovanja romskih svetnikov
z občinsko upravo bistveno večje,
številne koordinacijske sestanke pa
smo izvedli tudi v Pomurju. Tako
smo nagovarjali predvsem ciljno
skupino romskih svetnikov, občinskih
predstavnikov
ter
predstavnikov
javnih zavodov ter organizacij. Zveza je
v okviru svojega programa sodelovala
tudi s Skupnostjo občin Slovenije.
Prav tako pa je bila pomemben akter
pri različnih dogodkih, na posvetih
in v komisijah na področju razvoja
romske manjšine.
Zveza Preporod je nudila romskim
svetnikom
v
občinskih
svetih
strokovno podporo ter zagotavljala
ustrezne informacije pri odprtih
vprašanjih, ki so se dotikala
delovanja romskih svetnikov. V ta
namen smo sodelovali s svetniki v
občinah v Pomurju, na Dolenjskem
in v Beli Krajini.

Precej časa smo v zvezi namenili
tudi analizi aktualnega stanja in
aktivnostim romskih svetnikov v
novem mandatu. Slednje smo izvajali
v tesnem sodelovanju z romskimi
svetniki in z javnimi institucijami,
in sicer Inštitutom za narodnostna
vprašanja, Skupnostjo občin Slovenije
ter Forumom romskih svetnikov
Slovenije, ki je institut združenja
romskih svetnikov na nacionalni ravni.

Opolnomočenje romskih
žensk in aktivacija mladih
Aktivnosti so večinoma potekale v
Pomurju, kjer smo pripravili nekaj
dogodkov, ki so bili namenjeni
izključno mladim ali ženskam.
Izvajali smo delavnice na področju
vzgoje, izobraževanja, prostočasnih
aktivnosti, zaščite, reševanja, športa
ter kulinarike. Ključni dosežek v
okviru delovnega sklopa je predvsem
pričetek medsebojnega povezovanja
med mladimi Romi in romskimi
ženskami. Posledica teh aktivnosti
je ustanovitev novega društva, ki bo
predvsem na formalni ravni pričelo
povezovati omenjeni ciljni skupini.
Sodelovali smo pri rednih sestankih
oz. koordinacijah na CSD Murska
Sobota, predvsem pri reševanju
družinskih težav pripadnikov romske
skupnosti v Pomurju. V ta namen smo
na spletu vzpostavili kontaktno točko,
ki je namenjena žrtvam družinskega
nasilja, pomeni pa vez z različnimi
strokovnjaki, ki tovrstne težave
rešujejo. Na spletu smo predstavili
tudi problematiko prezgodnjih porok
med pripadniki romske skupnosti.
Cilj vseh aktivnosti je enakomerni

razvoj pozitivne samopodobe in s
tem dvig ravni samospoštovanja in
samozaupanja. To namreč pripomore
k dobremu odnosu s samim seboj in
posledično tudi z drugimi ljudmi.
V naše aktivnosti smo vključevali
predvsem javne institucije kot so
CSD, Zavod za zaposlovanje, občine
ter organizacije, ki se ukvarjajo s
socialnim varstvom. Sodelovali pa
smo tudi z drugimi društvi, ki delujejo
na področju vključevanja Romov, še
posebej mladih in žensk, kot je to npr.
Romski akademski klub.
V
aktivnosti
smo
vključevali
strokovnjake iz različnih institucij, ki
so izvedli posamezne delavnice brez
stroškov honorarja, kar je omogočilo
večje število dogodkov in vsebin.

Podporno okolje za razvoj
romske skupnosti
Zveza Preporod je v prvem delu leta
2019 nudila svetovalno, strokovno
in administrativno podporo romskim
svetnikom,
aktivistom,
društvom
in posameznikom, ki se ukvarjajo z
razvojem romske manjšine v Sloveniji.
Nadaljevali smo z aktivnostmi na
informacijski točki, ki je tekom
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delovanja postala prostor, kjer je
moč dobiti odgovore na vprašanja,
ki jih običajno postavljajo romske
organizacije ali posamezniki. V Murski
Soboti je delovala pisarna v središču
mesta, na Pušči pa informacijska
točka.
Pri
pripravi
projektov,
poročil
in dogodkov smo nudili pomoč
različnim romskim organizacijam.
Konkretne aktivnosti smo izvajali tudi
za posamezne krajevne skupnosti,
kjer smo krajanom nudili strokovno
podporo pri pripravi dokumentov,
npr. vabil, zapisnikov…

V zvezi Preporod se zavedamo
pomena informiranja splošne in
strokovne javnosti o romski skupnosti
in njenih aktivnosti. Prav zaradi tega
redno objavljamo ključne informacije
o dogajanju v okviru zveze, javnost pa
obveščamo o vseh naših aktivnosti.
Obenem
aktivno
pripravljamo
objave in izjave za medije, za katere
nas pri obravnavanju določene
tematike zaprosijo različni mediji.
Za informiranje uporabljamo našo
spletno stran. Prispevke, vabila in
objave redno objavljamo tudi na
socialnem omrežju Facebook.
V letu 2019 je zveza Preporod bodisi
kot vodilni partner bodisi kot partner
v projektih sodelovala pri pripravi
številnih predlogov. Prav tako smo
nudili pomoč pri pripravi projektov
različnim društvom in organizacijam.

.......

Izobraževanje
v času
koronavirusa
Rok Petje, Zveza Preporod

Z

veza
Preporod
je
aprila
organizirala
prvo
spletno
konferenco, na kateri smo
spregovorili o različnih težavah,
s katerimi se soočajo romska
naselja, občine in institucije v času
koronavirusa COVID-19. Beseda je
tekla tudi o aktivnostih ter primerih
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Zveza za razvoj romske manjšine
– Preporod je v sodelovanju s
Forumom romskih svetnikov
Slovenije organizirala 2.
spletni koordinacijski sestanek
v času epidemije koronavirusa
COVID-19 na temo Izobraževanje
in usposabljanje Romov v času
koronavirusa COVID-19, ki je
potekal v torek, 21. aprila 2020,
ob 10. uri preko aplikacije
Zoom.us.
dobrih praks, ki se izvajajo v
posameznih občinah ter o aktivnostih,
ki bi jih morali v prihodnje izvesti, da
bi razmere v romskih naseljih ostale
stabilne.

Eno izmed ključnih področjih, poleg
zagotavljanja varnosti in zdravja, je
tudi izobraževanje. Mladi se namreč
srečujejo s številnimi težavami na
področju izobraževanja, predvsem
zaradi dela od doma, kjer nimajo
zagotovljenih
ustreznih
pogojev
za delo. Dogodek je bil namenjen
pogovoru o možnih in izvedenih
aktivnostih in ukrepih za nemoten
potek izobraževanja v naslednjih
mesecih ter o načrtu za izobraževanje
po koncu epidemije, saj se bodo zlasti
romski otroci po ukinitvi ukrepov in
vrnitvi v šolske klopi soočili z večjimi
težavami kot sicer. Sestanek je potekal
tako na temo mladih v času epidemije
kot tudi na temo izobraževanja Romov.
Na dogodku so sodelovali: Darko
Rudaš, Zveza Preporod; Darja Brezovar,
OŠ Bršljin; Damjana Vraničar, OŠ
Loka; Boris Mužar, OŠ Mirana Jarca
Črnomelj; Samanta Baranja, CŠOD;
Suzana Fartelj, OŠ II Murska Sobota;
Nataša Horvat, romska svetnica;
Rahela Hojnik Kelenc, LU Lendava; Rok
Petje, Zveza Preporod; Mateja Kosec,
OŠ Metlika; Mag. Stanko Baluh, Urad
RS za narodnosti ter Brigita Herženjak,
RIC Novo mesto.
Na dogodku sta predstavnici s področja
izobraževanja odraslih ugotavljali, da
se pri delu na daljavo sicer pojavljajo
težave, vendar jih uspešno rešujejo, pri
čemer se v sam proces izobraževanja
po programu Osnovna šola za odrasle
vključuje približno 2/3 udeležencev
pri petih različnih predmetih, ki jih
lahko izvajajo na daljavo. Udeleženci
so s procesom izobraževanja na
daljavo zadovoljni.
Ravnateljice in ravnatelj osnovnih
šol iz različnih koncev Slovenije
so predstavili težave, s katerimi se

