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ПРЕДГОВОР

Овај Збор ник, као и пре те жни део пу бли ка ци ја ко је су по све ће не Ро-
ми ма, ба ви се пра ви ма Ро ма, а на ро чи то пра ви ма ко ја Ро ми не ма ју, а тре ба-
ло би да их има ју. Го во ри се о афир ма тив ним ме ра ма ко ји ма се на сто ји по-
бољ ша ти по ло жај Ро ма, го во ри се о при сту пу пра ви ма, о пре пре ка ма на ко је 
на и ла зи оства ри ва ње пра ва Ро ма, о на сто ја њи ма да се по стиг не јед на кост. 

При то ме, на и ла зи мо на про блем де фи ни ци је јед на ко сти. То је про блем 
ко ји по ста је по себ но сло жен ако тра жи мо јед на кост (или при бли жа ва ње јед-
на ко сти) гру па љу ди ко ји су у не јед на ком по ло жа ју. По пра ви лу, ко ри шће ње 
истих ме ри ла до при но си јед на ко сти. Али то ни је увек та ко. Упо тре ба истих 
ме ри ла мо же да има ве о ма раз ли чи те по сле ди це у по гле ду раз ли чи тих гру-
па љу ди. Узми мо на при мер шко ло ва ње и од ре ђи ва ње ми ни мал ног бро ја ђа-
ка са ко ји ма се мо же фор ми ра ти раз ред. Ако у Ср би ји ка же мо, да раз ре ди у 
шко ли мо ра ју има ти нај ма ње 15 ђа ка, то је јед но ра ци о нал но пра ви ло. Да ли 
је то пра ви ло исто вре ме но и га рант јед на ко сти? Ако у јед ном гра ду има мо 
2.500 по тен ци јал них ђа ка, за и ста је ло гич но и фи нан сиј ски оправ да но да се 
не фор ми ра ју раз ре ди са ма ње од 15 ђа ка. Али шта ако је реч о гра ду у Вој-
во ди ни, где ме ђу по тен ци јал ним ђа ци ма има мо, ре ци мо, 12 Сло ва ка? Ако на 
њих при ме ни мо исто ме ри ло, ефе кат тог ме ри ла ће би ти бит но раз ли чит. За 
јед ну ма њи ну ко ја има са мо 12 по тен ци јал них ђа ка, при ме на гра ни це од 15 
зна чи ло би уки да ње обра зо ва ња на том ма њин ском је зи ку. Ме ри ло ко је за 
ве ћи ну ели ми ни ше не ра ци о нал ност, за ма њи ну ели ми ни ше по сто ја ње. То 
исто ва жи, на рав но и за не ка на се ља на се ве ру Бач ке у ко ји ма број срп ских 
ђа ка не до сти же гра ни цу од 15. У на сто ја њу да оства ри мо јед на ки трет ман, 
при ме на јед на ких ме ри ла је са вр ше но ло гич на по ла зна тач ка, али ни је увек и 
га рант ис прав ног ре ше ња. Ствар на јед на кост је оства ри ва је ди но ако узме мо 
у об зир раз ли чи тост, и ако ме ри ла до пу њу је мо ин стру мен ти ма ко ја омо гу-
ћа ва ју јед на кост ма њи на и гру па у не по вољ ном по ло жа ју. 

Да би смо се при бли жи ли ствар ној јед на ко сти, че сто је нео п ход на по-
зи тив на дис кри ми на ци ја (од но сно афир ма тив не ме ре), те је ло гич но да се са 
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овим пи та њем су о ча ва ве ћи број ра до ва у овом Збор ни ку. По не кад се сре-
ће мо са упро шће ним (и не пра вед ним) схва та њем, да ће се ство ри ти јед на-
кост и рав но прав ност јед не ра ни је дис кри ми ни са не гру пе са мим тим што 
ће се уки ну ти дис кри ми на ци ја. Не ма сум ње да је уки да ње дис кри ми на ци је 
нео п ход но, али то не зна чи да је то до вољ но. Са ти ме су се су о чи ла, на при-
мер, САД, др жа ва у ко јој се ро бо вла сни штво одр жа ло знат но ду же не го у 
би ло ко јој европ ској др жа ви. Дис кри ми на ци ја Цр на ца ни је про шлост ван 
ви до кру га, па чак ни ван мог лич ног ви до кру га. Ка да сам сту ди рао у САД, 
у не ким де ло ви ма те др жа ве Црн ци су би ли у мно го че му дис кри ми ни са ни 
– чак ни су мо гли ни да се во зе у пред њем де лу ауто бу са, где су се де ли Бел-
ци. У кон тек сту пра ва Цр на ца, по зи тив на дис кри ми на ци ја, од но сно афир-
ма тив на ак ци ја (af fir ma ti ve ac tion) до би ла је по се бан на гла сак. У Аме ри ци 
се за „af fir ma ti ve ac tion“ ве зао и кон цепт при вре ме но сти. Мо гу се при ме ни ти 
афир ма тив не ме ре, тј. усло ви по вољ ни ји од оп штих усло ва, ре ци мо код упи-
са Цр на ца на фа кул те те, али се при то ме на гла ша ва да је то не што при вре-
ме но, не што што и се при ме њи ва ло док се не про ме ни то не при род но ста-
ње, док Црн ци не по ста ну ствар но јед на ки. При вре ме ност у овом кон тек сту 
ни је не што не ло гич но, али та ко ђе не би би ло ис прав но да се при вре ме ност 
по и ма као нео дво ји ви еле ме нат сва ке афир ма тив не ак ци је. Ре ци мо, пен зи о-
не ри у мно гим зе мља ма има ју пра во на бес пла тан пре воз (или на по вла сти-
це у пре во зу). То је афир ма тив на ме ра, али то ни је не што при вре ме но, не-
што што тра је док се овај не јед на ки по ло жај не про ме ни, док пен зи о не ри не 
по ста ну по но во мла ди. Исто та ко, афир ма тив не ме ре на ко ји ма се за сни ва 
оп ста нак ма њин ских шко ла у Ср би ји (или ре ци мо срп ских шко ла у Ма ђар-
ској) ни су при вре ме не ме ре „док тра је јед но не при род но ста ње“. Не оче ку је 
се да Сло ва ци, Ро ми, Ма ђа ри, Ру му ни, или Ру си ни по ста ну ве ћи на у Ср би ји, 
као што се не оче ку је да Ср би по ста ну ве ћи на у Ма ђар ској. Ме ре ве за не за 
ма њи не вр ло че сто ни су при вре ме ног ка рак те ра. То не зна чи да би тре ба ло 
да на пу сти мо на ду да афир ма тив не ме ре ко је се ве зу ју са со ци јал ни по ло жај 
у бу дућ но сти не ће по ста ти бес пред мет не.

Ка да је реч о ме ра ма ко је шти те од ре ђе ну ма њин ску гру пу или гру пу у 
не јед на ком по ло жа ју, че сто се ја вља ве о ма осе тљи во пи та ње ме ри ла на осно-
ву ко јих се од ре ђу је при пад ност тој гру пи – од но сно ме ри ла по мо ћу ко јих 
се од ре ђу је круг оних љу ди на ко је се при ме њу ју афир ма тив не ме ре. По вољ-
ни ји трет ман у ци љу да се по стиг не ствар на јед на кост је шан са за оне ко ји 
су у не јед на ком по ло жа ју, али је при ли ка и за зло у по тре бе. Та ко се про блем 
ја вио и у ве зи са афир ма тив ним ме ра ма ко је по ма жу Ро ме, од но сно у ве зи 
са зло у по тре ба ма свој ства Ро ма.

Не јед на кост је сло же но и осе тљи во пи та ње. По јед но ста вље на јед на-
ка ме ри ла мо гу да до не су ствар ну не јед на кост. Ако ка же мо да је у Хр ват ској 
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сва ко сло бо дан и јед нак у ко ри шће њу ла ти ни це, то на рав но ни је јед на кост 
свих, као што ни је јед на кост ни кад ка же мо да сва ки гра ђа нин има јед на-
ко пра во да ко ри сти ћи ри ли цу. Не по сто ји јед на кост ако сви гра ђа ни има-
ју исто пра во да иду у исту цр кву. Јед на кост прет по ста вља при хва та ње раз-
ли чи то сти. Јед на кост прет по ста вља и ме ре ко је би омо гу ћи ле да се јед на ког 
по ло жа ја до мог ну и они, ко ји су већ ду го да ле ко од тог по ло жа ја. Ка да је реч 
о ма њи на ма, и љу ди ма у не јед на ком по ло жа ју, по треб ни су до дат ни ко ра ци 
и до дат не ме ре. Без до дат них ко ра ка и до дат них ме ра, на при мер, не ће би ти 
ћи ри ли це у Ву ко ва ру.

До дат ни ко ра ци и афир ма тив не ме ре су по себ но нео п ход не ка да је реч 
о Ро ми ма. Те шко је на ћи за јед ни цу љу ди ко ја је ду же би ла у под ре ђе ном со-
ци јал ном по ло жа ју. Исто вре ме но, Ро ми су по ка за ли ис трај ност и спо соб ност 
да се одр же и са чу ва ју и свој иден ти тет упр кос дис кри ми на ци ји. Ет нич ке 
ма њи не и дру ге гру пе у не јед на ком по ло жа ју те же ка јед на ко сти на два на-
чи на. Пр во пред ста вља нај гру бље не ги ра ње јед на ко сти. Та ква су пра ви ла о 
не до ступ но сти не ких еле мен тар них пра ва (као што је пра во гла са, пра во да 
се се ди у пред њем де лу ауто бу са), што је упра во дис кри ми на ци ја ка ква је, на 
при мер, по га ђа ла Црн це у Аме ри ци. Дру га вр ста не јед на ко сти је не при зна-
ва ње раз ли чи то сти, од но сно ус кра ћи ва ње про сто ра ма њин ским ре ли ги ја ма, 
кул ту ра ма, је зи ци ма. Ро ми су сто ле ћи ма би ли жр тве обе вр сте не јед на ко сти 
(од но сно дис кри ми на ци је), а не сум њи ва је исти на да су за слу жи ли ствар ну 
јед на кост. Овај Збор ник на сто ји да пру жи до при нос са гле да ва њу те исти не. 

Ака де мик Ти бор Ва ра ди
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УДК 316.4.052(=241.58)(497.11)

РОМИ У СРБИЈИ 
 ИЗАЗОВИ ИНТЕГРАЦИЈЕ

БОЖИДАР ЈАКШИЋ*

А п с т р а к т. – Че сто су дис кри ми на ци ја и се гре га ци ја Ро ма, чак и у оним 
европ ским зе мља ма ко је се по но се сво јом кул ту ром и де мо кра ти јом бит на обе леж-
ја ром ске сва ко дне ви це. Основ но пи та ње је да ли је у Ср би ји мо гу ћа ин те гра ци ја 
Ро ма без аси ми ла ци је? Од на че ла мо дер не Евро пе „Сви раз ли чи ти, сви јед на ки!“ 
не на зи ру се озбиљ ни ји тра го ви. У вр тло зи ма си ро ма штва ром ски жи вот се кре ће 
из ме ђу Сци ле се гре га ци је и Ха риб де аси ми ла ци је. Где је ту ин те гра ци ја?! 

