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ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУПИ ПРОУЧАВАЊА ПИТАЊА 

РОМСКЕ ЕТНИЧКЕ ГРУПЕ  

Александар Д.Васић, Весна М. Срдић 

Сажетак: Бављење многим и разноврсним проблемима стварности 

ромске етничке групе представља предмет интересовања бројних научних 

дисциплина друштвених наука. Сачињавање инвентара нових и свежих знања 

о разним аспектима живота Рома представља важан елемент ширег 

истраживачког интереса у коме су Роми једна од етничких скупина која се 

научно истражује. Спремност да се Роми третирају у духу хуманистичке 

традиције која у данашњим условима слови као парадигма хуманог развоја, 

покренула је иницијативе друштва и друштвених институција за остваривање 

праведног захтева да се проблеми положаја Рома проучавају у контексту како 

науке, тако и глобалном контексту друштвене структуре. Проучавања 

есенцијалних, животних питања ромске заједнице обухватају мноштво 

историјских, етнолошких, антрополошких, демографских и социолошких 

одредница које, разматране повезано, омогућују да се сместе у научне оквире. 

Кључне речи: ромска етничка група, истраживачки приступи, 

истраживачке студије, глобални контекст проучавања. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Актуелност истраживања разматране проблематике појачана је 

чињеницом да недостају истраживања усмерена на актуелне проблеме 

образовања Рома, фундаментална по карактеру, када је реч о начинима 

интеграције Рома у друштво. Ранији резултати истраживања који су се 

у већини случајева односили на положај и живот Рома нису наилазили 

на већу пажњу или разумевање у круговима наше научне и стручне 

јавности, па су сазнања о Ромима временом више била производ 

индивидуалних представа и изведених претпоставки него што су била 

аутентична или егзактна. Сазнања о друштвеном положају, култури и 

традицији, обиму и степену школованости, о интегрисаности Рома у 
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друштвене процесе су парцијална, местимична, неуједначена, углавном 

дескриптивна и већим делом понављана и препознатљива.  

ВРСТЕ И ПОКУШАЈИ ПРОУЧАВАЊА ПИТАЊА РОМА 

Сматрајући социолингвистичка истраживања ромских дијалеката 

окриљем из кога су настали разноврсни и многобројни историјски, 

антрополошки и демографски подаци о пореклу, животу, језику и 

култури Рома, могу се, у зависности од проблема којима се баве, поред 

историјских, етноантрополошких, социодемографских и академско- 

научних разликовати и савремени истраживачки приступи. 

Истраживања историјског карактера која се односе на 

изучавање прошлости Рома на основу архивских записа, старе штампе, 

путописа, старих фотографија, књижевних дела омогућавају приступ 

историјски релевантним чињеницама чија тумачења и интерпретације 

на основу историјских извора имају научни значај. На трагу 

претпоставки о сличностима говора који се користи у Индији и 

ромских група, многи антрополози и историчари покренули су разне 

студије које су потврдиле полазну претпоставку да је Индија 

прапостојбина Рома. О мноштву миграционих токова Рома који су 

кренули пут Европе у дванаестом веку, непотпуно и фрагментарно 

сведоче историјски трагови који потичу из византијских, персијских и 

арапских извора. Разматрајући порекло и идентитет Рома у Србији, на 

бројне контрадикторности у вези са пореклом Рома указао је мр Горан 

Башић (Јакшић и Башић, 2005) који, не спорећи покушаје научног 

сагледавања порекла и положаја Рома у савременом друштву, заступа 

тезу да се не може са сигурношћу говорити о прецизним изворима о 

пореклу и миграцијама Рома (Јакшић и Башић, 2005: 16 ). 

Историјска проучавања која су теоријске поставке темељила на 

бази два документа, од којих један из ватиканске збирке датира из 1442. 

године и указује на закључак да је Роме подржавала француска и 

пољска властела, и други, који припада династији Амин из Каира и 

потврђује претпоставку да Роми потичу из Северне Индије, 

наговештавала су нове чињенице о пореклу Рома. Наведене 

претпоставке усмериле су многобројне научне раднике на историјска 

истраживања и објављивање монографских записа од којих је једно 

научни допринос Татомира Вукановића, под називом Роми / Цигани / у 

Југославији (Јакшић и Башић, 2005: 17). 