posamezne osnovne šole srečujejo
pri delu z romskimi učenci. Po
besedah ravnateljice iz Murske Sobote
izobraževanje na daljavo poteka brez
težav, dva računalnika za učenca, ki
nista imela dostopa, so zagotovili,
izobraževanje na daljavo pa poteka
odlično tudi zaradi dobrega dela
romske pommočnice, ki se na dnevni
ravni vključuje v učni proces. Podobno
ugotavlja tudi romska svetnica iz
Lendava.
Večje
težave
pri
izvajanja
izobraževanja na daljavo pa se
pojavljajo na Dolenjskem in v bližnji
okolici. Ravnatelji ugotavljajo, da so
pripravljene smernice za izobraževanje
pri Romih neuporabne, saj gre za
specifične probleme, soočajo se s slabo
odzivnostjo otrok, situacijo pa rešujejo
v sodelovanju z romskimi mentorji
s pošiljanjem delovnega gradiva po
pošti. Poudarili so, da romski otroci
potrebujejo osebni stik z učiteljem,
saj zanje samo izmenjevanje nalog ni
dovolj. Na srečanju je bilo ugotovljeno,
da so najbolj obremenjeni romski
pomočniki. Prvi stik z romskimi otroci
so vzpostavili prav slednji.
Prisotni so se strinjali, da je ena izmed
ključnih ovir slaba infrastrukturna
urejenost
romskih
naselij
na
Dolenjskem, s katero se soočajo
romski otroci, obenem pa tudi slaba
računalniška pismenost tako otrok, kot
njihovih staršev. Ugotovimo lahko, da
približno 1/3 otrok deluje in sodeluje
v učnem procesu, tretjina ima otežene
okoliščine za nemoteno delo, zadnja
tretjina pa nima nobenim možnosti
za sodelovanje in so kot taki tudi
popolnoma neodzivni.
Ob koncu so se prisotni strinjali, da
lahko težave pričakujemo tudi po
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ukinitvi ukrepov, saj bo potrebno
znanje nadoknaditi, za kar bo potrebno

sodelovanje različnih institucij.

.......
Aktualne
razmere
v romskih
naseljih v času
Koronavirusa
Covid-19
Rok Petje, Zveza Preporod
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Zveza za razvoj romske manjšine –
Preporod in Forum romskih svetnikov
Slovenije sta v četrtek, 9. aprila 2020
organizirala prvi spletni koordinacijski
sestanek na temo Aktualne razmere v
romskih naseljih v času Koronavirusa
COVID-19
in
možne
rešitve.
Koordinacijski sestanek je potekal
preko spletne aplikacije Zoom.
Na dogodku so sodelovali: Darko
Rudaš in Rok Petje, Zveza Preporod,
Teodora Petraš, Nacionalni inštitut za
javno zdravje, Manuel Vesel, Generalna
policijska uprava, Mag. Stanko Baluh,
Urad RS za narodnosti, Jasmina Vidmar,

Skupnost občin Slovenije, Andrej
Kavšek, Občina Črnomelj, Simon Starc,
Občina Ribnica, Jože Kapler, Občina
Škocjan, Nataša Horvat, romska
svetnica ter Rahela Hojnik Kelenc,
Ljudska univerza Lendava.
Na dogodku smo izmenjali mnenja o
trenutnih razmerah v romskih naseljih
v
času
koronavirusa
COVID-19.
Spregovorili smo o različnih težavah,
s katerimi se soočajo romska
naselja, občine in institucije v času
koronavirusa COVID-19. Nadalje smo
si izmenjali mnenja o aktivnostih ter
primerih dobrih praks, ki se izvajajo v
posameznih občinah ter o aktivnostih,
ki bi jih morali v prihodnje izvesti, da
bi razmere v romskih naseljih ostale
stabilne.
Ugotovljeno je bilo, da so varnostne
razmere iz vidika obvladovanja
koronavirusa COVID-19 v romskih
naseljih stabilne, saj zaenkrat v samih
naseljih ne beležimo prisotnosti
virusa, kljub temu pa je potrebno
še naprej dosledno spoštovati vse
potrebne ukrepe in priporočila vlade.
Policija namreč ugotavlja, da v romskih
naseljih še vedno prihaja do kršitev, še
posebej ukrepa o množičnem zbiranju.
Vsled tega ponovno pozivamo, da
v romskih naseljih ne praznujete
praznikov, obletnic, rojstnih dni in
podobnih dogodkov, saj lahko hitro
pride do množične okužbe.
Prav vdor virusa v posamezno romsko
naselje bi lahko imelo hude posledice,
saj se v naseljih srečujejo z izjemno
slabo komunalno infrastrukturo in
v primeru prisotnosti virusa tega
praktično ne bi bilo možno zajeziti.

Največji problem predstavlja dostop
do pitne vode, ki ga nekatera naselja
nimajo
urejenega.
S
prisotnimi
župani smo spregovorili o rešitvah,
ki jih izvajajo v posameznih občinah.
Kot začasna rešitev se uveljavljajo
predvsem cisterne z vodo, vendar so
se sogovorniki strinjali, da gre zgolj
za začasno rešitev. Morda je prav
epidemija priložnost, da se razmere v
naseljih pričnejo hitreje urejati.
Zato je nujno pričeti z aktivnostmi,
ki bodo zagotovile infrastrukturno
urejenost romskih naselij, legalizacijo
slednjih
in
posledično
tudi
zagotavljanje boljših bivalnih pogojev
v romskih naseljih. Prav našteti trije
dejavniki pomembno vplivajo na
možnosti za dvig izobrazbene ravni
med pripadniki romske skupnosti, ta
pa na večjo zaposljivost in posledično
vključenost ter enakopravnost in
sožitje z večinskim prebivalstvom
(država mora zagotavljati finančno
pomoč občinam). Torej moramo
sistematično delati na urejanju romskih
naselij in predvsem na vključevanju
v izobraževanje. Ta dva vidika sta
namreč ključnega pomena in lahko
temeljito zmanjšata napetosti v družbi.
Le na tak način bomo zagotavljali bolj
strpno družbo in lažje vključevanje v
vsakdanje življenje.
Eden izmed večjih problemov, ki smo
ga identificirali na dogodku, je bila
tudi težava skupnega in poenotenega
delovanja romske skupnosti, še posebej
pri izvajanju aktivnosti na terenu ter pri
informiranju in obveščanju javnosti.
Institucije in organizacije ugotavljajo,
da želijo nekatere organizacije in
posamezniki krizo izkoristi za lastne
interese, zato na terenu izvajajo
ukrepe , ki niso skladni z navodili
vlade, ob tem pa ogrožajo pripadnike
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in pripadnice romske skupnosti in kar
je najočitnejše, s svojo komunikacijo
širijo netočne informacije v povezavi z
epidemijo koronavirusa in aktivnostmi
različnih institucij. Zato gre na tem
mestu poziv vsem, da delujemo
povezano, enotno in izključno v
skladu z navodili in priporočili Vlade
RS za obvladovanje epidemije. V ta
namen bo Forum romskih svetnikov
Slovenije vzpostavil še intenzivnejšo
komunikacijo z romskimi svetniki in
jim nudil vso potrebno podporo v
posameznih občinah.
Ob koncu koordinacijskega sestanka
smo spregovorili tudi o področju
izobraževanja, kjer lahko pričakujemo

večje težave šele po zaključku
epidemije. V prvi vrsti se romski otroci
srečujejo z izjemno slabo računalniško
infrastrukturo, ki jim otežuje učenje
na daljavo. Kljub temu je potrebno
pohvaliti šole in druge humanitarne
organizacije, ki poskušajo zagotoviti
primerno opremo, romskim učencem
pa zagotavlja tudi potrebno gradivo.
Problem se bo pojavil tudi pri doseganju
minimalnih standardov znanja, zato
bo potrebno v prihodnje pripraviti
načrt in ukrepe, s katerimi bomo lahko
nudili dodatno pomoč otrokom, ki jo
bodo potrebovali. V prihodnjem tednu
načrtujemo posebni koordinacijski
sestanek prav na temo izobraževanja.