Дру го бит но пи та ње је ка кво је то дру штво у ко је би се Ро ми ин те гри са ли? 
Ср би ја је си ро ма шно, по след њих де це ни ја и оси ро ма ше но, ра зо ре но, опљач ка но, 
ано мич но дру штво и не у ре ђе на др жа ва. Си стем ска ко руп ци ја уни шта ва ма те ри-
јал но и мо рал но би ће дру штва. Ако би се у ин те гра циј ским про це си ма от хр ва ли 
зо ву шо ви ни змом обо је ног ет но на ци о на ли зма, Ро ми би да ли ве ли ки до при нос 
нор ма ли за ци ји дру штве ног жи во та у Ср би ји. Гра ђа ни и гра ђан ке Ср би је мо гу 
мно го да на у че од Ро ма ка ко пре жи ве ти у кри зним и смут ним вре ме ни ма.

Кључ не ре чи: Ро ми у Ср би ји, ин те гра ци ја, се гре га ци ја, ет но на ци о на ли зам.

Те шко да је Ко ми си ја за про у ча ва ње оби ча ја и жи во та Ро ма СА НУ мо-
гла да као пред мет рас пра ве по ста ви ин те лек ту ал но и мо рал но де ли кат ни ју 
те му од ове о ко јој рас пра вља мо – о про бле ми ма ин те гра ци је Ро ма у Ср би-
ји. О то ме се да нас и у свет ској и у до ма ћој јав но сти во де озбиљ не и ма ње 
озбиљ не рас пра ве. Уоч љи во је да су и на ин сти ту ци о нал ном, др жав ном и 
не вла ди ном ни воу и на ни воу ин те лек ту ал них рас пра ва, мо ти ви за го вор ни-
ка ин те гра ци је Ро ма у по је ди на европ ска дру штва, па и у „срп ско“ дру штво, 
прот ка ни нај бо љим на ме ра ма и же љом за по бољ ша ње усло ва жи во та Ро ма. 
Ни ја те „до бре на ме ре“, као и – ре че но је зи ком европ ског нов го во ра „при ме ре 

* На уч ни са вет ник Ин сти ту та за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, члан Ко ми си је 
за про у ча ва ње жи во та и оби ча ја Ро ма СА НУ.
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до бре прак се“ – не до во дим у пи та ње. Раз ли ке у по ло жа ју Ро ма у по је ди ним 
европ ским зе мља ма су зна чај не. Че сто су дис кри ми на ци ја и се гре га ци ја Ро-
ма, чак и у оним европ ским зе мља ма ко је се по но се сво јом кул ту ром и де-
мо кра ти јом, као на при мер у Че шкој и Фран цу ској, бит на обе леж ја ром ске 
сва ко дне ви це. А иде ју да су Ро ми (Син ти, Ма ну ши, Ци га ни) европ ска ма-
њи на, да је Евро па њи хо ва до мо ви на, те би им тре ба ло омо гу ћи ти сло бод но 
кре та ње Евро пом, те шко да би ијед на европ ска вла да или пар ла мент озбиљ-
но узе ли у об зир.

То ме, на рав но не спре ча ва да пред ва ма из ло жим јед ну сво ју не до у ми-
цу. У нај гру бљој и нај кра ћој упит ној фор ми та мо ја не до у ми ца гла си – да ли 
је мо гу ћа ин те гра ци ја без аси ми ла ци је? Мо жда је и мо гу ћа, али те шко! Имам 
у ви ду чи ње ни цу да у ве ћи ни европ ских др жа ва, из у зев мо жда Ру му ни је и 
још две-три зе мље, Ро ми не пред ста вља ју број ча но и ста ти стич ки зна чај ну 
ма њи ну. Па и та мо где их је са мо не ко ли ко, као у сло ве нач ком се лу Ма ли не, 
Ро ми су љу ди ко ји има ју не са мо пра во на жи вот, не го и на свој стил жи во та, 
сво је оби ча је, свој је зик, сво ју кул ту ру. Тим пре што ни на ко ји на чин ни су 
угро жа ва ли стил жи во та и ин те ре се ве ћин ског ста нов ни штва. На и ме, у то 
ма ло сло ве нач ко се ло до се ли ле су се две три по ро ди це Ро ма ку пив ши ку ће. 
„До ма ће“ ста нов ни штво се пре ма њи ма од пр вог тре нут ка од но си ло не при-
ја тељ ски, иза звав ши број не ин ци ден те. Ве ћин ско сло ве нач ко јав но мње ње 
ре а го ва ло је на те ин ци ден те ти пич но шо ви ни стич ки, па су ме ди ји из ве-
шта ва ли о су ко би ма сло ве нач ких се ља ка са Ро ми ма, као да Ро ми ни су би ли 
жр тве не го иза зи ва чи су ко ба. 

Ни у Ср би ји си ту а ци ја ни је ни шта бо ља. У на сто ја њу да ука жем на 
опо ру исти ну да је Но ви Бе о град на пу ту да ство ри ром ски ге то, сво је вре ме-
но сам, ју ла 2005. кри тич ки оштро, јав но ре а го вао. При ме тио сам да не при-
ја тељ ско рас по ло же ње су се да ства ра све пред у сло ве за пер ма нент не ра сне 
и ет нич ке су ко бе, да не при ја тељ ско рас по ло же ње су гра ђа на пре ма ра се ља-
ва њу Ро ма на ло ка ци је ко је су у бли зи ни дру гих на се ља не ће не ста ти са мо 
по се би. Та ко је и на ја ва ра се ља ва ња сла ма ис под мо ста Га зе ла у ко јем су 
у ужа сним усло ви ма жи ве ли Ро ми иза зва ла не за до вољ ство ста нов ни штва 
де ла Но вог Бе о гра да у ко ји би на се ље тре ба ло да бу де из ме ште но. Го ди на ма 
су се у овом на се љу де ша ва ли по тре сни до га ђа ји пред ко ји ма су су гра ђа ни 
за тва ра ли очи. Су о че на са пат ња ма жи те ља овог на се ља ве ћи на Бе о гра ђа на 
је оста ја ла ин ди фе рент на, без ика кве же ље да ре а гу је и по кре не ини ци ја-
ти ву за пру жа ње од го ва ра ју ће по мо ћи. У тре ну ци ма ка да је град ска власт у 
скло пу ме ђу на род них аран жма на о об но ви мо ста Га зе ла на сто ја ла да на ђе 
ка кво-та кво по вољ но ре ше ње за жи те ље овог не хи ги јен ског на се ља усле-
ди ла је ре ак ци ја ко ја не слу жи на част Бе о гра ду и Но во бе о гра ђа ни ма. Сто-
га је би ло јед но став но за кљу чи ти да би ко лек тив но ра се ља ва ње ром ских 
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на се ља, по себ но ка да је пра ће но сна жним по ли тич ким от по ри ма не при ја-
тељ ски рас по ло же них су се да, мо гло у бу дућ но сти да иза зо ве по сле ди це ко је 
сва ка ко не би ду го роч но до при не ле уна пре ђе њу по ло жа ја Ро ма у дру штву. 
При дру жу ју ћи се већ из ре че ним јав ним осу да ма ра си стич ког, па и фа ши-
сто ид ног по на ша ња де ла гра ђа на Но вог Бе о гра да, при ме тио сам да та кво 
не при ја тељ ско по на ша ње не мо ра би ти са мо из раз не тр пе љи во сти пре ма 
Ро ми ма, не го и про тест про тив вла сти те бе де и си ро ма штва. Исти на, аро-
гант на из ја ва гра до на чел ни ка Бе о гра да, Дра га на Ђи ла са да не ће до зво ли-
ти да Ро ми уце њу ју град Бе о град ни је по твр ди ла ову мо ју ре ла ти ви за ци ју 
про бле ма!¹ По сма тра но из ове пер спек ти ве по ста вља се пи та ње шта зна чи 
ре а ли за ци ја иде је о ин те гра ци ји Ро ма.

На чел но по сма тра но, отва ра се озби љан про блем о то ме ка ко раз у ме ти 
и об ја сни ти иде ју да се при пад ни ци ма јед ног на ро да ко ји ве ко ви ма жи ви на 
од ре ђе ном те ри то ри ју у су жи во ту са ве ћин ским ста нов ни штвом, ну ди да се 
ин те гри ра ју у дру штво у ко јем ве ћи ну чи не при пад ни ци дру гог на ро да. Чак 
и у дру штви ма у ко ји ма је на ци о нал на при пад ност по ли тич ки кон ци пи ра на 
и прак тич но из јед на че на с пој мом др жа вљан ства, по ло жај Ро ма ни је осо би то 
по во љан. А у дру штви ма као што су бал кан ска у ко ји ма је при пад ност ро ду 
(по ро ђе њу) и ет но су из диг ну та на вр хун ско ме сто ко лек тив ног иден ти те та 
си ту а ци ја је још сло же ни ја. Обе ле же на је ви ше или ма ње сна жном дис кри-
ми на ци јом и се гре га ци јом. У та квим дру штви ма од на че ла мо дер не Евро пе 
„Сви раз ли чи ти, сви јед на ки!“ не на зи ру се озбиљ ни ји тра го ви. У вр тло зи ма 
си ро ма штва ром ски жи вот се у тим дру штви ма кре ће из ме ђу Сци ле се гре-
га ци је и Ха риб де аси ми ла ци је. Где је ту ин те гра ци ја?!