Интерпретацијом истраживања турских извора и записа, стручни 

и научни радници који су се у Србији бавили историјским 
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истраживањима, дошли су до значајних података о првом појављивању 

Рома у Србији 1467. године и првом званичном попису према тадашњој 

катастарској евиденцији, 1536. Године (Јакшић и Башић, 2005: 18 ). 

Значајан је такође и податак да су Роми у Османском султанату 

уживали сва грађанска права на матерњем језику, што је био случај и у 

периоду 1804. - 1818. године у Србији. 

Први научни радови о Ромима настали су почетком 20. века у 

Србији, када је Тихомир Ђорђевић одбранио докторску дисертацију у 

којој је указао на разлике ромске популације од већинског 

становништва у обичајима, говору, организацији породичног живота и 

занимањима(Јакшић и Башић, 2005: 21). Формирање прве српско - 

циганске задруге за узајамно помагање у болести и смрти 1927. године, 

као хуманитарног и просветитељског удружења као и оснивање 

Просветног клуба југословенске циганске омладине, покушаји су 

организовања Рома у прошлости који указују да су заузимали одређени 

друштвени статус. Процес еманципације Рома, који је прекинут у 

периоду Другог светског рата настављен је 60 - тих година прошлог 

века, отпочињањем друштвених акција усмерених на оснаживање 

културног идентитета и почетка институционалног организовања, на 

шта је указивао ромски књижевник, Слободан Берберски. 

Пројекција предлога мера да се отворе основне школе за Роме као 

и Катедре за језик и књижевност Рома на Филолошком факултету у 

Београду, стипендирање најбољих ученика, запошљавање младих Рома, 

указује да су идеје о еманципацији и интеграцији разматране у 

формама решавања социјалног питања. Тежња ка признавању 

националног бића Рома, учешћу у процесима одлучивања, признавања 

права о употеби и развоју матерњег језика, акције описмењавања и 

просвећивања ромске деце - проблеми су који су данас дефинисани 

концептима друштвених стратегија за унапређивање положаја Рома. 

Етноантрополошка истраживања имају релативно дугу 

традицију ; датирајући од почетка 20. века, отпочела су радом 

Тихомира Ђорђевића - Die Zigeuner in Serbien, у коме је извршена прва 

класификација Рома у Србији у односу на правце досељавања. Радови 

неких етнолога, пољских и чешких антрополога указали су на 

сличности у виду антрополошких параметара ромских група са 

становништвом Индије (Влаховић, 1992: 55). У периоду 1961. - 1966. 

године значајну студију о антрополошким и морфолошким 

карактеристикама Цигана у Прекомурју приредио је др Антон 

Погачник у Словенији, а на територији Србије Т. Вукановић.  
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Закључци антрополошких истраживања односили су се, поред 

истицања значаја генетских фактора, на уважавање скоро пресудног 

утицаја природне и друштвене средине, у смислу истицања немерљивог 

значаја породичне и уже друштвене средине, што би се у релацијама 

теоријских оквира могло разматрати као однос микро и мезосистема. 

Као главни фактори средине означени су начин и квалитет исхране, 

број деце у породици, школско образовање и занимање родитеља. 

Интензивнија етнолошка проучавања у чијем средишту су била питања 

порекла Рома, време њиховог досељавања, карактеристике разних 

ромских група, насеља, станишта, обичаји, веровања, положај жена и 

сл., отпочела су 70 - тих година прошлог века када је оживео интерес 

научника, политичара али и самих Рома за промену њиховог статуса и 

положаја у друштву уопште. Осим Т. Ђорђевића и Т. Вукановића, 

значајан допринос проучавању етнокултуре Рома дао је и Миленко 

Пилиповић, као творац тематских студија о Ромима, као и Раде Ухлик у 

области изучавања ромских језика (Петровић, 1992: 67). Највећи број 

радова из области етнологије, фолклора и усменог ромског 

стваралаштва настао је на основу испитивања Рома у појединим 

местима, обичаја, музике, игре, песама, прича, митова, предања и сл. 