.......
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“Nič o nas,
brez nas”
- vloga
romskega
svetnika v
Sloveniji
Andreja Zevnik (Univerza v Manchestru)
& Andrew Russell (Univerza v Liverpoolu)

R

omski svetniki so zelo pomemben
del lokalne samouprave občin
z romskim prebivalstvom. Je
politični predstavnik romske skupnosti
v občinskem svetu, ki ga izvoli lokalno
romsko prebivalstvo. Najino zanimanje
za to, kako delujejo romski svetniki in
kako je urejena politična participacija
romske skupnosti v Sloveniji, izhaja
iz posebnosti te ureditve. Funkcija
romskega svetnika, kot jo pozna
Slovenija, je namreč v svetovnem
merilu nekaj posebnega.
V svojem prispevku bova najprej
naredilo kratko primerjavo z državami,
kjer
poznajo
tako
imenovane
“rezervirane sedeže” za manjšine
na državni in lokalni ravni, nato pa
se bova posvetila vlogi romskega
svetnika in podala nekaj zaključkov
in mnenj o tem, kako opolnomočiti to
funkcijo. Funkcija romskega svetnika
je
namreč
primer “rezerviranih
sedežev ” na občinski ravni.
Demokratične
države
zagotovijo
manjšinam

politično predstavništvo na podlagi
etničnih, jezikovnih ali kulturnih
posebnosti. Takšno predstavništvo ima
lahko več namenov. Države lahko to
počnejo zato, ker želijo, da inštitucije
odsevajo realno podobo družbe, katere
del so tudi manjšinske skupnosti,
ali pa je takšna ureditev nujna za
prekinitev nasilja/vojn in vzpostavitev
miru. Rezervirane sedeže za etnične
manjšine v parlamentu tako poznajo
naslednje države: Belgija, Hrvaška,
Ciper, Fidži, Indija, Nova Zelandija in
seveda tudi Slovenija. Rezervirane
sedeže glede na versko pripadnost
poznajo med drugimi: Iran, Jordanija,

pogosto
posebno
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Libanon in Pakistan. Tako imenovane
“ženske kvote” pa poznajo države kot
so: Afganistan, Argentina, Bangladeš,
Eritreja, Jordanija, Pakistan, Ruanda,
Tajvan, Tanzanija in Uganda. V Sloveniji
poznamo “ženske kvote” na nivoju
volilnih list, ne pa tudi v parlamentu.

Na lokalni ravni je rezervirano
predstavništvo - kar funkcija romskega
svetnika je - precej nepoznano.
Madžarska je sicer poznala funkcijo
romskega svetnika podobno tej
v Sloveniji, vendar jo je leta 2005
ukinila. Od takrat imajo romski politiki
dve možnosti - ali kandidirajo za
svetnika v tako imenovani romski
samoupravni skupnosti, ali pa kot
kandidati za večinskega svetnika v
občinskem odboru. Takšna delitev je
problematična, ker postavlja romskega
svetnika (in hkrati s tem tudi romsko
skupnost) pred dilemo: ali lahko
svetniki v romskem zboru spremenijo
politiko do romske skupnosti, ki jo
določa občinski zbor, kjer Romi nimajo
predstavnika, ki bi zastopal njihove
interese? Podobnih primerov je po
Evropi precej - podobno je tudi na
Slovaškem ali pa v Romuniji.
Če se vrnemo v Slovenijo. Z vidika
pravic in političnega zastopstva
na državni ravni je primer romske
skupnosti še toliko bolj zanimiv. Kot
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vemo, slovenska ureditev pozna precej
dobro
organiziranost
političnega
zastopstva za italijansko in madžarsko
manjšino tako na lokalni kot tudi
državni ravni. Romska skupnost ima
pravice do rezerviranega sedeža
samo na lokalni ravni, in sicer v 20
občinah, kjer živijo tako imenovani
“avtohtoni Romi”. Priznavanje pravic
do političnega glasu, vsaj na lokalni
ravni, je spodbudno, vendar ni
dovolj. Izključitev romske skupnosti
iz odločanja na državni ravni ne
kaže samo na politično izključitev,
ampak tudi na izključitev romskih
interesov iz parlamentarne politike.
Romski politiki seveda poskušajo
preseči “spregledanost” Romov v
parlamentarni politiki preko lokalnih
iniciativ, projektov in društev kot so
Preporod, Forum Romskih Svetnikov
in Zveza Romov Slovenije. Pri tem pa
se srečujejo z vrsto težav. Namen tega
prispevka je pregled vloge izvoljenih
predstavnikov romske skupnosti, zato
se sedaj osredotočava izključno na
vlogo romskih svetnikov.
Romski svetniki so predlagani in
izvoljeni s strani romske skupnosti
živeče v občini z avtohtonimi prebivalci
romske skupnosti. Najpomembnejša
vloga
romskega
svetnika
je
predstavljanje in zagovarjanje romskih
interesov v občinskem svetu. To ni
lahko naloga. Ob tem je potrebno
poudariti, da svetniki ne predstavljajo
samo romske skupnosti v občinskem
svetu, ampak so pogosto klicani “na
pomoč” tudi s strani centra za socialno
delo, šole ali policije. To je naloga,
za katero niso bili izvoljeni, zato
pogosto otežuje delovanje svetnika.
Na volitvah je izvoljen samo en romski
svetnik. To pomeni, da za uspešno
delovanje mora zgraditi dobre odnose
z drugimi svetniki v občinskem

svetu. Pogosto je uspešnost svetnika
odvisna od dobrega odnosa z
županom in ostalimi svetniki. Dober
odnos je seveda pokazatelj politične
spretnosti romskega svetnika. Ob tem
je potrebno povedati, da so nekateri
romski svetniki izvoljeni v občinah,
kjer romska skupnostni ni zaželena.
V teh primerih je delo svetnika
onemogočeno že od samega začetka,
odnos z županom in ostalimi svetniki
pa je slab ali celo neobstoječ.
Takšna situacija je zelo problematična,
saj onemogoča kakršno koli delovanje
romskega
svetnika.
Zagovarjanje
interesov romske skupnosti ne sme
biti odvisno od tega, kašen odnos ima
romski svetnik z županom in drugimi
kolegi. Tudi zaradi tega prepogosto
vidimo, da se vprašanje Romov ureja
preko “vez” oziroma obstranskih
dogovorov z župani, policijo ali
drugimi državnimi predstavniki.
Predlagava dva načina, kako rešiti
preveliko odvisnost romskih svetnikov
od odnosa in volje župana in ostalih
svetnikov. Za izboljšanje trenutnega
položaja se predstavniki Romov ne
smejo omejevati le na vprašanja in
teme, ki se neposredno nanašajo na
romsko skupnost. Aktivno sodelovanje
v občinskem svetu lahko pripomore
k večjemu posluhu za zahteve, ki
prihajajo iz lokalne romske skupnosti.
S takšnim sodelovanjem se krepi
politična zavest tako Romov, kot
tudi večinskega prebivalstva. Drugi
način, na kateri bi se lahko reševala
prevelika odvisnost romskih svetnikov
od odnosa in volje župana in ostalih
svetnikov, pa bi bila vpeljava pravice
veta, ki bi jo romski svetnik uveljavljal
ob odločitvah, ki bi lahko vplivale na
interese lokalne romske skupnosti. S
tem bi romski svetnik pridobil pravico,

