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Odporúčania pre tvorcov politík 

 

Nový strategický rámec EÚ pre Rómov na roky 2020 - 2030 zdôrazňuje, že výzvy, ktorým 

Rómovia a Rómky čelia v oblastiach ako sú ROVNOSŤ, INKLÚZIA a PARTICIPÁCIA sa 

líšia v závislosti od veľkosti rómskej populácie a ich podielu na celkovom obyvateľstve krajiny, 

ako aj od širšieho ekonomického kontextu a histórie vylúčenia a diskriminácie. Odporúča sa, 

aby národné strategické rámce: 

1. Posilnili zameranie na rovnosť, ako doplnok k princípu inklúzie; 

2. Podporovali participáciu Rómov prostredníctvom zmocnenia, spolupráce a dôvery; 

3. Reflektovali rozmanitosť Rómov; 

4. Kombinovali mainstreaming s explicitným, avšak nie výlučným zameraním na Rómov; 

5. Zlepšili stanovovanie cieľov, zber dát, monitorovanie a podávanie správ. 

V súlade s navrhovanými odporúčaniami Rady ohľadom horizontálnych cieľov strategického 

rámca, v nasledujúcej správe prezentujeme výsledky projektu DG Justice PolRom a 

odporúčania sformulované na základe našich zistení.  

Ciele projektu 

 

V projekte PolRom sa spojili sociálni psychológovia z piatich európskych krajín (Maďarsko, 

Slovensko, Rumunsko, Francúzsko a Írsko), ktorých cieľom je pomôcť rozhodovačom a ľuďom 

z praxe, aby efektívnejšie riešili problematiku protirómskeho rasizmu s pomocou sociálno-

psychologického poznania. Tento cieľ pramenil z obáv z politických procesov, ktoré vedú k 

nárastu diskriminácie, prejavov nenávisti a segregácie v celej Európe, a bránia úsiliu o 

začlenenie Rómov. Projekt tiež vychádza z poznania, že mnohé iniciatívy “zdola”, t.j. na úrovni 

mimovládnych organizácií, ale ani úsilie o začleňovanie Rómov “zhora”, t.j. na úrovni štátu, nie 

sú založené na robustných dôkazoch o účinnosti antidiskriminačných intervencií, ktoré môže 

ponúknuť sociálna psychológia (čo funguje, prečo to funguje, pre koho a v akých kontextoch). 

Hoci existuje veľa praktických príčin, prečo je to tak, jeden z významných dôvodov spočíva v 

tom, že v Európe chýba systematická aplikácia týchto poznatkov v kontexte vzťahov Rómov a 

Nerómov. Naše odporúčania preto vychádzajú zo sociálno-psychologickej teórie intervencií na 

zmierňovanie predsudkov, zasadenej do kontextu protirómskeho rasizmu a špecifickej 

spoločenskej a politickej situácie v Európe.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission_proposal_for_a_draft_council_recommendation_for_roma_equality_inclusion_and_participation_en.pdf
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Použité metódy 

 

Projekt PolRom sa opieral o tri hlavné analytické metódy, ktoré sa zhodne realizovali vo 

všetkých piatich zúčastnených krajinách:  

 

1. Reprezentatívne prieskumy realizované s príslušníkmi majority, s cieľom 

preskúmať vzťahy medzi protirómskym rasizmom, politickým diskurzom a 

kolektívnou akciou;  

2. Analýza politického diskurzu týkajúceho sa Rómov;  

 

3. Evaluácia existujúcich antidiskriminačných intervencií a identifikácia príkladov 

dobrej praxe. 

Hlavné zistenia 

 

Na základe reprezentatívnych prieskumov v piatich krajinách (Maďarsko, Slovensko, 

Rumunsko, Francúzsko, Írsko) sme zistili, že protirómsky rasizmus zahŕňa (a) podporu 

tradičných NEGATÍVNYCH STEREOTYPOV, b) presvedčenie, že Rómovia majú 

NEZASLÚŽENÉ VÝHODY, ktoré sa spája s popieraním predsudkov a štrukturálnej 

diskriminácie, a (c) NEPRÍTOMNOSŤ KULTÚRNEHO UZNANIA. 