¹ По во дом Ђи ла со вог обра ћа ња Ро ми ма сам за бе ле жио: „Пред тим не срет ним љу-
ди ма гра до на чел ник Ђи лас је „тре ни рао стро го ћу“ из ја ва ма да „Бе о град не ће ни ко уце-
њи ва ти“. Мо рао би гра до на чел ник да зна да би Бе о град био нај срет ни ји град на све ту ако 
би га са мо не ко ли ко ром ских по ро ди ца уце њи ва ло. Не ћу да на га ђам да ли је уце њи ва ње 
Бе о гра да ре зер ви са но за оне ко ји у бес це ње ку пу ју фа бри ке и дру га пред у зе ћа, по слов-
не згра де и хек та ре зе мљи шта у гра ду. Али, гра до на чел ник је тра жио не сре ћом оп хр ва-
ним Ро ми ма по твр де о пре би ва ли шту, као да су уље зи, „сум њи ва ли ца“, а не стра дал ни ци. 
Мо рао би да зна да су мно ги Ро ми у ад ми ни стра тив ном сми слу „не ег зи стент ни гра ђа ни“ 
без ијед ног је ди ног до ку мен та да по сто је. Мо рао би да зна да ти одр па ни, по лу глад ни љу-
ди ви ше чи не за чи сто ћу гра да не го по ла ње го ве ад ми ни стра ци је и слу жби. Мо рао би да 
зна да би Ро ми, гра ђа ни Бе о гра да, мо ра ли два де сет че ти ри са та днев но бар сто го ди на 
да пљач ка ју Бе о град, да би га она ко те мељ но опљач ка ли као не ко ли ко тај ку на за крат ко 
вре ме.“ Упо ре ди, Бо жи дар Јак шић, „По ли ти ка про ме не иден ти те та Ро ма у Ср би ји“, у збор-
ни ку Про ме не иден ти те та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци јал но-еко ном-
ске ин те гра ци је, ур. Ти бор Ва ра ди и Го ран Ба шић, СА НУ, На уч ни ску по ви, књ. CXXXIX, 
Бе о град 2012, стр. 48.
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По сма тра но из угла ре ал них дру штве них то ко ва, отва ра се и пи та ње 
ка кво је то дру штво у ко је би се Ро ми ин те гри са ли. Ја сно је да са вре ме на 
Ср би ја ни је про спе ри тет но дру штво. Нај јед но став ни ји од го вор би био да је 
Ср би ја си ро ма шно, по след њих де це ни ја и оси ро ма ше но дру штво и не у ре-
ђе на др жа ва. Мо гло би се ре ћи да је Ср би ја ра зо ре но, опљач ка но дру штво, а 
др жа ва пре за ду же на и тро шка џиј ска. Си стем ска ко руп ци ја уни шта ва ма те-
ри јал но и мо рал но би ће дру штва и нај и зра зи ти је је све до чан ство не мо ћи и 
не ком пе тент но сти др жав них ор га на. Еко ном ска кри за је све ду бља и ду бља, 
а пре ма из ја ва ма чла но ва Вла де др жа ва је на иви ци бан крот ства. Ср би ја је у 
не дав ној про шло сти „пре жи ве ла ра то ве у ко ји ма ни је уче ство ва ла“, свет ски 
ре корд не сто пе ин фла ци је, пад про из вод ње и жи вот ног стан дар да гра ђа на. 
Но тор ни зло чи ни ни ти су со лид но ис тра же ни, ни ти до кра ја про це су и ра ни. 
Ср би ја је прак тич но оста ла без иоле ар ти ку ли са не сред ње кла се, а рад нич-
ка кла са је сми шље ним по ли тич ким по те зи ма пре тво ре на у фру стри ра ни 
лум пен про ле та ри јат. По ли тич ке пар ти је, за пра во ве ћи ном ко те ри је, дру-
штве ну моћ и власт углав ном схва та ју као рат ни плен ко јим на ми ру ју сво је 
нај а гил ни је чла но ве. Из бор ни ци клу си по ста ју фар сич ни, јер по сле сва ких 
из бо ра ма са ари ви стич ки рас по ло же них по да ни ка, а не гра ђа на и гра ђан ки, 
на гр не да се учла њу је у по бед нич ке пар ти је, ства ра ју ћи им илу зи ју сна жне 
ма сов не по др шке ко ја им обез бе ђу је вла да ви ну без јав не од го вор но сти. Ср-
би ја је да нас ато ми зи ра но дру штво у ко јем до ми ни ра „ди вљи ка пи та ли зам“ 
кла сич ног ла ти но а ме рич ког ти па, са не ко ли ци ном енорм но бо га тих и ути-
цај них по ро ди ца („тај ку на“) на вр ху и си ро тињ ским ма са ма „на дну“. Из тог 
дру штва и та кве др жа ве ма сов но од ла зе мла ди љу ди, ко ји ма се у не ар ти ку-
ли са ној (ква зи)јав но сти ла ска да су нај та лен то ва ни ји и нај па мет ни ји, што 
ни на ко ји ег зак тан на чин ни је уста но вље но.

Ср би ја фор мал но „по се ду је“ део те ри то ри је – Ко со во – на чи је тло 
њен пред сед ник вла де не мо же да кро чи без до зво ле, ма да је та мо ро ђен. С 
Ко со ва је у тра гич ним зби ва њи ма про те ран ве ли ки број и срп ских и ром-
ских по ро ди ца, али су за бе ле же ни слу ча је ви да су Ро ми с Ко со ва у Ср би-
ји тре ти ра ни не при ја тељ ски, као да су Ал бан ци. Не тре ба по ми ња ти да у 
Ср би ји ни Ал бан це не тре ба не при ја тељ ски тре ти ра ти. Ни је при ме ће но да 
вла да на би ло ко ји на чин во ди ра чу на о ин те ре си ма и по тре ба ма ве ћин-
ског де ла ста нов ни штва Ко со ва, Ал бан ци ма и Ал бан ка ма, ко ји су фор мал-
но, бар по Уста ву Ср би је, гра ђа ни/ке Ср би је. Др жав не ин сти ту ци је ин те-
ре се Ср ба са Ко со ва „бра не“ ви ше не го тра па во. Шта ви ше, о не у ре ђе но сти 
др жа ве Ср би је све до чи и је дан пи то рескан де таљ: Ср би ја по устав ном уре-
ђе њу ре пу бли ка, не ма пре сто, али има не ка квог пре тен ден та на пре сто – 
Ње го во Кра љев ско Ви со чан ство, пре сто ло на след ни ка – као ве о ма ува же-
ну „јав ну лич ност“. 
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Ако се ове и мно ге дру ге окол но сти има ју у ви ду, те шко је за пра во 
пре ци зно уста но ви ти што би Ро ми до би ли сна жни јом ин те гра ци јом у та-
кво дру штво. До бро, де ли ли би суд би ну ве ћи не оста лих гра ђа на и гра ђан-
ки Ср би је, ко ју и ина че хте ли не хте ли де ле. Те шко је и за ми сли ти, а ка мо ли 
на ћи не ку дру гу дру штве ну гру пу осим Ро ма ко ја је та ко сна жно ин те гри-
са на у све оп шту ма те ри јал ну бе ду у јед ном ра зо ре ном дру штву као што је 
са вре ме на Ср би ја.

По зи тив ни ре зул та ти дру штве них про це са ин те гра ци је Ро ма, без об-
зи ра на то на ко ји на чин су по ли тич ки, за кон ски и фи нан сиј ски ре гу ли са-
ни мо гу са свим из о ста ти, мо гу би ти при вре ме ни, а нај ре ђе су трај ни. Сто га 
бих пре по ру чио крај њи опрез у ту ма че њу ре зул та та ис тра жи ва ња жи во та, 
жи вот них усло ва, оби ча ја и ста во ва Ро ма у ко јем је, на при мер, као зна ча јан, 
на ве ден по да так да су ис пи ти ва ни Ро ми ве ћин ски (75,1% ис пи та ни ка) при-
вр же ни др жа ви Ср би ји. И сâм по се ду јем ви ше де це ниј ско ис ку ство со ци о-
ло шких ис тра жи ва ња ко ја би пру жа ла од го во ре на пи та ње ка ко по бољ ша-
ти дру штве не усло ве жи во та Ро ма. Као и не ки дру ги ис тра жи ва чи при ме тио 
сам да ром ски ис пи та ни ци че сто да ју оне од го во ре за ко је прет по ста вља ју да 
их ис тра жи вач као по зи тив не оче ку је. Да је и нас не ко у овој са ли пи тао да 
ли смо при вр же ни, за пра во ло јал ни др жа ви Ср би ји, до био би ве ро ват но још 
„по вољ ни ји“ ре зул тат. Шта дру го да од го во ри мо?! Исто је та ко и с Ро ми ма. 
Ка ко друк чи је да од го во ре? Би ло би за ни мљи во раз мо три ти од го во ре оних 
(12,1%) ис пи та ни ка ко ји ни су „чвр сто ве за ни за Ср би ју“. 

Раз мо три мо ово пи та ње и из дру гог угла: ме ђу под но си о ци ма зах те ва 
за азил ко је под но се др жа вља ни Ср би је у за пад но е вроп ским и скан ди нав-
ским зе мља ма нај ви ше је ром ских (и ал бан ских). Да ли то зна чи да су Ро ми 
не ло јал ни Ср би ји? По зи ти ван од го вор био би ван сва ке ра зум не сум ње по-
гре шан. Зна ју Ро ми до бро да њи хо ви зах те ви не ће би ти по вољ но ре ше ни и 
да ће у про це су ре ад ми си је би ти вра ће ни, али ће бар не ко ли ко ме се ци ко ли-
ко тра је ре ша ва ње зах те ва до би ти „пре дах“ у ма те ри јал но по вољ ни јим усло-
ви ма жи во та не го у сво јој зе мљи.

Сма трао сам да је ово упо зо ре ње ис тра жи ва чи ма,² по себ но оним ко ји 
се ба ве ан кет ним ис тра жи ва њи ма, по треб но да не би ства ра ли ис кри вље ну 

² На кон раз го во ра о ин те гра ци ји Ро ма, во ђе ног на сед ни ци Ко ми си је за про у ча ва ње 
жи во та и оби ча ја Ро ма СА НУ 15. ма ја 2013. го ди не по тру дио сам се да про на ђем из ве штај 
са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња За штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре-
ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ср би ји. На шао сам „драфт“ из ве шта ја у ко јем је по да так о „зна чај-
ној“ при вр же но сти Ро ма др жа ви Ср би ји пре зен ти ран. Уста но вио сам да се ис тра жи ва чи 
по зи ва ју на „Ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња о при ме ни др жав ног про гра ма ин те гра ци је Ро-
ма“ ко ју сам при пре мио за За штит ни ка гра ђа на. Крај ње је не у о би ча је но да аутор ме тод-
ског при сту па ис тра жи ва њу ни на ко ји на чин ни је уче сник или да бар бу де кон сул то ван 
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сли ку ствар но сти. Фор мал ни ис каз о ло јал но сти не зна чи мно го, као што ни 
по ве ћан број Ро ма ко ји тра же азил у Евро пи не зна чи њи хо ву не ло јал ност!

Ро ми у Ср би ји су ве ко ви ма ин те грал ни део тог дру штва и гра ђа ни/ке 
те др жа ве у свим ње ним до са да шњим исто риј ским тран сфор ма ци ја ма. Те-
шко је у овом тре нут ку од го нет ну ти шта би и за дру штво и за њих зна чи ли 
– без об зи ра ка ко за ми шље ни – про це си ин те гра ци је. Ако је реч о њи хо вом 
дру штве ном по ло жа ју и по бољ ша њу усло ва жи во та си гур но би зна чи ли ма ло 
или ско ро ни шта. То „ма ло“, ако би би ло ра ци о нал но про ве де но и не би мо ра-
ло би ти та ко ма ло! Мо гло би се фо ку си ра ти на че ти ри основ не сфе ре сва ко-
днев ног жи во та, ка ко у ин те ре су Ро ма, та ко и у ин те ре су дру штва у це ли ни: 

1. Ср би ја је дру штво си ро ма шних и оси ро ма ше них гра ђа на/гра ђан ки 
у ко јем су Ро ми са мо про пор ци о нал но нај број ни ја со ци о е ко ном ска гру па 
си ро ма шних, али не и је ди на, па чак ни нај број ни ја. У овој сфе ри по себ ну 
па жњу по треб но је по све ти ти про бле ми ма ста но ва ња и за по шља ва ња Ро-
ма. Ро ми су љу ди чи ја је ег зи стен ци ја че сто бед на и тре ба им по мо ћи свим 
сред стви ма не за то што су Ро ми, не го за то што су си ро ма шни и угро же ни 
као и при пад ни ци дру гих на ро да у Ср би ји.