Као резултат дуготрајног прикупљања богате етнолошке грађе, 

Војвођански музеј из Новог Сада је 1979. године штампао обимну 

књигу Етнолошка грађа о Ромима / Циганима / у Војводини, а наредних 

година у Словенији и Црној Гори, Македонији и Хрватској појављују се 

све више истраживања о Ромима. 

Социо-демографска истраживања о Ромима најчешће су 

усмерена на прикупљање чињеница о бројности ромске популације и 

демографске особености. Многобројна истраживања извршена на 

просторима бивших република бавила су се утврђивањем бројности, 

просторног и територијалног размештаја Рома, образовањем, питањима 

матерњег језика, старосне структуре према пописима, утврђивањем 

података о природном обнављању Рома, стопи наталитета, морталитета 

и природног прираштаја (Петровић, 1992: 115 - 127). 

Проучавања која су почивала на темељима аналитички 

обрађиване изворне пописне грађе истакла су у први план склоност 

Рома да се приликом пописа становништва декларишу као припадници 

етничких заједница са којима живе на истом подручју (Станковић, 

1992: 179). Бројна социо-демографска истраживања била су оптерећена 

многобројним тешкоћама методолошке природе; услед непостојања 

личног става, неусклађености изјава Рома када је у питању етничко 

опредељивање појавили су се методолошки недостаци у смислу 
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непостојања методолошке стандардизације и упоредних класификација 

(Станковић, 1992: 177 ). 

Бавећи се бројним питањима везаним за проучавање етничког 

састава ромског становништва као што су стамбени услови у којима 

живе ромске породице, специфичности традиционалних занимања, 

утицај селидбеног начина живота на избор традиционалних професија, 

многобројни аутори утврдили су податке према којима се закључује да 

су деценијама Роми један од најнеписменијих народа. Отежавајућа 

околност неизјашњавања о припадности сопственој популацији 

наглашена је у истраживању под називом Ромска насеља, услови 

живота и могућности интеграције Рома у Србији које покушава да 

расветли и објасни раскорак између званичних статистичких података и 

стварног стања бројности Рома (Јакшић и Башић, 2005: 32). 

Не умањујући доприносе досадашњих социодемографских 

истраживања, поједини аутори истичу потребу за далеко прецизнијим и 

егзакнијим подацима о социјално-економским показатељима положаја 

ромског становништва (Јакшић и Башић, 2005: 35 ).  

Наводећи друштвену незаинтересованост за проблеме Рома као и 

постојање предрасуда и на њима засноване дискриминације као разлоге 

поражавајуће тешког положаја Рома, аутори истраживачких тимова 

социјалних истраживања слажу се у оцени да се низак ниво образовања 

Рома одражава неповољно на социо-професионалну структуру која је, 

између осталог, индикатор ниског друштвеног положаја и зачараног 

круга сиромаштва (Јакшић и Башић, 2005: 87 – 91). Истраживања која 

су за циљ имала утврђивање социјално-економских карактеристика 

Рома, у констатацијама о затворености Рома у сопствене етничке 

оквире и репродуковању сопствене беде, јасно су нагласила 

неопходност и потребу егзактнијег начина за утврђивање важних 

чињеница о начину њиховог живота; претпоставке о њиховом 

демографски бржем обнављању од осталих, степену образовног и 

културног заостајања не дају реалну слику о правој мери разлика у односу 

на већинско становништво у погледу различитих аспеката њиховог живота 

(Прокић, 1992: 97). 

Један од параметара у групи академско-научних истраживања 

везаних за утврђивање услова живота ромске породице у Србији, јесте 

образовање и школовање ромске деце на које се односи податак да је 

међу неписменима од 10 - 14 година 50% ромских дечака и девојчица, а 

међу млађима од 30 година 44% неписмених, што Роме сврстава на 

прво место по броју неписмених (Јакшић и Башић, 2005: 10). 