Najtypickejšou reakciou respondentov na Rómov bola skôr ľahostajnosť, a nie nenávisť alebo 

prijatie. Inými slovami, väčšina ľudí by ani nepodporila, ani neodmietla tvrdenia o troch 

hlavných charakteristikách protirómskeho rasizmu (pozri graf 1 v prílohe). Ľahostajnosť sa 

prejavila v nízkej úrovni ochoty zapojiť sa do akýchkoľvek podporných alebo politických 

opatrení v prospech Rómov a ich práv (graf 2). Na druhej strane, podobne nízka ochota bola 

zistená v zámeroch zapojiť sa do nepriateľskej kolektívnej akcie (napr. súhlas s tvrdením: 

“Verejne by som, na sociálnych sieťach alebo inak, vyjadril/a znepokojenie kvôli narastajúcim 

právam Rómov (na úkor väčšiny).”; graf 3).   

Protirómsky rasizmus predikoval prijatie rôznych politických diskurzov vo vyššej miere, než 

demografické a ideologické premenné. Zistili sme tiež, že politický diskurz, ktorý reflektuje 

podporu Rómov je prijateľnejší pre tých respondentov, ktorí skórovali nízko v protirómskom 

rasizme, ale čo je ešte dôležitejšie, motivuje ich k prosociálnemu správaniu (pomoc, 

dobrovoľníctvo a účasť na politických akciách). Podobný vzorec sme však našli aj pre 
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nepriateľský politický diskurz. Tento typ diskurzu je prijateľnejší pre predpojatejších jedincov, 

ktorých naopak motivuje k tomu, aby sa zapojili do konania, ktoré je nepriateľské voči Rómom. 

Celkovo sa ukazuje, že ak politický diskurz korešponduje s individuálnymi postojmi voči 

Rómom, môže ľudí mobilizovať k tomu, aby konali v súlade s daným politickým diskurzom. 

Keď médiá prezentujú politické diskurzy týkajúce sa Rómov, často v nich zaznievajú hlasy 

mnohých aktérov, ale zriedka hlasy samotných Rómov, obzvlášť nie rómskych žien. 

Identifikovali sme tri hlavné prístupy k prezentácii politického diskurzu o rómskych témach:  

1. Otvorené nepriateľstvo voči Rómom legitimizujúce rétoriku kontroly, disciplíny a 

zásahov verejných autorít; 

2. Ambivalentná forma diskurzu, kontrastujúca situáciu rómskej menšiny so 

situáciou prisťahovalcov; 

3. „Benevolentný“ protirómsky rasizmus, ktorý síce komunikuje pozitívne a 

nápomocné postoje, avšak zároveň posilňuje podriadené postavenie Rómov v 

spoločnosti.  

Ďalej sme zistili, že štrukturálne príčiny situácie Rómov sú len zriedka diskutované, že pozitívny 

politický diskurz nemusí nevyhnutne podporovať inklúziu a súčasné udalosti sú prezentované 

mimo kontextu historickej diskriminácie a prenasledovania Rómov Nerómami. 

V súlade so zisteniami z reprezentatívnych prieskumov, analýza existujúcich intervencií na 

zmierňovanie predsudkov voči Rómom ukázala, že protirómsky rasizmus je prekážkou 

dosiahnutia udržateľnej a trvalej zmeny v rómsko-nerómskych vzťahoch. Realizované 

intervencie sa však zriedka zameriavajú na hlboko zakorenené štrukturálne príčiny 

diskriminácie a málokedy využívajú existujúce sociálno-psychologické vedecké poznatky o 

zmierňovaní protirómskeho rasizmu. 