2. Тре ба ло би обра ти ти па жњу и на про ме не у по ли тич ком по на ша њу 
и по ли тич кој са мо све сти Ро ма у јав ном жи во ту Ср би је. Те про ме не се кре ћу 
од не при зна те и кли јен ти ли стич ке ма њи не ка ре ле вант ним ак те ри ма јав ног 
жи во та у Ср би ји, ко ји, по на вља ју ћи већ уста ље не обра сце дру гих, број ни јих 
на ци о нал них за јед ни ца на Бал ка ну упа да ју у зам ке ет но на ци о на ли зма. Реч 
је о бит ним про ме на ма ко је су у су прот но сти са тра ди ци о нал ном отво ре-
но шћу и при ла го дљи во шћу Ро ма у ши рим гло бал ним за јед ни ца ма. Ако би 
се у ин те гра циј ским про це си ма от хр ва ли зо ву шо ви ни змом обо је ног ет но-
на ци о на ли зма, Ро ми би да ли ве ли ки до при нос нор ма ли за ци ји дру штве ног 
жи во та у Ср би ји.

3. Би ло би, та ко ђе, зна чај но да ин те гра циј ски про це си до ве ду до по сте-
пе них про ме на кул тур ног обра сца и вред но сног си сте ма у жи во ту Ро ма (али 
и при пад ни ка дру гих, на ро чи то ве ћин ског срп ског на ро да) од тра ди ци о нал-
них уских фор ми ка отво ре но сти за но ва стру ја ња у кул ту ри, обра зо ва њу и 
схва та њу здрав стве не за шти те. Ти про це си под ра зу ме ва ју ши ро ки об у хват 
мла дих Ро ма/Ром ки ња си сте мом обра зо ва ња и по ди за ње обра зов ног ни воа, 

у при пре ми ан кет ног упит ни ка, ре а ли за ци ји ис тра жи вач ког про јек та на те ре ну и ана-
ли зи до би је них ре зул та та. Ка ко су ме тод ски по ступ ци у „драфт“ вер зи ји „Ис тра жи ва ња“ 
крај ње не про фе си о нал но пред ста вље ни (на при мер, ана ли за са др жа ја) сма трам да су ми 
ис тра жи ва чи, из о ста вља њем на пра ви ли услу гу, али ми је не ја сно за што су се уоп ште по-
зи ва ли на мој ме тод ски при ступ.
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бит не про ме не у дру штве ном по ло жа ју Ром ки ња, од уло га у по ро ди ци до 
уло га у гло бал ном дру штву.

4. У са да шњим усло ви ма жи во та у Ср би ји Ро ми мо гу би ти – ка ко смо 
Го ран Ба шић и ја алу ди ра ли већ у на сло ву сво је књи ге Умет ност пре жи вља-
ва ња – учи те љи у уме ћу пре жи вља ва ња, у усло ви ма с ко ји ма се сва ко днев но 
су сре ће огром на ве ћи на гра ђа на и гра ђан ки Ср би је. Про це си ин те гра ци је Ро-
ма мо гу би ти ко ри сни за дру штво у це ли ни јер гра ђа ни и гра ђан ке Ср би је мо-
гу мно го да на у че од Ро ма ка ко пре жи ве ти у кри зним и смут ним вре ме ни ма.

Božidar Jakšić

LES ROMS EN SERBIE: LES DÉFIS DE L’INTÉGRATION

R é s u m é
La discrimination et la ségrégation envers les Roms, y compris dans les pays se ré-

clamant des valeurs démocratiques, sont partie intégrante de leur quotidien. La question 
essentielle est de savoir si l’intégration des Roms en Serbie est possible sans leur assimila-
tion? L’un des principes de l’Europe moderne «Tous différents, tous égaux», ne vaut visi-
blement pas pour les Roms. Dans les tourbillons de la pauvreté, leur vie oscille entre Scylla 
de la ségrégation et Charybde de l’assimilation. Où est alors l’intégration? 

L’autre question est de savoir quelle est cette société dans laquelle les Roms sont cen-
sés s’intégrer? La Serbie est pauvre, c’est une société appauvrie, détruite, pillée, anomique, 
avec un État désorganisé. La corruption systématique est en train de détruire l’ensemble des 
aspects matériels et moraux de la société. Si l’intégration implique une forme de résistance 
au chauvinisme corrélé à l’ethnonationalisme, alors les Roms pourraient participer, et ce de 
façon considérable, à la normalisation de la vie en Serbie. Les cityens serbes ont beaucoup 
à apprendre des Roms quant aux manières de survivre dans les temps troubles et de crise. 





9

УДК 316.344.7(=214.58)

СИРОМАШТВО РОМА И АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ*

ГОРАН БАШИЋ**

А п с т р а к т. – Си ро ма штво Ро ма је струк тур но, ка рак те ри ше га дру штве-
на ис кљу че ност и не рав но пра ван од нос пре ма гра ђа ни ма ром ске на ци о нал но сти. 
Та кво си ро ма штво је дру штве но нео прав да но, оп те ре ћу је јав не фон до ве и без бед-
ност. От кла ња ње струк тур ног си ро ма штва зах те ва план ске и си сте мат ске ме ре ко-
ји ма упра вља јав на упра ва. У Евро пи по сто је раз ли чи те по ли ти ке и прак се бор бе 
про тив струк тур ног си ро ма штва ко је увек са др же по себ не, афир ма тив не ме ре 
ко је се нај че шће пред у зи ма ју при ли ком шко ло ва ња и за по шља ва ња Ро ма. Успех 
ових ме ра за ви си од дру штве не по др шке, њи хо вог нор ми ра ња и спо соб но сти јав не 
упра ве да их спро ве де. У Ср би ји ме ре афир ма тив не ак ци је у ве зи са от кла ња њем 
струк тур ног си ро ма штва Ро ма ни су про пи са не, по сто је сна жни дру штве ни от по-
ри њи хо вом ус по ста вља њу и ни су раз ви је ни ка па ци те ти јав не упра ве да упра вља 
про це сом ин те гра ци је Ро ма. Да би се то пре ва зи шло нео п ход на је ка ко те мељ на 
ре кон струк ци ја по ли ти ке мул ти кул ту рално сти та ко и раз ви ја ње дру штве них и 
ин сти ту ци о нал них ре сур са за обез бе ђи ва ње усло ва пу не рав но прав но сти гра ђа на.

Кључ не ре чи: Ро ми, си ро ма штво, афир ма тив не ме ре, ин клу зи ја, јав на упра ва.

ЗАШТО ЈЕ СИРОМАШТВО РОМА ДРУКЧИЈЕ?

Ве ћи на Ро ма у Ср би ји жи ви у ло шим усло ви ма – нај че шће не за вр ша-
ва ју ни основ ну шко лу, ни су кон ку рент ни на тр жи шту ра да, њи хов жи вот ни 
стан дард је ис под на ци о нал ног ми ни му ма, а жи вот ни век кра ћи од про сеч ног 

* Рад је на пи сан као ре зул тат ра да на про јек ту „Мул ти ет ни ци тет, мул ти кул ту рал-
ност, ми гра ци је – са вре ме ни про це си“ (број. 177027) Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, 
Бе о град.

** Ви ши на уч ни са рад ник у Ин сти ту ту дру штве них на у ка, се кре тар Ко ми си је за 
про у ча ва ње жи во та и оби ча ја Ро ма.
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жи вот ног ве ка оста лих гра ђа на. О пат ња ма Ро ма ис пи са не су на уч не сту ди је, 
ди сер та ци је, об ја вље на је број на ли те ра ту ра и ма ње-ви ше утвр ђе на ве ћи на 
про бле ма с ко ји ма се су о ча ва ју и ко ји су узрок ге не ра циј ског и те шког си-
ро ма штва у ко јем жи ве. Го во ре ћи о си ро ма штву Ро ма ака де мик Ми лош Ма-
цу ра је, пре ско ро две де це ни је, упо тре био по ре ђе ње да су они „бед ни ји од 
нај си ро ма шни јих“ и од то га бо љег опи са њи хо вог по ло жа ја ни до да нас не-
ма. Су зби ја ње по сле ди ца те шког си ро ма штва, на ко је се ука зу је у по је ди ним 
из ве шта ји ма, је у од ре ђе ној ме ри на пре до ва ло. Ипак, пре све га се ука зу је на 
све оно што је про пу ште но да се пре ду зме, не го што се пру жа ју мер љи ви по-
да ци о по стиг ну тим ре зул та ти ма.³ 

Шта „ср би јан ски“ Ро ми има ју? Има ју сво ју кул ту ру, је зик бо гат ди ја-
лек ти ма, тра ди ци ју и оби ча је ко ји се од тра ди ци ја дру гих на ро да не раз ли-
ку ју ви ше не го што се њи хо ве тра ди ци је и оби ча ји ме ђу соб но раз ли ку ју. У 
на шем дру штву жи ве и ра де књи жев ни ци, сли ка ри, му зи ча ри, по ли ти ча ри, 
про фе со ри, учи те љи, ле ка ри, за на тли је ром ског по ре кла. Не би би ло при стој но 
пре бро ја ва ти ко ли ко се њих из ја шња ва о свом ет нич ком по ре клу. Ме ђу тим, 
то је људ ска сна га ко ја бит но мо же да до при не се по ме ра њу са „мр тве тач ке“ 
дру штве не не мо ћи на ко јој се Ро ми пре ду го на ла зе оче ку ју ћи кон крет ну др-
жав ну ак ци ју ко ја тре ба да им пру жи осло нац у бор би са си ро ма штвом.⁴ Ро-
ми има ју и из у зет ну на ци о нал ну и кул тур ну ви тал ност ко ја је то ком њи хо ве 
бур не исто ри је, кад су се из сво је пра по стој би не на Ин диј ском по лу о стр ву 
ра се ли ли по свим кон ти нен ти ма, би ла пре ва га у оп стан ку за јед ни це. Ова за-
јед ни ца се, по ли тич ки, вој но, еко ном ски и у сва ком дру гом по гле ду на ла зи ла 
у бит но ло ши јем по ло жа ју од со ци је тал но те ри то ри ја ли зо ва них за јед ни ца. 
Део те ви тал но сти чи ни и ко лек тив но пам ће ње у ко јем чвр сто пре о вла да ва 
се ћа ње на не прав де ко је су ути ца ле на лич не суд би не, али и трај но ме ња ле 
иден ти тет гру пе. У са вре ме ној по е зи ји ром ских пе сни ка све че шће та ква ис-
ку ства ука зу ју на сна гу ко лек тив ног бе са и не мо ћи: 

³ „Из ве штај о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма“, За штит ник гра-
ђа на, 2013. го ди не (http://www.pra va ma nji na.rs/in dex.php/sr); „Ис тра жи ва ње ви ше стру ких 
по ка за те ља 2010“, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку и UNI CEF, Бе о град, 2012. (Ма ри ја Ко-
лин, Обра сци жи во та у си ро ма штву и но ве па ра диг ме Европ ске уни је, Со ци о ло ги ја L No 
2/2008).