ki jo že imajo italijanski in madžarski
svetniki in povečal svojo politično moč
v občinskem svetu. Takšno sodelovanje
temelji na iskanju skupnih interesov
in gradnji koalicij med romskim
svetnikom in ostalimi svetniki.
Iz tega kratkega pregleda lahko vidimo,
da je v primerjavi z ostalimi državami
ureditev političnega predstavništva
romske skupnosti v Sloveniji vsaj na
lokalni ravni dokaj dobra, vendar še
zdaleč ne tako dobra, da je ne bi bilo
mogoče izboljšati. Trenutna uspešnost
predstavnikov romske skupnosti se
preveč opira na lastno iznajdljivost
romskega svetnika, energijo, ki jo
lahko vloži in okolje, v katerem živi.
Takšna samoiniciativnost je seveda
zelo dobrodošla, vendar pa ne sme
biti pogoj in merilo uspešnosti. Vsak
romski svetnik bi moral imet enake
možnosti za uspešno opravljanje svoje
funkcije.
Iz te analize lahko naredimo dve
iztočnici:
1. Za izboljšanje položaja romske
skupnosti mora država spremeniti
politične institucije ter s tem
zagotoviti večjo prisotnost in težo
interesov romske skupnosti.
2. Na romskih predstavnikih je, da
stremijo k zastopanju interesov čim
večjega dela romske skupnosti v
Sloveniji.
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Mreža
za kakovostno
vzgojo in
izobraževanje
romskih otrok
Aljoša Rudaš , Programski sodelavec in
koordinator mednarodne mreže REYN

R

evščina, s katero se sooča več
kot 80% Romov v Evropi in
ki ne nazadnje predstavljajo
najštevilčnejšo manjšino znotraj meja
Evrope, presega okvirje dostopnosti,
vključenosti,
varnosti,
zaščite
in sprejetosti. Znotraj ogrožene
skupnosti so najbolj ranljivi najmlajši
otroci, ki ne samo, da nimajo dostopa
do kakovostnih storitev vzgoje in
izobraževanja, s katerimi bi jim bile
omogočene možnosti za optimalen
razvoj, ampak jih večina ne ostane
v sistemu izobraževanja. Predvsem
zaradi vpliva diskriminacije velika
večina romskih otrok prezgodaj
obupa nad svojimi sanjami, saj ne
dobi zadostne podpore ter spodbud iz
okolja.
Trdno prepričani, da bo odprava
diskriminacije in izključenosti romskih
otrok v Evropi koristila celotni
družbi, je International Step by Step
Association v sodelovanju z Open
Society Fundations, programom za
zgodnje otroštvo, leta 2012 ustanovila
mrežo za kakovostno vzgojo in
izobraževanje romskih otrok - Romani
Early Years Network (REYN).
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REYN je vseevropska iniciativa na
mednarodni ravni katere namen je
zagovorništvo dostopnosti, socialne
pravičnosti in enakih možnosti.
Deluje kot podporna točka, ki
krepi vlogo strokovnih delavcev
na področju zgodnjega otroštva
in otrokovega razvoja. Hkrati je
tudi dinamična učeča se skupnost,
ki združuje romske in neromske
strokovnjake in para-profesionalce pri
iskanju boljših politik, ki v ospredje
postavljajo potrebe romskih otok,
družin in skupnosti z ultimativnim
ciljem omogočanja dostopnosti do
kakovostnih programov vzgoje in
izobraževanja, ki spodbujajo razvoj
in učenje v inkluzivnem okolju. Več o
naših vrednotah, prepričanjih in ciljih
si lahko preberete v REYN Manifestu.
V lokalnem kontekstu deluje 11
nacionalnih REYN mrež, ki svoje
nacionalne organe, pristojne službe in
vlade pozivajo, naj dosledno izvajajo in
uresničujejo strategije za vključevanje
Romov v vzgojo in izobraževanje s
posebnim poudarkom na zgodnjem
otroštvu in otrokovem razvoju.
Vsled praznovanju svetovnega dneva
Romov smo v Mednarodni mreži za
kakovostno vzgojo in izobraževanje
romskih otrok, REYN - Romani Early
Years Network, ki deluje pod okriljem
Mednarodne organizacije Korak za
Korakom – International Step by
Step Association, romski skupnosti
poslali odprto pismo. S slednjim smo
nagovorili romsko skupnost, otroke,
starše, in strokovne delavce ter se
zavezali k temu, da bomo v teh težkih
časih nadaljevali s svojo odločnostjo in
poslanstvom pri zagotavljanju boljših
izhodišč za vse, največ pozornosti pa
bo pri tem namenjene najmlajšim.

ODPRTO PISMO ROMSKI SKUPNOSTI:
Opre Roma! Romi, vstanite!
Dragi prijatelji Romi,
ob svetovnem dnevu Romov, 8. aprilu, vam pošiljamo naše najboljše želje. Medtem ko si
tudi sedaj prizadevamo za boljšo prihodnost vaših otrok, želimo poudariti in deliti naše
trdno prepričanje v vaše sposobnosti!
Dragi otroci,
vedno verjemite v svoje sanje, zastavljajte si jih čim višje in ne pustite nikomur, da bi vas
pri tem oviral. S svojim znanjem se dostojanstveno upirajte diskriminaciji in bodite tisti,
ki v vaše okolje vnašate spremembe. Skupaj s starši, družino in prijatelji poskrbite za svoje
zdravje in varnost. Četudi je v teh časih to težje, ne obupajte nad učenjem, ampak vztrajajte!
Spoštovani starši,
vi ste prvi vzgojitelji svojih otrok, njihovi največje podporniki in vzorniki, pri katerih vedno
najdejo oporo. Stojte ob strani vašim otrokom. Bodite močni in še naprej skrbite za svojo
družino. Spoštujte svojo kulturo in vrednote. Predstavite jih svojim otrokom, pogovarjajte
se z njimi v romskem jeziku, da bodo tudi vaši otroci ponosni govorci romskega jezika –
romani čhib.
Spoštovane skupnosti,
čas je, da stopimo skupaj in združimo moči, delimo svoje znanje in izkušnje ter skupaj
premostimo trenutne ovire. Bodite ponosni predstavniki svoje skupnosti in prispevajte k
spremembam, ki jih želite doseči in videti v družbi!
Spoštovani strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju ter sorodnih strokah,
težko se vam v zadostni meri zahvaljujemo za izjemno delo, ki ga opravljate, predvsem v
tem času. Vi ste vzor mlajšim generacijam, vi jih navdihujete in s svojimi dejanji spodbujate,
da tudi oni lahko glasno sanjajo o lepši prihodnosti!
Svet se trenutno spreminja, a kljub temu REYN-ove zaveze ostajajo nespremenjene. Še naprej
se zavzemamo za pravice in dobrobit vsakega romskega otroka ter spodbujamo iniciative
in programe, katerih namen je izboljšati kakovost storitev v zgodnjem otroštvu.
Še naprej promoviramo in slavimo romski jezik in kulturo, v vsej lepoti! Zavedamo se
pomembne vloge romskih staršev in še naprej zagovarjamo njihovo participacijo v procesih
odločanja, ki so povezani z njihovimi otroki.
V REYN-u obljubljamo, da bomo še naprej gradili močne vezi in partnerstva z romskimi
skupnostmi, tako na državni kot meddržavni in globalni ravni. Ostajamo močan zaveznik in
se še naprej zavzemamo za spremembe, ki odražajo potrebe skupnosti in podpirajo boljša
izhodišča za vse.
Neomajno se zavezujemo k temu, da vas bomo še naprej podpirali s platformo, s pomočjo
katere bo vaš glas slišan. Vztrajno se zavzemamo za različnost med strokovnimi delavci v
zgodnjem otroštvu in za to, da bomo na področju zgodnjega otroštva in predšolske vzgoje
imeli več strokovnih delavcev iz vrst romske skupnosti.
V vsem tem smo skupaj in obupali ne bomo tako dolgo, dokler ne bo več izgubljenih generacij
Romov!
Romany Early Years Network
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Več o delovanju mednarodne mreže
za kakovostno vzgojo in izobraževanje
romskih otrok – REYN - Romani Early
Years Network lahko preberete tukaj ali
nas spremljate na socialnih omrežjih:
Facebook in Twitter. Lahko nas tudi
kontaktirate preko elektronske pošte
na naslov info@reyn.eu ali se naročite
na naše novice.
Na priloženih povezavah pa lahko
preberete več o delu in aktivnostih
nacionalnih REYN mrež, ki delujejo v
11 evropskih državah.
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REYN
REYN
REYN
REYN
REYN
REYN
REYN
REYN
REYN
REYN
REYN