Budovanie dôvery a solidarity, ktoré sú predpokladom spoločenskej zmeny, si vyžaduje 

dlhodobé úsilie. Preto môže byť efektívnejšie zamerať sa na emocionálne aspekty 

protirómskeho rasizmu, než na priame pokusy o zmenu postojov. Podľa výsledkov 

reprezentatívneho prieskumu z piatich krajín práve také intervencie, ktoré sú zamerané na 

zvyšovanie empatie a zníženie vnímanej hrozby majú potenciálne najväčší dopad na 

protirómsky rasizmus. 

Príklady dobrej praxe ukazujú, že efektívne intervencie sú založené na vedeckých dôkazoch, sú 

prispôsobené lokálnemu kontextu a sú navrhnuté tak, aby boli udržateľné. Intervencie však len 

zriedka zahŕňajú hodnotenie dopadu. 
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Odporúčania 

 

Projekt PolRom sa zameriava na rovnosť a inklúziu tým, že skúma vplyv sociálnych noriem 

vyjadrených v politickom diskurze na protirómsky rasizmus, a že identifikuje efektívne 

intervencie na boj proti protirómskemu rasizmu. Na participáciu sa zameriava tým, že skúma 

ako nepriateľské a paternalistické politické diskurzy konštruujú aktérstvo Rómov, a skúma tiež 

angažovanosť v politických aktivitách príslušníkov väčšiny v pozícii spojencov Rómov, ako aj 

nepriateľské konanie voči Rómom. 

Efektívne intervencie si vyžadujú úzku spoluprácu medzi donorskými organizáciami, 

akademickými výskumníkmi a odborníkmi z praxe, ale tiež je pre ne nevyhnutná taká politická 

klíma, ktorá podporuje rovnosť Rómov, ich inklúziu a participáciu.   

 

1.  ROVNOSŤ 

1.1 Boj proti diskriminácii ako prejavu protirómskeho rasizmu 

• Protirómsky rasizmus, ako špecifická forma predsudkov, má kognitívne, emocionálne 

a behaviorálne zložky. Zmena kognitívnych procesov (spôsob, akým ľudia premýšľajú 

o Rómoch) je náročnejšia než ovplyvňovanie emócií a zmena správania, a nie všetky 

predpojaté kognície sa dajú eliminovať.  

• Zameranie sa na zvýšenie empatie väčšinovej populácie voči Rómom a na znižovanie 

vnímanej hrozby môže byť najúčinnejším nástrojom boja proti protirómskemu rasizmu. 

• Intervencie môžu byť účinné pre niektorých jedincov, avšak pre iných nie. Ďalej, 

niektoré intervencie môžu byť účinné v niektorých kontextoch, ale v iných nie. Preto pri 

navrhovaní antidiskriminačných intervencií by podmienky, za ktorých efektívne 

fungujú, mali byť definované na základe vedeckých dôkazov a mali by byť 

posudzované v procese implementácie intervencií. 

• Odborníci z praxe by sa mali pripraviť na možné ťažkosti a odpor voči zmene, ktoré 

môžu nastať počas scitlivovacích programov a brať do úvahy individuálne aj sociálne 

kontexty, ak chcú scitlivovať príslušníkov väčšinovej spoločnosti. Zmena postoja z 

neutrálnej pozície je realistickejším cieľom, než zmena vyhranene nepriateľských 

postojov. 

• Hodnotenie dopadu intervencií by malo byť začlenené do grantových schém 

podporujúcich projekty so zameraním na zmierňovanie predsudkov. Donori by mali 
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poskytovať podporu pri hodnotení dopadu na všetkých úrovniach intervencií, ale 

zároveň treba dávať pozor na ťažkosti s meraním dlhodobého dopadu a udržateľnosti. 