Многобројна истраживања академско - научног карактера вршена у 
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земљама централне и источне Европе указала су на појам 

стигматизације и сегрегације ромске деце у образовном систему која 

почиње у предшколском узрасту а постаје изразита од првог разреда 

основне школе (Јакшић и Башић, 2005: 104). Слажући се у констатацији 

да су владе разних земаља употребљавале образовне институције да 

поспеше политику асимилације, аутори бројних студија наглашавају 

приметну појаву оријентације земаља централне и источне Европе на 

сегрегован систем, који јасно одваја ромску од неромске деце.  

Разноликост различитог стила живота, културних образаца, 

обичаја и језика у односу на већинско становништво као и потреба за 

планским интервенцијама да се постојеће разлике ублаже и превазиђу, 

предмет су многих истраживања усмерених на могућност интеграције 

Рома у друштво путем образовања. Указујући да се од стране ромских 

родитеља школовање двоструко негативно перципира, јер с једне 

стране, нема неку одређену вредност за припаднике ромске популације 

а са друге, сагледава се колико доприноси бољој промоцији на 

лествицама друштвене структуре, многи аутори дошли су до закључка 

да се неамбициозност Рома у погледу школовања деце огледа у 

каснијем полажењу у образовне установе или у раном прекидању 

школовања (Митровић, 1992: 163-164).  

Осврт на резултате претходних истраживања вршених у 

последњих неколико година предмет је бројних акционих истраживања 

која су оријентисана на утврђивање могућности уклањања препрека 

укључивању ромске деце у систем образовања. Једно од значајнијих 

истраживања социјалних аспеката инклузије ромске деце у образовни 

систем указало је да и поред постојања позитивних вредности 

образовања на когнитивном плану, постоји недостатак 

социоафективних веза ромске деце са учитељима и вршњацима, што су 

потврдила и социометријска испитивања у смислу резултата негативног 

социометријског статуса ромске деце у групи. Истраживања су, такође, 

потврдила чињеницу да су разлози отежане интеграције ромске деце у 

систем образовних институција у постојању препрека за игру, учење и 

развој чији је узрок непостојање инклузивне културе школе 

(Миловановић, 2006: 304). 

На директну везу изградње инклузивне културе образовних 

установа и смањење предрасуда и стереотипа према Ромима, указала су 

истраживања која се баве проблемом испитивања етничке дистанце. За 

разлику од америчких и држава западне Европе у којима истраживања 

о етничкој дистанци готово и не постоје, у мултиетничкој средини 

каква је Србија, наведена истраживања све више добијају на значају и 
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веома су чест предмет истраживања. Резултате високог скора на скали 

етничке дистанце према Ромима, првенствено код деце, покушало је да 

појасни истраживање етничке дистанце код деце основношколског 

узраста и њихових родитеља у образложењу да су етнички ставови и 

етничка дистанца слика средине у којој се деца развијају, при чему је 

пресудан фактор примарни утицај родитеља (Михић, И. и Михић, В., 

2003: 167-182). 

Анализирајући резултате бројних истраживања усмерених на 

проучавање предрасуда о Ромима, уочава се да, без обзира да ли и 

колико реалне, оне врше негативан утицај на укупни друштвени 

положај, што се најпре испољава у основношколском узрасту и 

представља ометајући фактор за даљу интеграцију ромске деце у 

образовни систем (Хрњица, 1993: 178). Значајан допринос утврђивању 

образовног статуса Рома дали су резултати студија истраживања 

оријентисани на сагледавање могућности развоја математичке и језичке 

писмености код ромских ученика (ЕУМАП, 2006). Обесхрабрујући 

податак о постојању великог јаза у погледу степена развијености 

базичне математичке и језичке писмености између ученика ромске и 

неромске популације након три године школовања, као и немогућности 

да савладавају елементарни програм на самом почетку школовања, 

упозорава да су веће образовне потребе ромских него неромских 

ученика као и да је неопходно квалитетно компензовање неповољних 

услова живота у којима живе ромска деца. 

Недостатак савремених истраживачких приступа у Србији који 

би дали детаљније и обухватније истраживачке податке о обухвату 

ромске деце предшколским васпитањем и образовањем, видан је у 

саопштењу опсежне студије ЕУМАП-а (ЕУ Програм мониторинга и 

заступања) у пројекту „Једнак приступ квалитетном образовању за 

Роме“ према којој је, по анализи УНИЦЕФ- а у предшколско 

образовање укључено укупно 30% целокупне популације деце у 

Србији, млађе од 7 година. 