Slovenija
Belgija
Bosna in Hercegovina
Bolgarija
Hrvaška
Italija
Kosovo
Madžarska
Slovaška
Srbija
Ukrajina

Nadaljevanje
aktivnosti
v okviru
projekta
Nacionalne
platforme
za Rome
(SIFOROMA 4)

V sklopu aktualnega projekta
Nacionalne platforme za
Rome (»Krepitev nacionalnega
posvetovalnega procesa v
Sloveniji preko nadaljevanja in
nadgradnje dela Nacionalne
platforme za Rome –
SIFOROMA4«) Urad Vlade RS
za narodnosti nadaljuje z
aktivnostmi, ki jih je izvajal v
predhodnih projektih s ciljem
nadgradnje platforme.

Urad Vlade RS za narodnosti

N

a uvodnem dogodku projekta, ki
je potekal 26. 2. 2020 v Ljubljani,
so udeleženci preko razprave
izmenjali ideje o prihodnjih aktivnostih
v okviru Nacionalne platforme za Rome.
Uvodni sestanek je tokrat potekal v
nekoliko ožji sestavi. Udeležence je
uvodoma nagovoril direktor Urada
Vlade RS za narodnosti, mag. Stanko
Baluh, ki je poudaril pomembnost
dialoga in nadaljevanja procesa
medinstitucionalnega sodelovanja ter
povezovanja na lokalni in državni ravni.
Izpostavil je, da je proces, ki se je začel
preko aktivnosti v okviru Nacionalne
platforme
za
Rome
potrebno
nadaljevati.
Na sestanku so bili predstavljeni
rezultati spletne ankete o vrednotenju
kakovosti izvedbe dogodkov v sklopu
preteklega projekta, SIFOROMA 3.
Spletni vprašalnik je bil poslan vsem
udeležencem lanskoletnih dogodkov.
Na podlagi dobljenih rezultatov smo
želeli ugotoviti, kaj bi bilo v prihodnosti

potrebno
storiti
na
področju
organizacije
strokovnih
srečanj,
predvsem s težnjo, usmerjene razprave
v prihodnje še bolj prilagoditi željam in
potrebam vseh udeležencev strokovnih
srečanj ter na tak način zagotavljati še
kakovostnejšo izvedbo slednjih.
Na
uvodnem
srečanju
je
bil
predstavljen tudi predviden potek
aktivnosti v letošnjemu letu. Splošni
cilj in aktivnosti projekta so še
vedno usmerjeni v povezovanje in
spodbujanje sodelovanja pristojnih
institucij k celovitemu obravnavanju
romske tematike na lokalni ravni,
nudenje podpore občinam v snovanju
in razvijanju lokalnih akcijskih načrtov
za vključevanje Romov, izmenjava
mnenj, izkušenj in opredelitev skupnih
ciljev med vsemi deležniki z namenom
pridobiti vpogled in informacije o
izvajanju ukrepov in njihovem vplivu
na lokalni ravni ter krepitev dialoga
med lokalno in državno ravnijo za
iskanje sinergij pri reševanju romske
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tematike. Dolgoročni cilj seveda
ostaja izboljšanje položaja pripadnic
in pripadnikov romske skupnosti in
njihove večje vključenosti v družbo
ter izboljšanje sobivanja v lokalnem
okolju.
Med drugim bodo v okviru letošnjega
projekta na podlagi razprav, ki so
potekale v preteklem letu, organizirani
sestanki in dogodki, ki se bodo nanašali
na pripravo novega nacionalnega
programa ukrepov za Rome. Ta bo zajel
obdobje med leti 2021 in 2030, sprejet
pa naj bi bil do konca leta. V okviru
projekta pa bo v letošnjem letu ob
sodelovanju vseh pristojnih institucij
in organizacij nastal tudi priročnik o
prepoznavanju in ukrepanju v primerih
prezgodnjih in prisilnih porok v romski

skupnosti, ki bo dostopen v digitalni
obliki.
Udeleženci na uvodnem srečanju so
se strinjali, da je potrebno nadaljevati
z usposabljanjem v podporo delu
predstavnic in predstavnikov romske
skupnosti v občinskih svetih. Podani so
bili predlogi, da bi usposabljanja bilo
potrebno razširiti na romska društva in
potencialne kandidate za svetnike ter
sodelovati z različnimi institucijami in
organizacijami, ki delujejo na terenu.
Trenutno se aktivnosti v okviru projekta
zaradi koronavirusa in ukrepov, ki so
bili sprejeti za zajezitev epidemije, ne
izvajajo, okoliščine izvajanja projekta
pa se bodo prilagodile tudi po sprostitvi
ukrepov.

.......
Knjižnica igrač
- stičišče
druženja,
sodelovanja,
ustvarjanja ter
igranja
Marija Baranja, koordinatorka lokalnega
akcijskega tima Korak za korakom,
Pedagoški inštitut
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Z igro otroci izražajo otroka v
sebi, starejši pa imamo možnost,
da otroka v sebi ponovno
prebudimo.

K

njižnica
igrač
je
rezultat
mednarodnega projekta TOY for
Inclusion, v katerem sodeluje
sedem evropskih držav. Sofinanciran je
s strani Evropske unije. Vodilni partner
projekta je Pedagoški inštitut.
Glavni cilj projekta TOY for Inclusion
je boj proti segregaciji romskih otrok
in družin ter doseganje socialne

kohezije na lokalni ravni, s čimer
želimo izboljšati in razviti storitve
na področju inkluzivne vzgoje in
izobraževanja v zgodnjem otroštvu.
Istočasno si prizadevamo izboljšati
izkušnjo prehoda romskih otrok v
lokalne osnovne šole, kar bo pozitivno
vplivalo tudi na njihove učne rezultate
v kasnejšem obdobju izobraževanja.
V projektu kot lokalni partner sodeluje
Vrtec Murska Sobota, pri vzpostavitvi
knjižnice
igrač
in
vsebinskem
usmerjanju njenega delovanja pa
sodelujemo z lokalnim akcijskim
timom, ki ga sestavljajo predstavniki
različnih organizacij; Mestna občina
Murska Sobota, OŠ I Murska Sobota,
Center za socialno delo, Pomurski
muzej, Zveza Romov Slovenije, Zveza
za razvoj romske manjšine Preporod,
Center za zdravje in razvoj ter seveda
gostitelj knjižnice igrač, Pokrajinska
in študijska knjižnica Murska Sobota.
Po enoletnem izvajanju projekta so se
pokazali prvi vidni rezultati vsestranskega
vključevanja
in
medgeneracijskega
sodelovanja. Zaradi pozitivnih učinkov
je projekt bil s strani sofinancerja (EU
sklad) podaljšan za dve leti. Delujemo
uspešno, lokalno, povezovalno in kar
je najpomembnejše, prizadevamo si za
vključevanje socialno šibkejših v širše
družbeno okolje ter omogočamo dostop
do kakovostnih igrač tudi družinam
in otrokom, ki si tega sicer ne morejo
privoščiti. Velik poudarek dajemo igri,
igri med otroci, starši in starimi starši.
Igra je otrokova osnovna dejavnost, je
temelj zdravega razvoja, in sicer na več
področjih, od čustvenega in miselnega
do telesnega.