⁴ Не ста ја ње „сред ње кла се“, про ду бљи ва ње раз ли ка из ме ђу раз ви је них и не раз ви-
је них зе ма ља ука за ли су на но ве ди мен зи је бор бе са си ро ма штвом у са вре ме ном све ту. 
Лу чо но ше бор бе про тив си ро ма штва је су Ује ди ње не на ци је, али и Свет ска бан ка, ме ђу-
на род не не вла ди не ор га ни за ци је, а ве ћи на др жа ва је, пре свих САД, пред у зе ла ко ре ни те 
ре фор ме ка ко би убла жи ла по сле ди це еко ном ског ра сло ја ва ња ста нов ни штва. (Ма ри ја 
Ко лин, Об ра сци жи во та у си ро ма штву и но ве па ра диг ме Европ ске уни је, Со ци о ло ги ја L 
No 2/2008).
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„Вра ћам се
У не ке мо је про шле да не.
Кад се се тим шко ле,
Те мо је зад ње клу пе и ме не са мог у њој
За бо ли ме што ни сам знао
Да у „днев ни ку“
Ис пред мог име на,
Сто ји ве ли ко Ц.
Та да ни сам знао
Из ту ђих очи ју чи та ти пре зир.
Чак и на зад њем ме сту 
Не ко ме сам сме тао.
По ко рен, кроз жи вот про ла зим,
Идем по гну те гла ве.
Зар по сто ји и не што го ре од то га?
Ци га ни, ми с смо цве ће иза жи це.
Ве руј те ми,
Сво је име ни ко ме
И ни кад не ћу ре ћи.
Зва ћу се ве ли ко Ц“. 

(Пре драг Јо ви чић, „Ве ли ко Ц“, у Ан то ло ги ја ром ске по е зи је, Са ра јев ске све ске, 
39–40, 2013)

Об је ди ње ни кул ту ром ге та, ис кљу че ни из глав них дру штве них то ко ва, 
не моћ ни да ути чу на по бољ ша ње свог по ло жа ја, Ро ми се, иш че ку ју ћи сва ко-
днев но на ја вљи ва не про ме не, при ла го ђа ва ју ствар но сти. Пре жи вља ва ју, до-
ви ја ју се, и у не до стат ку си стем ских ре ше ња ко ри сте сит не пу ко ти не у по сто-
је ћим окол но сти ма, при кри ва ју се у иден ти те ти ма ком ши ја, го во ре дру гим 
је зи ци ма, при хва та ју раз ли чи те ве ре и оби ча је. У не до стат ку сна жни јег на-
ци о нал ног по кре та и про гра ма, си ро ма штво је по ста ло чу вар аутох то но сти 
гру пе и иден ти те та. То је још јед на про тив реч ност и осо бе ност жи во та Ро ма.

У „Из ве шта ју о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро-
ма“ За штит ник гра ђа на до след но ис тра жу је шта то јав ној упра ви у Ср би-
ји не до ста је да би мо гла да ство ри усло ве за су зби ја ње си ро ма штва Ро ма и 
обез бе ди њи хо ву со ци јал но еко ном ску ин те гра ци ју. Ом буд сман пре по ру чу-
је над ле жним ор га ни ма да пре ду зму по себ не ме ре ка ко би по спе ши ли дру-
штве но укљу чи ва ње Ро ма. Ипак, у јав но сти се све че шће чу ју не го до ва ња. 
Део гра ђа на сма тра да се си ро ма штво Ро ма ни по че му не раз ли ку је од си-
ро ма штва дру гих и да је нео прав да но про пи си ва ти и пред у зи ма ти по себ не 
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ме ре и олак ши це у шко ло ва њу и при ли ком за по шља ва ња гра ђа на ром ске на-
ци о нал но сти. Кри ти ча ри ме ра „афир ма тив не ак ци је“ нај че шће за бо ра вља ју 
да су оне за јам че не чла ном 21, ста вом 4 Уста ва,⁵ про пи са не чла ном 4. За ко на 
о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на⁶ и да ни су но ви на у на шем 
прав ном по рет ку и дру штве ном жи во ту, јер се слич не ме ре при ме њу ју ра ди 
обез бе ђе ња фак тич ке рав но прав но сти гра ђа на са ин ва ли ди те том.⁷ 

Кри ти ча ри су, та ко ђе, смет ну ли с ума, или не зна ју, да си ро ма штво Ро-
ма је сте бит но дру га чи је од си ро ма штва дру гих, јер је ве ћи на Ро ма ис кљу че на 
из дру штве ног жи во та, ге не ра ци ја ма жи ви у бе ди и из ње не мо гу иза ћи без 
др жав не по мо ћи и дру штве не со ли дар но сти. Та кво си ро ма штво је струк тур-
но и од „обич ног“ си ро ма штва, ко је ка рак те ри ше не до ста так сред ста ва за до-
сто јан ствен жи вот, раз ли ку је се по со ци јал ној ис кљу че но сти љу ди, од но сно 
не мо ћи јав них по ли ти ка да им обез бе де пу на гра ђан ска пра ва и си гур ност. 

Да кле, си ро ма штво је ста тич но ста ње, усло вље но не до стат ком од го ва-
ра ју ћих при хо да, а со ци јал на ис кљу че ност је ди на ми чан и сло жен про цес.⁸ 
Струк тур но си ро ма штво је пре по зна тљи во јер се сти ло ви жи во та њи ме по-
го ђе них гру па ста нов ни штва бит но раз ли ку ју од про сеч ног стан дар да жи-
во та. По пра ви лу, ова кво си ро ма штво по га ђа ге не ра ци је, трај но је, због че га 
им је обра зо ва ње не до ступ но, а оно пред ста вља глав ни оно осло нац пре о вла-
да ва ња те шко ћа. „Про тив о тров“ за струк тур но си ро ма штво ни су со ци јал на 
да ва ња, већ све у куп но про све ћи ва ње и еко ном ско осна жи ва ње по је ди на ца 
и по ро ди це. Оно се без ин тер вен ци је др жа ве не мо же укло ни ти и уко ли ко 
се на ње го ве те шке по сле ди це не од го во ри ин клу зив ним јав ним по ли ти ка ма 
до ла зи до дру штве ног ра сло ја ва ња на со ци јал не кла се, а уко ли ко су при пад-
ни ци не ке ет нич ке гру пе по себ но по го ђе ни трај ним, ге не ра циј ским си ро-
ма штвом он да се мо же ре ћи да је реч о при пад ни ци ма по себ не „ет но-кла се“. 
Ова кво си ро ма штво је дру штве но нај не и спла ти ви је и опа сност је дру штве-
ном раз во ју и ста бил но сти. 

⁵ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 98/2006.
⁶ „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 11/2002, „Слу жбе ни лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Устав на по-

ве ља и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/2009 – др. За кон и 97/2013 – од лу ка УС.
⁷ За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те-

том („Слу жбе ни гла сник“, бр. 36/2009 и 32/2013) и За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је 
осо ба са ин ва ли ди те том („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 33/2006). 

⁸ Зо ран Шу ћур, „Си ро ма штво: те о ри је, кон цеп ти, по ка за те љи“, Прав ни фа кул тет, 
За греб, 2001. 
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О ЈЕДНАКОСТИ И ПРАВИЧНОСТИ

Да би се обез бе ди ла дру штве на ста бил ност и раз вој, по ред оста лог, по-
треб но је ели ми ни са ти струк тур но си ро ма штво, од но сно нео п ход но је да др-
жа ва раз ви је од го ва ра ју ће јав не по ли ти ке ко ји ма ће обез бе ди ти со ци јал но и 
еко ном ско укљу чи ва ње гра ђа на по го ђе них овим нај те жим об ли ком си ро ма-
штва. У осно ви јав них по ли ти ка уна пре ђе ња со ци јал но-еко ном ског, обра зов-
ног и кул тур ног по ло жа ја љу ди по го ђе них сло же ним по сле ди ца ма струк тур ног 
си ро ма штва је су по себ не (афир ма тив не) ме ре ко ји ма им др жа ва обез бе ђу је 
пра вед ни ји по ло жај у дру штве ној утак ми ци. Та квим ме ра ма нај че шће се обез-
бе ђу је при ступ обра зо ва њу и рав но прав ни је за по шља ва ње. Њи хов ка рак тер 
је при вре мен, оне се га ран ту ју до мо мен та ка да њи хо во по сто ја ње гу би свр-
ху по што се от кло не узро ци због ко јих су уве де не. Афир ма тив ним ме ра ма се 
обез бе ђу је пра вич ни ји при ступ пра ви ма за гра ђа не ко ји се, због ду го трај ног 
ути ца ја не по вољ них со ци јал но еко ном ских чи ни о ца, на ла зе у по ло жа ју ко ји 
је из вор њи хо ве гра ђан ске не јед на ко сти и дру штве не ис кљу че но сти. 

Уста вом и за ко ни ма при зна та јед на кост гра ђа на не га ран ту је ра њи-
вим гру па ма, ме ђу ко ји ма су и Ро ми и осо бе са ин ва ли ди те том, да ће им јед-
нак при ступ пра ви ма омо гу ћи ти и то да их рав но прав но оства ру ју. Да би се 
то обез бе ди ло по треб но је да се ци ља ним афир ма тив ним ме ра ма ства ра ју 
пра вич ни ји усло ви у ко ји ма се при пад ни ци ма ових дру штве них гру па га-
ран ту ју од ре ђе не олак ши це при ли ком оства ри ва ња пра ва ко ја су од зна ча ја 
за от кла ња ње ду го трај них не по вољ них жи вот них усло ва и дис кри ми на ци је. 

Извор: PP презентација Давора Рака, 
координатора програма UNHCHR у Србији
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Аме рич ки пред сед ник Лин дон Џон сон, ко ји је по ред свог прет ход ни ка 
пред сед ни ка Џ. Ф. Ке не ди ја, био нај за слу жни ји за спро во ђе ње иде ја и зах те-
ва Афро а ме рич ког по кре та за при зна ва њем рав но прав но сти и за бра ну дис-
кри ми на ци је опи сао је су шти ну афир ма тив них ме ра ме та фо ром о спу та ном 
тр ка чу. На и ме, за ла жу ћи се за то да се јед на кост пра ва омо гу ћи по ли ти ком 
ствар них мо гућ но сти пред сед ник Џон сон је ука зи вао на то да је по ло жај цр-
нач ког ста нов ни штва лош јер су по го ђе ни струк тур ним си ро ма штвом, ис-
кљу че но шћу и обес хра бру ју ћим со ци јал но-кул тур ним на сле ђем: „Не мо же те 
узе ти чо ве ка ко ји је го ди на ма спу тан лан ци ма, осло бо ди ти га, до ве сти га на 
старт ну ли ни ју тр ке и ре ћи му – ти си сло бо дан так ми чи ти се са дру ги ма, и 
још пра вед но ве ро ва ти да сте би ли пот пу но по ште ни.“⁹

За успех ме ра афир ма тив не ак ци је у САД од лу чу ју ће је би ло то што је, 
упр кос от по ри ма, по сто ја ла сна жна дру штве на по др шка њи хо вом спро во-
ђе њу и опре де ље ње ка оства ри ва њу праг ма тич ног ци ља – ре ал ног укљу чи-
ва ња цр нач ког ста нов ни штва.¹⁰ У том про це су, ва жни је од за ко ном утвр ђе-
не за бра не дис кри ми на ци је при ли ком за по шља ва ња и ку по ви не не крет ни на 
би ла је прак са ко ју су раз ви ја ли су до ви и уни вер зи те ти. 