• Protirómsky rasizmus sa javí ako spoločensky „prijateľný“ v mnohých európskych 

krajinách, najmä vo východnej a strednej Európe, kde je tiež akceptovateľnou súčasťou 

mainstreamového politického diskurzu. Tieto normy majú výrazný vplyv na 

individuálnu úroveň protirómskeho rasizmu a ak majú akékoľvek intervencie dosiahnuť 

trvalú sociálnu zmenu, je nevyhnutné meniť normy prostredníctvom právnych, 

vzdelávacích, mediálnych aj komunitných mechanizmov. 

 

1.2  Boj proti nenávistným prejavom a nenávistným trestným činom ako prejavom 

protirómskeho rasizmu  

• Je potrebné odsúdiť otvorene nepriateľské aj benevolentné formy protirómskeho 

rasizmu, popieranie predsudkov a stigmatizácie Rómov, ako aj obviňovanie obetí 

vyjadrené prostredníctvom rečových prejavov a diskriminujúceho konania. Tieto 

odlišné formy protirómskeho rasizmu podporujú vytváranie nepriateľských sociálnych 

kontextov, ktoré schvaľujú diskrimináciu. 

• Treba bojovať proti pokusom o politickú mobilizáciu, ktoré zahŕňajú protirómsky 

politický diskurz, vyhnúť sa dezinformáciám šíreným populistickými verejnými 

predstaviteľmi a prezentovať autentické fakty, ak chceme potlačiť dezinformácie a 

nepriateľské sociálne normy. 

• Je potrebné dať hlas Rómom a Rómkam a uznať ich aktérstvo pri formulovaní diskurzu 

o rómskej problematike, nemali by byť pasívnymi objektmi konania iných. 

• Súčasné výzvy (protirómskeho rasizmu) treba prezentovať tak, aby boli zasadené do 

kontextu štrukturálnych problémov so súčasnou reflexiou histórie Rómov v Európe. 

 

1.3 Zabrániť a predchádzať štrukturálnej diskriminácii Rómov a Rómiek, bojovať 

proti všetkým typom segregácie  

• Zainteresovaní aktéri musia priamo podporovať systematické inštitucionalizované 

intervencie, riešiť štrukturálne problémy a ponúkať inštitucionálnu podporu pre 

intervencie, vzdelávať rôzne  profesijné skupiny, umožňovať medziskupinový kontakt 

prostredníctvom politiky desegregácie v oblasti bývania, trhu práce, zdravotnej 

starostlivosti a vzdelávania, ale tiež podporiť vykonávanie menších zásahov, ktoré sa 
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zaoberajú zmenami na individuálnej úrovni, napríklad zavedenie inovatívnych metód 

a kurikúl v školách.  

• Intervencie musia brať do úvahy vzájomnú prepojenosť individuálnych a skupinových 

procesov. Pri zameraní sa na výsledky na individuálnej úrovni (napr. posilňovať určité 

zručnosti), bude skupinová príslušnosť potenciálne stále brániť danému jednotlivcovi 

získať prácu alebo prístup k službám, aj napriek individuálnym schopnostiam. Rómovia 

sa musia vyrovnávať s reputáciou celej skupiny, s tým, či sú vnímaní ako typickí alebo 

netypickí zástupcovia svojej skupiny, a s podceňovaním ich kultúrneho dedičstva. 

• Zatiaľ čo niektoré intervencie sa zameriavajú špecificky na príslušníkov väčšinovej 

spoločnosti a iné špecificky na Rómov, majú vplyv na obe komunity. Tieto nezamýšľané 

účinky by sa mali zohľadniť vopred pri navrhovaní a implementácii intervenčných 

programov. Hľadanie medziskupinovej harmónie a farebná slepota môžu viesť k 

pozitívnym zmenám v rámci majority, ale zároveň môžu sprostredkovať falošné 

posolstvá o neexistencii štrukturálnych nerovností a môžu potenciálne znížiť 

angažovanosť Rómov v prospech sociálnej zmeny. Farebne slepý prístup môže zvýšiť 

popieranie predsudkov.  