V letošnjem letu so je poleg že
obstoječih knjižnic v vsaki od
sodelujočih držav vzpostavila še
ena dodatna. Tako imamo trenutno
v sedmih državah 14 knjižnic igrač.
Poleg knjižnice igrač v Murski Soboti
deluje še knjižnica igrač v Grosuplju,
ki je prav tako umeščena v tamkajšnjo
lokalno knjižnico. V knjižnico igrač v
Murski Soboti je trenutno vključenih
80 družin, tj. približno 130 otrok. Za
izposojo imamo na voljo 130 igrač. Tako
na število vključenih otrok kot tudi na
število igrač, ki jih nudimo za izposojo,
smo zelo ponosni, prav tako na število
izvedenih ustvarjalnih delavnic, ki smo
jih v letih delovanja izvedli 30. Izvajalci
delavnic so člani lokalnega akcijskega
tima. Delujemo pa tudi izven knjižnice,
ker si prizadevamo, da bi postali bolj
mobilni in tako tudi bolj dostopni za
tiste, ki ne zahajajo v knjižnico. Tako
velikokrat obiščemo romsko naselje
Pušča in tamkajšnji vrtec, predstavili
pa smo se še v vrtcu Tišina ter romskem
naselju Kamenci. Na naše igralne
delavnice povabimo tudi starše in stare
starše ter jim predstavimo možnost
izposoje igrač v knjižnici, predvsem
pa jih želimo spodbujati k skupni igri
ter jih osveščati o pomembnosti igre,
izboru iger in igrač ter pozitivnemu
vplivu igre na otroka.
V zadnjem letu smo v sklopu projekta
posneli krajšo družinsko zgodbo, ki je
meseca februarja bila predstavljena
v Evropskem parlamentu v Bruslju,
in sicer na povabilo evropske
poslanke Tanje Fajon. Poleg tega smo
predstavnikom evropskega parlamenta
predstavili naše delo, izzive ter cilje in
rezultate projekta, dotaknili pa smo
se tudi vizije po izteku projekta, kjer
smo govorili predvsem o možnostih
ohranitve koncepta in nadaljevanja
začetega dela.
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Kot novost naj omenim, da bomo od
meseca marca v sodelovanju z Zvezo
za razvoj romske manjšine Preporod
in
Krajevno
skupnostjo
Pušča,
dvakrat mesečno, in sicer ob sobotah
popoldne, gostovali v večnamenski
dvorani na Pušči. Otrokom in
njihovim staršem bomo na tak način
približali pomembnost igre, igranja in
ustvarjanja. V današnjem času otroci,
žal tudi mlajši, veliko časa preživijo
na telefonih, tablicah in računalnikih.
Prikazati jim želimo, kako z otrokom
lahko kakovostno preživijo prosti čas
ob igri, in sicer z igračo, ki ni samo
viralna.
Sicer pa smo že od samega začetka
vsako soboto med 10.00 in 12.00 uro
prisotni v Pokrajinski in študijski

knjižnici Murska Sobota, v igralnici
na otroškem in mladinskem oddelku.
Dvakrat mesečno pa potekajo tudi
ustvarjalne delavnice.
Ker se zavedamo, da bomo v takšni
obliki delovali samo še letos, nam je
v velikem interesu, kako, kje in s kom
nadaljevati zgodbo po izteku projekta.
Tu si želimo predvsem večjega posluha
in podpore Mestne občine Murska
Sobota.

.......

EDUKS
- strokovna
podpora
za še bolj
kakovostno
delo v vrtcu/
šoli Podjetje
Samanta Baranja, EDUKS
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P

odjetje EDUKS, izobraževanje in
raziskovanje, je bilo ustanovljeno
z namenom nudenja storitev
na
področju
profesionalnega
razvoja
strokovnih
delavcev
v
vzgoji in izobraževanju. V šolskem
letu 2019/2020 smo osredotočeni
na izvedbo različnih usposabljanj
in metodo skupinske supervizije
MIPRA (Metoda Izziva, Pogovora,
Rešitve in Akcije), kakor tudi na
različne dejavnosti, ki so povezane
z romskim jezikom (predavanja,
jezikovni tečaj, prevajanje, priprava
didaktičnih gradiv). V letošnjem
šolskem letu nudimo naslednja
usposabljanja: Materni jezik ali jezik
srca (usposabljanje je namenjeno

strokovnim delavcem vrtcev in OŠ, ki
se pri svojem delu srečujejo z otroki,
katerih materni jezik ni slovenščina
(otroci
Romov
in
priseljencev);
Partnerstvo s starši – ali je pomembno
in zakaj (usposabljanje je namenjeno
strokovnim delavcem vrtcev in OŠ, ki
bi radi vzpostavili in ohranili dobro
sodelovanje s starši (še posebej s
starši iz različnih marginaliziranih
skupin); Biti različen med različnimi
– o zagotavljanju enakih možnosti
za vse (usposabljanje je namenjeno
strokovnim delavcem vrtcev in OŠ,
ki prihajajo v stik z otroki različnih
narodnosti, etničnih skupin in/ali
kulturnih značilnosti). Glede na to,
da se strokovni delavci v vzgoji in
izobraževanju srečujejo z različnimi
izzivi, smo se v podjetju odločili, da
jim bomo stali ob strani s pomočjo
skupinske supervizije. Slednja je
namenjena majhni skupini strokovnih
delavcev (8 – 12 udeležencev), ki bi se

radi pogovorili in rešili izzive, s katerimi
se soočajo pri svojem delu. Izzivi so
lahko vezani na odnos vzgojitelj/
učitelj – otrok, vzgojitelj/učitelj –
starši ali vzgojitelj/učitelj – zaposleni
v istem vrtcu/šoli. V tem procesu je
pomembno, da se vsak udeleženec
počuti varnega, kar mu omogoča, da
odprto govori o vseh stiskah pri svojem
delu, ne da bi se bal, da bo zaradi tega
naletel na neodobravanje ali bi zaradi
odkrite komunikacije utrpel posledice.
Za kolektive posameznih vrtcev in OŠ
smo pripravili razne ugodne ponudbe,
ki zajemajo različna usposabljanja
in predstavljeno metodo skupinske
supervizije. Za več informacij nas
lahko kontaktirate preko elektronske
pošte (samanta.baranja@gmail.com),
sledite pa nam lahko tudi na Facebook
strani podjetja, kjer ažurno objavljamo
informacije o izvedbi posameznih
usposabljanj. Veselimo se sodelovanja
z vami!
Namig za branje: Sandi Horvat
Preprosto enostavno - čas za spremembe
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Romska
ženska
med idealom
in stvarnostjo
R ahela Hojnik Kelenc, Ljudska univerza
Lendava

Romska družina je še pred
nekaj leti bila izjemno
par tiarhalna, vloge med
družinskimi člani pa strogo
razmejene. Veliko Rominj so v
skupnosti že od majhnih nog
učili in posledično tudi vzgajali
tako, da bodo prevzele vlogo
gospodinje in matere. A se tudi
življenje v romski skupnosti
spreminja. Danes so Rominje
vedno bolj aktivne in tudi
uspešne.