Савремени истраживачки приступи, усмерени на унапређивање 

шире етничке и социјалне инклузије заједнице Рома у друштво путем 

образовања, мање се темеље на истраживањима емпиријског карактера 

а више на пројектном приступу и иницијативама које се одвијају на 

регионалном и међународном нивоу. Приступ који се налази у основи 

иницијативе да се ромској деци омогући већа доступност квалитетног 

образовања, усмерен је на припрему доказа, стручних закључака и 

модела добре праксе кроз циљане интервенције на нивоу државе, са 

циљем остваривања утицаја на националну политику и праксу. Често 
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изрицана оцена да образовање Рома није академско него друштвено 

питање, нашла је свој израз у оријентацији на тражење решења у 

комплексу практичних мера, активности и конкретних одлука (Јакшић 

и Башић, 2005: 179). 

Током последњих 15 година рада у Југоисточној Европи, СЦУК 

је имплементирао неколико пројеката образовања од којих су 

најзначајнији следећи: Промовисање приступа образовања за децу 

Роме / Promoting Roma Children‟s Acces to Education / (Босна и 

Херцеговина); Социјално инклузивна Европа / A Socially Inclusive Europe 

/ (Бугарска); Мозаик (Косово); Инклузивно образовање - Школа погодна 

за дјецу /Inclusive Education – Shool fit for Chiildern / (Црна Гора); 

Инклузивно образовање за дјецу Роме у Србији и права дјеце Рома на 

образовање и заштиту (Србија), и сл. (Koleva, 2008: 40). 

На основу препорука истраживања која су утврдила приоритете у 

обезбеђивању образовања за ромску децу, уз комбиновање искуствене 

вишегодишње праксе, СЦУК је покретањем пројекта Инклузивно 

образовање и антидискриминација на Западном Балкану - једнаке 

могућности за дјецу Роме (2005-2008), омогућио да се уведе 

свеобухватна методологија у виду Индекса за инклузију (Boоth and 

Ainscow, 2004: 42). 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Заокружујући теоријски оквир о досадашњим истраживањима, 

евидентна је чињеница да недостају истраживања усмерена на 

васпитање и образовање ромске популације, како би у светлу 

најновијих научних проучавања ово питање добило нову димензију. У 

условима недостатка одговарајућих социо - економских података о 

демографској структури ромског становништва, недостатку 

интегрисаних решења која третирају проблеме маргинализованих група 

на целовит начин као и због недовољно развијене свести да су 

активности на побољшању услова живота Рома дугорочан процес, не 

можемо говорити о постојању методолошког (научног) оквира у 

концепту хуманог развоја. Међународни стандарди и национално – 

правни оквир стратешких докумената као и планови приоритетних 

мера, активности и програма намењених ромској популацији једине су 

стратегије усмерене на оснаживање положаја и друштвене интеграције 

Рома али због неутемељења на научним основама нису релевантна 

основа за пројекцију жељених мера. У последње време, код нас и у 

свету, врше се многа истраживања везана за положај Рома и покушаје 
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да се тај положај поправи, али без много импликација за примену јер се 

проблеми ромске етничке групе проучавају најчешће изоловано, 

односно, не сагледавају се у контексту глобалне друштвене структуре. 
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Abstract: Dealing with many and various problems presented by the reality 

of the Roma ethnic group is at the centre of interest of numerous scientific 

disciplines and social sciences. Compiling the inventory of new and fresh items of 

knowledge about various aspects of the Roma life is an important element of a wider 

field of research in which the Roma are one of the ethnic groups under scientific 

investigation. Readiness to treat the Roma in the spirit of humanist tradition which 

in modern times has been accepted as a paradigm of human development, has 

launched numerous initiatives by society and social institutions to realize a justified 

request that the problems of the position of the Roma deserve to be treated in the 

context of both science as well as the global context of social structure. The research 

into essential questions of the life of the Roman community comprise a number of 

historical, ethnological, anthropological, demographic and sociological aspect which 

can be investigated together can be placed within a scientific framework. 
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