Јав ну по ли ти ку по све ће ну укљу чи ва њу цр нач ког ста нов ни штва, ко ја 
се по том про ши ри ла и на дру ге ра њи ве гру пе, пра ти ла је сна жна дру штве на 
по др шка у ко јој су зна чај но ме сто има ли ме ди ји, фе ми ни стич ке ор га ни за-
ци је и ор га ни за ци је ко је су за сту па ле пра ва Афро а ме ри ка на ца.¹¹ Су до ви су, 
све до ја ча ња ути ца ја кон зер ва тив не Ре га но ве ад ми ни стра ци је, ус по ста ви ли 
прак су у ко јој је при ли ком до но ше ња пре су да у ве зи са дис кри ми на ци јом 
све при сут ни је би ло за кљу чи ва ње су ди ја у ко ји ма су раз ма тра не спе ци фич-
но сти ра њи вих гру па. 

Ме ђу тим, кри ти ча ри афир ма тив них ме ра су ус пе ли да, по зи ва ју ћи се 
на II и XIV аманд ман Уста ва САД ко ји ма се га ран ту је гра ђан ска јед на кост, 
оспо ре у из ве сним слу ча је ви ма од лу ке уни вер зи те та о по вла шће ном упи су 
сту де на та афро а ме рич ког и хи спа но а ме рич ког по ре кла. Од бра на при ста ли ца 
афир ма тив них ме ра на кон зер ва тив не на па де би ла је за сно ва на на ло гич ки 

⁹ Ви де ти у: Ми лан Ме сић, „Мул ти кул ту рал ност“, Школ ска књи га, За греб, 2005, стр. 
358.

¹⁰ Ви де ти у: Mic hael C. Daw son, „Be hind the Mu le: Ra ce and Class in Afri can-Ame ri can 
Po li tics“, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1994; Ha nes Wal ton, „The Po li ti cal Phi lo sophy of Mar tin 
Lut her King, Jr.“, Gre en wo od, 1971. 

¹¹  За го ва ра њем и де ло ва њем из два ја ла се Na ti o nal As so ci a tion for the Advan ce ment 
of Co lo red Pe o ple (NA ACP) ко ја је оку пља ла све сна жни ју aфро а ме рич ку по ли тич ку и 
кул тур ну ели ту, али и гра ђа не ко ји су лич ним уче шћем чи ни ли да по крет за при зна ва ње 
гра ђан ских пра ва цр на ца у Аме ри ци по ста не не са мо је дан од нај ма сов ни јих по кре та у 
исто ри ји, већ и да за до би је сна жну гра ђан ску по др шку (http://www.na acp.org).
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уте ме ље ном и у прак си про ве ре ном ста ву – за бра на дис кри ми на ци је и нор-
ма тив на гра ђан ска јед на кост ни су ис пра ви ле по сле ди це ду го трај не не прав де 
ко је су ма њи не тр пе ле, од но сно при ме ном ових ме ра ни су не ста ли при кри-
ве ни, али ве о ма сна жни, усло ви струк тур не со ци јал но-еко ном ске не јед на ко-
сти. Њи хов ути цај се мо же от кло ни ти је ди но уво ђе њем по себ них ме ра ко је 
овим ра њи вим гру па ма да ју пра вич ни ју по зи ци ју при ли ком шко ло ва ња и 
обра зо ва ња. Та стра те ги ја се по ка за ла успе шном та ко да је све га пар де це-
ни ја ка сни је кон цепт со ци јал не прав де и от кла ња ња по сле ди ца исто риј ске 
дис кри ми на ци је за ме њен кон цеп том „ра зно ли ко сти“ ко ја је тре ба ло да афир-
ма тив ним ме ра ма да дру га чи ји вред но сни сми сао, од но сно да на су прот мул-
ти кул ту рал ном обра сцу су прот ста ви мул ти кул ту ра ли стич ки ко јим је под-
сти ца но обра зо ва ње ко јим се раз ви ја ју ин тер ет нич ке ве зе из ме ђу сту де на та 
и ти ме обо га ћу је дру штве на ко хе зи ја.¹²

Ис ку ства Афро а ме ри ка на ца и Хи спа но а ме ри ка на ца у ве зи са ме ра ма 
афир ма тив не ак ци је су по зи тив на. Њи ма ни је от кло ње на ксе но фо би ја, ни-
ти пот пу но от кло ње на дис кри ми на ци ја, али су отво ре ни ка на ли дру штве не 
про мо ци је и укљу чи ва ња ра њи вих гру па. Она су ка сни је при ме ње на и у дру-
гим мул ти кул ту рал ним др жа ва ма,¹³ где су ре зул та ти би ли раз ли чи ти, по себ-
но они по сти за ни у Евро пи.

МЕРЕ АФИРМАТИВНЕ АКЦИЈЕ У ЕВРОПИ

У европ ској по ли тич кој кул ту ри и прав ним си сте ми ма не ма је дин стве-
ног при сту па ус по ста вља њу јав них по ли ти ка ко је са др же афир ма тив не ме ре 
за ра њи ве гру пе. За по је ди не др жа ве, Ен гле ску, Ир ску, Сло вач ку и Ма ђар ску, 
ове ме ре се пред у зи ма ју ис кљу чи во да би се по ло жај ду го трај но за не ма ри ва-
них или дис кри ми ни са них дру штве них гру па што ви ше ујед на чио са ста ту-
сом „ве ћи не“. Не дав не кри ти ке по ли ти ка мул ти кул ту рал но сти, ко је је по ред 
оста лих европ ских др жав ни ка, упу ћи вао и бри тан ски пре ми јер Деј вид Ка ме-
рон,¹⁴ пот ко па ле су уве ре ње да је у по ме ну тим др жа ва ма по стиг нут кон сен-
зус о су шти ни афир ма тив них ме ра – по сте пе на ели ми на ци ја не јед на ко сти, 
от кла ња ње узро ка ко ји су у осно ви дру штве не не јед на ко сти и ком пен за ци ја 

¹² So nia Ni e to, „Af fir ming Di ver sity: The So ci o po li ti cal Con text of Mul ti cul tu ral Edu ca-
tion“, Long man, 2000.

¹³ Ви де ти у: Ja ne Hod ges-Aeber hard & Carl Ras kin, „Af fir ma ti ve Ac tion in the Em ployment 
of et hnic mi no ri ti es and per sons with di sa bi li ti es“, ILO, Ge ne va, 1997; „In ter na ti o nal Per spec-
ti ves On Po si ti ve Ac tion Me a su res – A Com pa ra ti ve Analysis In The EU, Ca na da, USA and So-
uth Afri ca“, EC & Uni ver sity of Brad ford, 2009. 

¹⁴ http://www.nyti mes.com/2011/02/06/world/euro pe/06bri tain.html?_r=0
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гру па ма ко је се на ла зе у та квом по ло жа ју. У Ен гле ској су пред у зи ма не раз-
ли чи те ак ци је ка ко би се су шти на ових „ба лан си ра ју ћих“ ме ра об ја сни ла и 
при бли жи ла гра ђа ни ма. До не ти су за ко ни¹⁵ на осно ву ко јих је тре ба ло да се 
афир ма тив не ме ре спро ве ду и раз ви ја ју.¹⁶

У Ма ђар ској ме ре афир ма тив не ак ци је су скон цен три са не ка то ме да се 
кроз обра зо ва ње от кло не осно ве не јед на ко сти Ро ма. Ор га ни за ци јом мре же 
јав них „ма њин ских“ шко ла, ме ђу ко ји ма по сто је и „ром ске“, омо гу ће но је да 
се у ре ла тив но крат ком пе ри о ду ишко лу ју и рад но оспо со бе ге не ра ци је уче-
ни ка. У „Ган ди гим на зи ји“, у Пе чу ју се на ром ском, од но сно ди ја лек ти ма ко је 
го во ре Ро ми у Ма ђар ској, и ма ђар ском спро во ди на ста ва од пред школ ског 
до кра ја сред њо школ ског обра зо ва ња. Упр кос то ме што је кон цепт шко ле на-
чел но ин клу зи ван, од но сно омо гу ћа ва и уче ни ци ма из дру гих ет нич ких гру-
па да се шко лу ју у овој уста но ви, ве ћи на уче ни ка је ром ског по ре кла. За њих 
је обез бе ђен од го ва ра ју ћи уче нич ки стан дард (ис хра на, сме штај), а њи хо вим 
по ро ди ца ма по др шка у шко ло ва њу де це. Кри ти ке овог мо де ла афир ма тив не 
ак ци је из но се ка ко њи ме ни је обез бе ђе но укљу чи ва ње ром ских уче ни ка, већ 
да се они шко лу ју изо ло ва но, као и да га не пра те од го ва ра ју ће ме ре ко ји ма 
би се омо гу ћи ло за по шља ва ње. У Ма ђар ској се уче ни ци ром ског по ре кла уз 
пу но про бле ма шко лу ју и у дру гим јав ним шко ла ма.¹⁷

У дру гим европ ским др жа ва ма ме ре афир ма тив не ак ци је су тек део 
ши ре по ли тич ке и дру штве не ак ци је, од но сно кул тур не по ли ти ке ко ја има 
за циљ ства ра ње и очу ва ње ста бил ног дру штва. У Хо лан ди ји, ове ме ре су ва-
жна по лу га у стра те ги ји упра вља ња раз ли чи то сти ма, по мо ћу ко је би тре ба ло 
трај но от кло ни ти узро ке и по сле ди це дис кри ми на ци је и сте ре о ти па. Скан-
ди нав ске др жа ве Дан ска и Швед ска, за ко је по сто ји увре же но ми шље ње да 
су др жа ве „со ци јал не прав де“ сма тра ју да ме ре афир ма тив не ак ци ја има ју 
сми сла са мо уко ли ко за њи хо во спро во ђе ње по сто ји сна жна дру штве на по-
др шка. Аустри ја, на су прот још јед ном че сто на во ђе ном ми шље њу да су ме ре 
афир ма тив не ак ци је при вре ме не и да су на ме ње не са мо ра њи вим гру па ма, 

¹⁵ За кон о јед на ко сти (Equ a lity Act) из 2010. го ди не је до нет са ци љем да об је ди ни ан-
ти ди скри ми на ци о не ме ре и ме ре ко ји ма се под сти че фак тич ка јед на кост ра њи вих гру па 
(ра сне и сек су ал не ма њи не, осо бе са ин ва ли ди те том, же не, по себ но труд ни це).