P

oložaj romskih žensk sem kljub
temu, da se z opolnomočenjem
romske skupnosti preko različnih
programov izobraževanja ukvarjam
že več kot 15 let, podrobneje začela
spremljati (in ga tudi razumeti) šele
z izvajanjem programa Socialne
aktivacije, ki je namenjen Rominjam.
Četudi sem pred izvajanjem programa
imela možnost spremljati napredek
in vedno večjo družbeno vlogo
posameznic, sem njihovo angažiranost
morda jemala za preveč samoumevno.
Danes, ko poznam zgodbe naših
udeleženk, razumem, da so v vsak
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korak, ki so ga naredile, morale vložiti
veliko truda in osebne moči.
Tradicionalna vloga romske ženske je
bila omejena na skrb za gospodinjstvo
in vzgojo otrok. Popolnoma naravno
in družbeno sprejemljivo je bilo, da
so Rominje, ki danes štejejo med
štirideset in petdeset let, rojevale
izjemno mlade in imele veliko
otrok. Zaradi najstniških nosečnosti
so opustile izobraževanje in bile
primorane skrbeti za družino, čeprav
so do neke mere tudi same bile še
otroci. K njihovemu res nezavidljivemu
položaju pa je pripomoglo še življenje
v človeka nedostojnih razmerah,
pogosto brez osnovnih pogojev ter
marginaliziranost, izključevanje in
diskriminacija, tudi znotraj lastne
skupnosti. Tako so pogosto živele
v senci svojih mož in partnerjev,
omejene le na stike v romskem
naselju. Sicer se ponekod tak vzorec
pojavlja tudi danes, a vendar se je v
zadnjih desetih letih vloga Rominj
tako v družini kot romski skupnosti pa
tudi v širši družbeni skupnosti močno
spremenila.
Romska skupnost se naglo spreminja.
Danes Rominje postajajo iz leta v leto
bolj aktivne, četudi so še marsikje v
Sloveniji vpete v tradicionalne vloge,
kar je predvsem posledica nizke
izobrazbene ravni, a se tudi slednje z
leti spreminja. Če je še pred desetimi
leti bila izobražena in aktivna Rominja
prej izjema kot pravilo, danes mlade
Rominje te izjeme potrjujejo. Vedno
več jih nadaljuje izobraževanje na
sekundarni stopnji in posledično se
jih tudi vedno več zaposli. Sicer res
še vedno govorimo o peščici, a sama
verjamem, da bodo ob primerni
podpori tako primarne družine kot
širšega okolja v bližnji prihodnosti

še uspešnejše. Podoba tradicionalne
vloge Rominje počasi bledi, predvsem
med mlajšimi generacijami. Zavedati
se moramo, da je trenutno stanje daleč
od idealnega in da je potrebnega še
veliko dela, da bodo odrasle Rominje
zgradile pozitivno samopodobo, se
znebile občutka manjvrednosti ter
znale biti bitke z izzivi, ki jih pred njih
postavlja življenje.
Rominje so še danes v podporo celotni
družini, nihče pa se ne vpraša, kdo
podpira njih, kdo spoštuje njihovo
vlogo ter kaj počnejo za lastno
zadovoljstvo. Nikogar ne zanima,
ali dobijo za svojo požrtvovalnost
pozornost ter kolikim je dano, da
lahko živijo svoje sanje. Prav tako se
malokdo vpraša, katere informacije
potrebuje romska ženska, da se bo
lažje vključevala v širšo družbeno
skupnost.
Prav iz tega vidika pa je program
socialne aktivacije, ki je namenjen
samo
in
izključno
Rominjam,
pomemben. Samo skupaj z njimi
namreč lahko pospešimo proces
njihovega aktivnega vključevanja v
skupnost ter jih aktivno spodbujamo k
vključevanju in aktivnejši participaciji
na vseh ravneh življenja.

Romske ženske je treba osveščati in
informirati o projektih, programih,
izobraževanju in preventivnih akcijah,
ki se izvajajo zanje. Najpomembnejše
pa je, da se jim prisluhne ter pomaga
pri:
• Razvoju
socialnih
kompetenc,
saj je družbeno življenje romskih
žensk ob pomanjkanju stikov s
širšo lokalno skupnostjo okrnjeno,
nevede pa kot življenjski stil
sprejmejo izolirano življenje daleč
stran od običajnih življenjskih
norm sodobnega življenja. Pogosto
se različnim oblikam socialnih
stikov tudi zavestno izogibajo, saj
se bojijo pomilovanja, stigme in
nerazumevanja oz. nesprejemanja.
• Razvoju funkcionalnih kompetenc,
ki so pomembne za aktivno
reševanje različnih življenjskih
težav, ki jih imajo. Pokazati jim
je potrebno, kako v sebi poiskati
najboljše, kar imajo in se izkazati z
lastnostmi, ki so cenjene in zaželene,
kot npr.: vztrajnost, stremljenje k
iskanju rešitev, odločnost, pozitivna
samopodoba in samoiniciativnost.
S temi lastnostmi bodo postale
dojemljive za širši svet okrog sebe
in seznanjene z informacijami iz
okolja.
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•

•
•

Vključevanju v lokalno okolje ter
spodbujanju k aktivni udeležbi v
družbi, saj tudi tako lahko vplivamo
na kakovost njihovega življenja.
Dvigu motivacije in opolnomočenju
za sodelovanje z drugimi.
Razvijanju
uporabnih
znanj,
spretnosti in sposobnosti.

Izobrazba, zaposlitev in vztrajnost
so vrednote, ki lahko bistveno
pripomorejo k izboljšanju položaja
romskih žensk, kar je tudi naš temeljni
cilj. Prava vrednost žensk, tudi
romskih, ne bo nikoli priznana, čeprav
lahko z gotovostjo trdimo, da so vse
ženske čudežna bitja. Imajo različne
družbene vloge in se v vsaki od njih
trudijo narediti najboljše, kar lahko.
Na nas je le, da jim kažemo pot in jih
usmerjamo, same pa bodo to znanje
prenesle na mlajše generacije.
Naj namesto klasičnega zaključka
svoje razmišljanje zaključim z zgodbo,
ki bo ogrela marsikatero srce.
Bog je ustvarjal žensko, ko je prišel
angel in ga vprašal: “Zakaj pa se tako
dolgo ukvarjaš z njo?”
Bog je odgovoril: “Ali si morda pogledal
navodila za sestavo? Ona mora znati
prati, ne sme biti iz plastike, imeti mora
več kot 200 gibljivih delov. Njeno telo
mora delovati brezhibno, čeprav je na
dieti. Imeti mora naročje za najmanj štiri
otroke hkrati. Ko zboli, se mora znati
sama pozdraviti in lahko dela 18 ur na
dan. Njen poljub mora zdraviti vse, od
odrgnjenih kolen do zlomljenega srca.
In za vse te številne naloge, ki jih mora
opraviti, ima na voljo samo dve roki …
Angel se je začudil, se približal in
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dotaknil ženske. “Toda Bog, napravil si
jo tako mehko …”
“Res je mehka,” se je strinjal Bog, “toda
naredil sem jo tudi močno. Ne boš verjel,
kaj vse lahko vzdrži.”
“Ali zna misliti?” vpraša Angel.
“Ne le to. Zna tudi oceniti in se pogajati,
odločati in se zavzemati.”
Angel je stegnil roko in se dotaknil lica
ženske. “Ojoj, mislim, da pušča.”
“Nič ne pušča … to je solza,” odgovori
Bog.
“Čemu pa služi solza?” vpraša angel.
“Solza je njena možnost, da izrazi
svoje veselje, žalost, skrb, ljubezen,
razočaranje, osamljenost, bolečino in
ponos.”
“Bog, ti si genij! Na vse si mislil. Ženska
je osupljivo bitje!”
Res je. Ženske so močne, ko prenašajo
stisko in nosijo težka bremena. A
poznajo tudi srečo, ljubezen in znajo
izražati svoje mnenje. Borijo se za to,
v kar verjamejo. Vsemu se odpovejo,
da imajo njihove družino to, kar
potrebujejo. Prijateljico spremljajo
k zdravniku, ker vedo, da jo je strah.
Njihova ljubezen je brezmejna. Jočejo,
ko njihovi otroci v življenju doživijo kaj
novega, in so vesele svojih prijateljev.
Vesele so vsakega novega rojstva in
vsake poroke. Njihovo srce se tudi
zlomi, vendar so močne tudi takrat,
kadar menijo, da ni več ničesar, za kar
bi se še bilo vredno boriti. Ženske vedo,
da poljub in objem zdravita zlomljena
srca. Vseeno pa se je v božjo stvaritev
prikradla ena napaka …
Ženska pogosto pozabi, koliko je v
resnici vredna.