 

2.  INKLÚZIA 

2.1 Propagovať a konštruovať pozitívne príbehy a predstaviť súčasné rómske vzory. 

Rôzne akcie, iniciatívy a udalosti by mali komunikovať kultúrne uznanie a autonómiu 

a zdôrazniť pozitívny vplyv intervencií nielen na rómske komunity, ale aj na celú 

spoločnosť. 

• Boj proti dezinformáciám o Rómoch vo vzdelávaní, médiách, umení, kultúre a histórii; 

potreba  mediátorov na efektívnu komunikáciu potrieb rôznych skupín. 

• Médiá a vzdelávacie inštitúcie by mali prezentovať rómske dejiny, kultúru a jazyk ako 

súčasť európskych dejín a kultúry, vrátane pripomínania rómskeho holokaustu. 

• Násilie páchané na Rómoch by sa nemalo prezentovať ako ojedinelé udalosti, ale ako 

fenomén, ktorý je hlboko zakorenený v štrukturálnom znevýhodnení Rómov a v histórii 

prenasledovania, dehumanizácie a vyhladzovania Rómov Nerómami v rámci EÚ. 

• Je potrebné prezentovať príbehy, ktoré zvyšujú empatiu a znižujú vnímanie hrozby zo 

strany majority, a efektívne mobilizujú väčšinové obyvateľstvo k solidarite a boju proti 

diskriminácii. 
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• Je potrebné podporovať kontakty medzi komunitami a medzikultúrne vzdelávacie 

príležitosti na boj proti stereotypom. 

• Pre udržateľné intervencie je potrebné podporovať komunitný prístup, so zapojením 

nerómskej väčšiny a rómskych komunít. Komunitný rozvoj znamená dlhodobú 

investíciu do intervencií, ktoré by signalizovali trvalý záujem o sociálne začlenenie, 

budovanie kapacít a pozitívny kontakt. Do intervencií by sa malo zapojiť kritické 

množstvo členov celej komunity, nielen jednotlivci, ktorí sa sami prihlásili. 

• Pracovníci z rôznych oblastí, najmä tí, ktorí častejšie interagujú s Rómami (napr. sociálni 

pracovníci, zdravotnícki pracovníci, administratíva, dobrovoľníci) by mali mať k 

dispozícii scitlivovacie tréningy. 

 

3.   PARTICIPÁCIA 

• Je potrebné budovať dôveru rozširovaním vedomostí, povedomia, aktívnym 

vyjednávaním medziskupinových vzťahov a zlepšovaním komunikácie. 

• Je potrebné podporovať vytvorenie rómskej platformy založenej na solidarite v rámci 

komunít. Mohla by sa využiť na prezentáciu perspektívy Rómov ako protiváhy proti 

často vyjadrovaným negatívnym názorom na Rómov. 

• Aj keď je potrebné rešpektovať univerzálne psychologické procesy a potreby ľudí, pri 

navrhovaní intervencií je tiež užitočné prispôsobiť sa konkrétnemu kontextu a 

nerealizovať ich bez úprav. Rómovia a členovia konkrétnej cieľovej skupiny by mali mať 

aktívnu úlohu v tomto procese adaptácie, aby sa vyhlo vytváraniu predpojatých 

predpokladov a posilňovaniu stereotypov. 

• V rámci intervencií je nevyhnutné opätovne diskutovať o spoločenskej mocenskej 

dynamike, ktorá stavia Rómov do podriadenej a marginalizovanej pozície, v ktorej 

nemajú nijaký hlas. Rómovia (muži, ženy aj deti) by nemali byť len prijímateľmi 

intervencií, ale podieľať sa na ich navrhovaní, implementácii, monitorovaní a 

facilitovaní. 

 

Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke www.polrom.eu   

alebo môžete kontaktovať koordinátorku projektu PolRom pre Slovensko  

Barbaru Lášticovú na barbara.lasticova@savba.sk. 

 

  

http://www.polrom.eu/
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