¹⁶ Не дав на за па жа ња Џе си ја Џек со на, са бор ца Мар ти на Лу те ра Кин га и јед ног од 
во ђа по кре та Афро а ме ри ка на ца, да је Бри та ни ји по тре бан вла сти план афир ма тив не 
ак ци је ка ко би спре чи ла да се про ду бе ду го го ди шње ра сне не прав де, ука зу ју на сла бо-
сти си сте ма за ко је се ве ро ва ло да је успе шан. (www.m.na ti o nal re vi ew.com/ar tic le/366959/
jes se-jac ksons-fu ti le-feud-ox brid ge-jo nat han-bro nitsky; www.vo i ce-on li ne.co.uk/ar tic le/jes se-
jac kson-‘lets-fight-to day’s-fight)

¹⁷ Ka ta lin R. For ray, „Spe cial ne eds and al ter na ti ve stra te gi es, Ro ma/Gypsy edu ca tion in 
Hun gary“, in Ma ja Mi sko vic, ed., Ro ma Edu ca tion in Euro pe, Prac ti ces, po li ci es and po li tics, Ro-
u tled ge, 2013. 
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ус по ста вља кон цепт по ко јем су оне до ступ не сва ком ко се на ђе у не по вољ-
ном по ло жа ју.¹⁸ 

У Европ ској уни ји и дру гим европ ским зе мља ма не по сто ји је дин стве-
на стра те ги ја или по ли ти ка ме ра афир ма тив не ак ци је пре ма ра њи вим гру па-
ма. Европ ска ко ми си ја је ди рек ти ва ма,¹⁹ пре по ру ка ма и ус по ста вља њем ан ти-
ди скри ми на ци о них ин стру ме на та и те ла на го ве сти ла основ над ко јим ће се 
раз ви ја ти јав не по ли ти ке у ко ји ма ће афир ма тив не ме ре би ти по лу га по мо-
ћу ко је би тре ба ло обез бе ди ти нор ма тив ну и фак тич ку јед на кост ра њи вих 
гру па. Од др жа ве до др жа ве, та кве јав не по ли ти ке се раз ли ку ју, а успе шност 
спро во ђе ња афир ма тив них ме ра за ви си од то га да ли су оне дру штве но при-
хва ће не, ја сно про пи са не и да ли су обез бе ђе ни усло ви за њи хо во рав но мер-
но спро во ђе ње у ло кал ној за јед ни ци. 

У Из ве шта ју о упо ред ним ис ку стви ма при ме не ме ра афир ма тив не ак-
ци је у ЕУ, САД, Ка на ди и Ју жној Афри ци струч ња ци Уни вер зи те та у Брад-
фор ду на ро чи то ис ти чу да су оне, упр кос уоче ним сла бо сти ма, у по је ди ним 
европ ским др жа ва ма до при не ле оства ри ва њу укљу чи ва ња ра њи вих гру па, 
ме ђу њи ма и Ро ма. Струч ња ци ис ти чу да је у том про це су би ло зна чај но то 
што су др жа ве про пи си ва ле ме ре афир ма тив не ак ци је и што су ус по ста вља-
ле струч ну ад ми ни стра ци ју за њи хо во упра вља ње, пра ће ње и при ла го ђа ва-
ње про ме на ма. Успе шност ме ра у Ен гле ској и Ир ској оства ре на је ис кљу чи-
во због до след не при ме не про пи са ко ји ма је осми шље на про ак тив на оба ве за 
по сло да ва ца у ве зи са оси гу ра њем јед на ко сти раз ли чи то сти. У Ен гле ској је 
за ко ном утвр ђе на осно ва за уво ђе ња афир ма тив них ме ра на осно ву ста ро-
сти, ин ва лид но сти, по ла, ра се, ре ли гиј ских уве ре ња и сек су ал не ори јен та ци-
је, а у Ир ској је ова ли ста про ши ре на и на пут ни ке (Tra vel ler com mu nity²⁰). 

Та ко ђе су раз ли чи та и ис ку ства европ ских др жа ва у ве зи са обез бе ђи-
ва њем одр жи во сти афир ма тив них ме ра. Еко ном ски ста бил ни је др жа ве, са 
раз ви је ни јом ад ми ни стра тив ном и гра ђан ском кул ту ром, опре де ли ле су се за 
бу џет ско фи нан си ра ње ме ра и ти ме оба ве за ле вла де да се ста ра ју о њи хо вом 

¹⁸ „In ter na ti o nal Per spec ti ves On Po si ti ve Ac tion Me a su res – A Com pa ra ti ve Analysis In 
The EU, Ca na da, USA and So uth Afri ca“, EC & Uni ver sity of Brad ford, 2009.

¹⁹ Co un cil Di rec ti ve 2000/78/EC of 27 No vem ber 2000 esta blis hing a ge ne ral fra me work 
for equ al tre at ment in em ployment and oc cu pa tion, Of fi cial Jo ur nal L 303, 02/12/2000 P. 0016 – 
0022; Co un cil Di rec ti ve 2000/43/EC of 29 Ju ne 2000 im ple men ting the prin ci ple of equ al tre at-
ment bet we en per sons ir re spec ti ve of ra cial or et hnic ori gin, Of fi cial Jo ur nal L 180, 19/07/2000 
P. 0022 – 0026.

²⁰ Под пој мом „Tra vel ler com mu ni ti es“ у Ве ли кој Бри та ни ји се под ра зу ме ва ју Ци га-
ни (Gypsi es) и ир ски и шкот ски пут ни ци ко ји се, по ред то га што жи ве но мад ским на чи-
ном жи во та, ме ђу соб но бит но раз ли ку ју. Прав но при зна ва ње ста ту са но мад ских гру па 
је раз ли чи то у бри тан ским др жа ва ма. Сма тра се да из ме ђу 270.000 и 360.000 љу ди жи ви 
но мад ским на чи ном жи во та.
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спро во ђе њу.²¹ Др жа ве ко је су се у скла ду са Ко пен ха шким и дру гим кри те-
ри ју ми ма при дру жи ле Европ ској уни ји, углав ном су сво је афир ма тив не ме-
ре осми шља ва ле на по др шци раз ли чи тих европ ских фон до ва и сред ства су 
при ба вља на на осно ву про је ка та др жав них и ло кал них вла сти или не вла-
ди них ор га ни за ци ја, што ни је обез бе ди ло одр жи вост и пу ну учин ко ви тост 
ме ра. Нај че шће, ме ре спро ве де не на осно ву ad hoc одо бре них про је ка та ни-
су про пи са не што до дат но до во ди у сум њу одр жи вост афир ма тив них ме ра 
и оства ри ва ње ци ље ва због ко јих су осми шље не. У Ма ђар ској и Сло вач кој, 
по ред јав них фон до ва на ме ње них сма њи ва њу си ро ма штва Ро ма, под сти ца на 
је и ини ци ја ти ва да се кроз при ват не фон до ве до дат но осна жи овај про цес, 
ме ђу тим, то је иза зва ло от по ре гра ђа на дру гих на ци о нал но сти ко ји сма тра-
ју да се ти ме на ру ша ва рав но прав ност. 

Про пу сти на чи ње ни у ве зи са осми шља ва њем ме ра и обез бе ђи ва њем 
дру штве не и ин сти ту ци о нал не по др шке њи хо вом одр жи вом спро во ђе њу до-
ве ли су до про бле ма ко ји су до би ли ра ди кал не об ли ке дру штве не се гре га-
ци је. На и ме, ма ђар ске ул тра де сни чар ске ор га ни за ци је су пр во ор га ни зо ва ле 
„на род не стра же“ ко је је тре ба ло да за шти те гра ђа не од сит них кра ђа по љо-
при вред них про из во да и имо ви не ко је су на вод но чи ни ли Ро ми, а по том и 
мар ше ве кроз ме ста у ко ји ма жи ве Ро ми ши ре ћи страх и ат мос фе ру слич-
ну по гро ми ма Ро ма у Дру гом свет ском ра ту. На ова кав шо ви ни зам усле дио 
је је ди ни мо гу ћи од го вор – дру ги шо ви ни зам. Ро ми су по че ли да ор га ни зу ју 
сво је на род не стра же и тра же си гур ност у ја ча њу ко хе зи је уну тар ет нич ке 
за јед ни це.²² Убр зо на кон то га са истим мо ти ви ма ор га ни зо ва не су и стра же 
у Вој во ди ни. У Че шкој, у ме сту Ústi nad La bem, по диг нут је „зид сра ма“ ко-
јим је тре ба ло одво ји ти Ро ме од оста лог ста нов ни штва. 

Раз ли чи та ис ку ства европ ских др жа ва у ве зи са ме ра ма афир ма тив не 
ак ци је и про гра ми ма ин те гра ци је Ро ма ука зу ју на бит но раз ли чи те при сту-
пе мул ти кул ту рал но сти у раз ли чи тим де ло ви ма Евро пе, али и на раз ли чи-
те дру штве не, ма те ри јал не и ад ми ни стра тив не мо гућ но сти за бор бу про тив 
си ро ма штва и дис кри ми на ци је. За са да не ма до вољ но сна жног ин сти ту ци о-
нал ног од го во ра на ра си зам и не до пу сти ве про пу сте и гре шке у ве зи са при-
ме ном по ли ти ке јед на ко сти (рав но прав но сти) ко ја је у осно ви европ ских 
вред но сти, али по сто је ин спи ра тив на ис ку ства др жа ва ко је су ус по ста вља-
ју ћи и раз ви ја ју ћи ин клу зив не по ли ти ке осна жи ва ле ра њи ве гру пе. Про бле-
ми у ве зи са ет нич ком ди мен зи јом мул ти кул ту рал но сти ко ји су ис по ље ни 

²¹ „The si tu a tion of Ro ma in 11 EU Mem ber Sta tes“, Sur vey re sults at a glan ce, FRA, UNDP, 
2012.

²² Ви де ти: http://www.e-no vi ne.com/svet/svet-ve sti/70982-Ma ar ski-Ro mi-or ga ni zu ju-pro-
tiv-fa i sta.html; Ба шић Го ран, „По ли тич ка ак ци ја“, Чи го ја штам па, Бе о град, 2010.
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то ком по след ње гло бал не еко ном ске кри зе ука за ли су на сла бо сти европ ских 
мул ти кул ту рал них по ли ти ка, ко је под ра зу ме ва ју и афир ма тив не ме ре, али 
су још јед ном скре ну ли па жњу на сло же ност фе но ме на ет ни ци те та у дру-
штве ним од но си ма.

АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЛОЖАЈА РОМА У СРБИЈИ

Ре че но је да Устав и про пи си Ре пу бли ке Ср би је јам че ме ре ко је би тре-
ба ло пред у зе ти ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти гру па ко је се ду го трај-
но на ла зе у не по вољ ном по ло жа ју. По ме ну то је и то да су та кве ме ре уре ђе не 
за ко ни ма и дру гим про пи си ма у ве зи са дру штве ним укљу чи ва њем осо ба са 
ин ва ли ди те том и да су упр кос, број ним не до ста ци ма и про пу сти ма, да ле од-
ре ђе не ре зул та те, по себ но у ства ра њу одр жи ве управ не ин фра струк ту ре и 
кре и ра ња ин клу зив них јав них по ли ти ка њи хо вог обра зо ва ња и за по шља ва ња.