Šolanje
na daljavo
R ahela Hojnik Kelenc, Ljudska univerza
Lendava

Č

e smo še dva meseca nazaj o
vseživljenjskosti učenja govorili
bolj kot o utopični ideji, nam je
situacija v manj kot tednu dni pokazala
vse čare vseživljenjskega učenja. Nove
razmere na področju izobraževanja
so prisilile tako učence kot učitelje in
starše, da so se spopadli s šolanjem od
doma. Učitelji so morali učni proces
prilagoditi razmeram, kar je v prvi
vrsti pomenilo prilagajanje učne snovi
učenju preko spleta in delu v spletnih
učilnicah, učenci so se morali naučiti
samostojnega dela ob pomoči staršev,
ki pa so naenkrat morali obvladati vse
pasti digitalne pismenosti.

Pandemija, ki smo ji priča
v zadnjem mesecu, je naša
življenja postavila na glavo. Z
ukrepi, ki jih je sprejela vlada,
smo morali svoj vsakdanjik
dodobra prilagoditi trenutni
situaciji, najbolj pa je vplivala
na naše otroke, ki so se skupaj
z učitelji in starši morali podati
na doslej neznano pot šolanja
od doma.
Seveda je šolanje na daljavo pri romskih
učencih povzročilo nemalo težav, saj
jih večina ni imela primerne opreme,
veliko pa tudi dostopa do interneta ne.
Tudi tukaj se je pokazala velika razlika
med
infrastrukturno
urejenostjo
prekmurskih in dolenjskih naselij.
Medtem ko v Prekmurju večjih težav
pri zagotavljanju osnovne opreme
tistim, ki je niso imeli, ter tudi dostopa
do interneta ni bilo, je na Dolenjskem
bilo težko zagotoviti tolikšno število
računalnikov, veliko otrok pa ni imelo
nikakršne možnosti, da bi se lahko
vključili v delo. Šole, predvsem vodstvo
v sodelovanju z učitelji in svetovalno
službo, so se hitro znašli ter otrokom,
ki niso imeli možnosti izobraževanja
v spletnih učilnicah, omogočili, da so
jim romski pomočniki gradivo, ki so ga
v šolah natisnili, dostavljali v poštne
nabiralnike. Kljub vsem naporom pa so
nekateri romski otroci ostali neaktivni.
Zavedati se je potrebno, da je šolanje
od doma tudi staršem iz večinske
družbe predstavljalo kar velik izziv, saj
v marsikateri družini niso imel na voljo
dovolj računalnikov (spletna prodaja
računalniške opreme je v mesecu
marcu v primerjavi z istim mesecem
preteklega leta narasla za 100%),
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mnogo staršev pa ima težave tudi z
napredno računalniško pismenostjo,
ki jo delo v spletnih učilnicah zahteva.
Kljub vsem oviram in izzivom je
izobraževanje od doma počasi steklo
in učitelji so po dveh tednih začeli
poročati o napredku učencev in
dijakov, tudi romskih.
Kaj pa učenci? Kmalu se je izkazalo,
da je sicer šolanje od doma čisto
v redu, vendar so začeli pogrešati
prijatelje, učitelje in dnevno rutino,
ki so jo poznali. Izkazalo se je, da
romski učenci niso prav nič drugačni
od učencev večinskega naroda. Prosili
smo jih namreč, naj nam napišejo, kako
jim je všeč šolanje od doma in kaj pri
tem najbolj pogrešajo.
•

Emina,
dijakinja
1.
letnika
Dvojezične srednje šole Lendava, je
zapisala:

»Dejansko mi je šolanje na daljavo všeč
bolj kot sem pričakovala. Sprva sem bila
skeptična, ampak sem se hitro privadila.
Mislim, da jaz in moji vrstniki kot
generacija, ki odrašča v času sodobne
tehnologije, nima toliko težav kar se
tiče šolanja preko spleta. Edino, kar me
moti je to, da ne morem preživljati časa
s prijatelji kot sem ga prej.«
•

»Všeč mi je, da se doma učim
matematiko, slovenščino, madžarščino,
družbo, naravoslovje, glasbo in likovno
umetnost, ampak ni mi všeč, da nam
napiše navodila pri likovni umetnosti,
namesto da bi nam narisala. Všeč mi je,
da tudi preko interneta lahko delamo
različne naloge. Glede na vse pa tudi
pogrešam sošolce in druženja z njimi.«

Domen,
učenec
4.
razreda
Dvojezične osnovne šole I Lendava,
je zapisal:
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Dvojezična srednja šola Lendava od
začetka šolanja na daljavo na FB profilu
objavlja prispevke dijakov, ki so nastali
od uvedbe ukrepov in prekinitve s
klasičnim načinom izobraževanja.
Enakovredno objavljajo tudi prispevke
romskih dijakov, kar je spodbudno
tudi z vidika vključevanja pripadnikov
romske skupnosti v širšo družbeno
skupnost, predvsem pa spodbujanja
enakovrednega obravnavanja vseh
dijakov.

Projekt NEC
New Chance
for us

Izobraževanje in motivacija za
delo z odraslimi Romi.

Mario Zamuda, Pučko otvoreno učilište
Čakovec

P

artnetske organizacije s Hrvaške,
Slovenije in Severne Makedonije
bodo
v
novem
projektu,
financiranem iz programa Erasmus+
KA2, strateška partnerstva - inovacije
v izobraževanju odraslih, v naslednjih
treh letih in pol razvile programe,
s katerimi bodo vplivale na razvoj
temeljnih kompetenc pri odraslih
Romih, ki se ponovno vključujejo
v izobraževanje. Vrednost projekta
je 181,086.00 €. Vodilni partner v
projektu je Pučko otvoreno učilište
Čakovec (Hrvaška), partnerstvo pa je
oblikoval z naslednjimi organizacijami:
UZOR – Udruga za obrazovanje Roma
Orehovica (Hrvaška), Ljudska univerza
Lendava in Zveza za razvoj romske
manjšine Preporod (Slovenija) ter
NGO Kham iz Delčeva in Open Civil
University “Vanco Prke” iz Štipa v
Severni Makedoniji. Partneri bodo v
projektu izdelali načrt in podrobnejši
program za motivacijske delavnice
za učitelje v izobraževanju odraslih
Romov ter načrt in podrobnejši
program motivacijskih delavnic za
odrasle Rome, ki se vključujejo v
različne
programe
izobraževanju
odraslih. Program bo vseboval tudi
navodila, kako formalne in neformalne

programe
izobraževanja
odraslih
prilagajati romski etnični skupnosti.
Vsi reultati projekta bodo na voljo v
nacionlanih jezikih partnerjev in v
anglašekm jeziku. Projekt financira
Agencija za mobilnost in programe
Evropske unije Repulike Hrvaške.
Ena od posebnosti projekta je v
edinstvenem partnerstvu, saj v projektu
kot enakovredni partnerji sodelujejo
organizacije za izobraževanje odraslih,
ki odrasle Rome vključujejo v različne
programe izobraževanja odraslih in
romske organizacije. Vsi sodelujoči v
projektu se namreč zavedajo težav, ki
jih imajo odrasli Romi pri ponovnem
vključevanju v izobraževanje, prav
tako pa poznajo tudi vzroke za velik
osip med pripadniki romske manjšine,
ko so ti že vključeni v izobraževanje.
Organizacije, ki sodelujejo v projektu
pa so tudi v letošnjem letu na razpis
programa Erasmus+ prijavile nov
projekt, s katerim želijo nadaljevati že
utečeno partnerstvo, obenem pa so
vanj povabile tudi nove organizacije
iz Evrope. Tudi v letošnjem projektu
je poudarek na razvijanju temeljnih
spretnosti pri odraslih Romih, ki se
ponovno vključujejo v izobraževanje
odraslih.

REVIJA PREPOROD | 33

Zveza za razvoj romske manjšine
zveza-preporod.si
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