Ка да је реч о ме ра ма афир ма тив не ак ци је по све ће них ис ко ре њи ва-
њу си ро ма штва Ро ма и њи хо вом дру штве ном укљу чи ва њу, тре ба на зна чи-
ти, да се од ре ђе ни про гра ми „охра бри ва ња“ и по др шке Ро ми ма при ме њу ју у 
обра зо ва њу и при ли ком за по шља ва ња, али да они ни су бли же про пи са ни. 
Из у зе так је За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји у ста-
ву 3 чла на 99²³ на чел но утвр ђу је да „из у зет но, по је ди на ли ца или гру пе ли ца 
мо гу да се упи шу у сред њу шко лу под по вољ ним усло ви ма ра ди по сти за ња 
пу не рав но прав но сти у сти ца њу обра зо ва ња, у скла ду са ме ри ли ма и по по-
ступ ку ко ји про пи ше ми ни стар“. Рок за до но ше ње под за кон ског ак та ис те као 
2012. го ди не, али ни за школ ску 2013/14. го ди ну ми ни стар га ни је про пи сао.²⁴ 

У „Из ве шта ју о оства ри ва њу Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро-
ма“ за штит ник гра ђа на ука зу је на то да се од ре ђе не ме ре „афир ма тив не ак ци је“ 
при ли ком упи са ром ских уче ни ка у сред ње шко ле и на фа кул те те при ме њу ју 
од 2003. го ди не, те да се њи хо вом при ме ном, на го ди шњем ни воу, обез бе ди 
не ко ли ко сто ти на ме ста за уче ни ке и сту ден те ром ске на ци о нал но сти. У сред-
ње шко ле уче ник се рас по ре ђу је у же ље ну шко лу на осно ву ис пу ње не ли сте 
же ља у обра зов ни про фил за ко ји има и до 30 по е на ма ње од про се ка же ље-
ног обра зов ног про фи ла, с тим што се по јед ном оде ље њу јед ног обра зов ног 
про фи ла рас по ре ђу је по је дан уче ник ром ске на ци о нал но сти. То зна чи да ће 
се уче ник ром ске на ци о нал но сти упи са ти у же ље ну шко лу уко ли ко има 30 

²³ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013.
²⁴ При ли ком упи са у сред ње шко ле при ме њу ју се Ми шље ње Ми ни стар ства про све-

те и спор та бр. 6–003/2005–01/59 од 22. ју на 2005. го ди не. 
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бо до ва ма ње од про се ка по треб ног за упис у ту шко лу – уко ли ко тај про сек 
из но си 90 бо до ва, уче ни ку ром ске на ци о нал но сти је до вољ но да на осно ву 
успе ха у осмо го ди шњем шко ло ва њу и за вр шном ис пи ту при ку пи 60 бо до ва. 
У спро во ђе ње ове афир ма тив не ме ре укљу чен је и На ци о нал ни са вет ром ске 
на ци о нал не ма њи не и не вла ди не ор га ни за ци је ко је упу ћу ју ми шље ње Кан це-
ла ри ји за људ ска и ма њин ска пра ва о уче ни ци ма ко ји су ис пу ни ли по ме ну те 
усло ве. Пред ло ге Кан це ла ри ја про сле ђу је Ми ни стар ству про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја ко је до но си ко нач ну од лу ку о упи су у сред њу шко лу.²⁵ 

Упис на фа кул те те је још „ма гло ви ти ји“ због то га што: ни су утвр ђе ни 
ни ка кви кри те ри ју ми на осно ву ко јих сту ден ти ром ске на ци о нал но сти мо гу 
да упи шу сту ди је; про ви зор не ме ре ко је се оства ру ју за хва љу ју ћи упор но сти 
по је ди них ром ских ак ти ви ста од но се се са мо на упис на пр ву го ди ну сту ди ја 
на те рет бу џе та Ре пу бли ке Ср би је; фа кул те ти ни су оба ве зни да при ме не ме-
ре афир ма тив не ак ци је. По да ци ука зу ју на то да се за хва љу ју ћи про ви зор ним 
ме ра ма афир ма тив не ак ци је на фа кул те те у Ср би ји сва ке го ди не упи ше при-
бли жно две сто ти не пе де сет сту де на та. Ни су по зна ти по да ци о то ме ко ли ко 
њих окон ча сту ди је и стек не ви со ко школ ско обра зо ва ње. 

Ка да је реч о за по шља ва њу Ро ма пу тем ме ра афир ма тив не ак ци је ом-
буд сман по ме ну тим Из ве шта јем ука зу је на то да та кве ме ре ни су про пи са-
не, а да по сто је ће под сти цај не ме ре не до при но се ци ље ви ма „Стра те ги је за 
уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма“. У 2012. го ди ни у јав не ра до ве, ко је На ци о нал-
на слу жба за за по шља ва ње нео сно ва но сма тра афир ма тив ном ме ром, би ло 
је укљу че но све га 209 ли ца ром ске на ци о нал но сти што је, у од но су на 2011. 
го ди ну, ма ње за 22%. Исте го ди не два на ест ли ца ром ске на ци о нал но сти је 
за по сле но кроз ме ру суб вен ци ја за отва ра ње но вих рад них ме ста, а 41 ли це 
је ко ри сти ло суб вен ци ју за са мо за по шља ва ње, а не ма по да тка о бро ју ли ца 
ром ске на ци о нал но сти упу ће них на раз го вор код евен ту ал ног по сло дав ца.²⁶

Ути сак да су ме ре афир ма тив не ак ци је у обра зо ва њу и за по шља ва њу 
Ро ма у Ср би ји По тем ки но ва се ла ко ји ма се при кри ва ју сла бо сти јав не по-
ли ти ке у ве зи са су зби ја њем си ро ма штва, дис кри ми на ци је и укљу чи ва њем 
Ро ма у дру штве ни жи вот. На та кав за кљу чак упу ћу је нас чи ње ни ца да овим 
про це сом не упра вља ни је дан др жав ни ор ган, да ме ре на осно ву ко јих тре-
ба да се под пре фе рен ци јал ним усло ви ма по спе ши ин те гра ци ја Ро ма ни су 

²⁵ Ме ром афир ма тив не ак ци је сма тра се и рад пе да го шких аси сте на та ко ји пру жа ју 
по моћ у на ста ви уче ни ци ма чи ји по стиг ну ћа су ни жа од про сеч них. Са уче ни ци ма ром-
ске на ци о нал но сти чи ја по стиг ну ћа су ни жа ка ко због „кул тур не ус кра ће но сти“, та ко и 
због усло ва у ко ји ма жи ве и од но са на став ни ка пре ма њи ма, у пред школ ским уста но-
ва ма и основ ним шко ла ма ра ди 175 аси сте на та чи ји ста тус ни је уре ђен, а опис по сло ва 
ни је про пи сан.

²⁶ „Из ве штај За штит ни ка гра ђа на...“ стр. 73.
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про пи са не и бли же уре ђе не, да ни је утвр ђен број ко ри сни ка та квих ме ра, 
ни ти је пред ви ђе но ко ли ко ду го би оне тре ба ло да се пре у зи ма ју до по сти-
за ња же ље ног ци ља – оства ри ва ња пу не рав но прав но сти гра ђа на ром ске 
на ци о нал но сти. Нај зад, ни је дан бу џет Ре пу бли ке Ср би је, па ни по след њи 
за 2014. го ди ну, ни је ин клу зи ван и не пред ви ђа сред ства за спро во ђе ње ме-
ра афир ма тив не ак ци је.²⁷ 

На кра ју, али нај ва жни је, ме ре ин те гра ци је Ро ма, од но сно ме ре ко је тре-
ба да до при не су њи хо вом дру штве ном укљу чи ва њу ни су осми шље не на на-
чин ко ји га ран ту је да њи хов ис ход бу де са гла сан утвр ђе ним ци ље ви ма. Шта 
ви ше, не ким од про пи са них ме ра по стиг нут је су про тан ефе кат од же ље ног. 
По след њих го ди на, се гре га ци ју уче ни ка ром ске на ци о нал но сти у по себ на 
оде ље ња или спе ци јал не шко ле, за ме ни ла је њи хо ва се гре га ци ја у чи та вим 
шко ла ма у Бе о гра ду, Ни шу, Бу ја нов цу, Ле сков цу... 

Шта је то што не до ста је да би ме ре „афир ма тив не ак ци је“ у Ср би ји до-
при не ле пу ном укљу чи ва њу Ро ма? Пр во, дру штве на по др шка, јер успех ме-
ра за ви си и од све сти гра ђа на о то ме да се план ском и си стем ском пре ра-
спо де лом јав них до ба ра и услу га у ко рист дру штве но не моћ них до при но си 
со ци је тал ној без бед но сти, по сте пе ном сма њи ва њу из два ја ња за услу ге со-
ци јал не за шти те и ели ми ни шу фи нан сиј ске, со ци јал не и еко ном ске по сле-
ди це ис кљу че но сти. Да би се ова ква по др шка оства ри ла нео п ход но је да се о 
со ци јал но-еко ном ској ин те гра ци ји Ро ма прет ход но из ја сни На род на скуп-
шти на Ре пу бли ке Ср би је. Став На род не скуп шти не, ко ја по ред то га што има 
за ко но дав ну и кон трол ну функ ци ју над спро во ђе њем за ко на о усва ја њу по-
себ них ме ра за по сти за ње пу не рав но прав но сти Ро ма и дру гих дру штве них 
гру па би мо гао да до при не се њи хо вом по вољ ни јем дру штве ном при хва та њу.

С об зи ром на то да су ср би јан ска по ли тич ка кул ту ра и по ли тич ки 
си стем за сно ва ни на ауто ри тар ним обра сци ма по ли тич ког упра вља ња чи-
ји цен три су у из вр шној вла сти нео п ход но је да се и пред став ни ци ове гра-
не вла сти ја сно из ја сне о то ме да ли же ле да спро ве ду афир ма тив не ме ре за 
по сти за ње пу не рав но прав но сти гра ђа на ко ји због жи во та у трај но не по-
вољ ним со ци јал но-еко ном ским усло ви ма не мо гу са мо стал но да је оства ре. 

²⁷ У Бу џе ту за 2014. го ди ну Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
је на име до та ци ја не вла ди ним ор га ни за ци ја ма на ме ни ло 12.000.000 ди на ра за оства ри-
ва ње „дру ге фа зе про јек та Европ ске ака де ми је мла дих ли де ра у окви ру про гра ма Де ка-
де Ро ма 2005–2015.“; Кан це ла ри ја за људ ска и ма њин ска пра ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
та ко ђе је на по зи ци ји по др шке не вла ди ним ор га ни за ци ја ма на ме ни ла 24.634.000 за по-
др шку „Де ка де ин клу зи је Ро ма“ и 4.000.000 за по др шку „Ром ској ин тер пар ла мен тар ној 
ор га ни за ци ји“; Ми ни стар ство здра вља је за спро во ђе ње ак ци о ног пла на здрав стве не 
за шти те Ро ма на ме ни ло 34.131.000 ди нар (www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/lat/
pdf/.../4174–13Lat.pdf).
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Уко ли ко би се на овим ни во и ма по ли тич ког од лу чи ва ња по сти гла са гла сност 
о до след ној при ме ни афир ма тив них ме ра, мо гла би се оче ки ва ти и по сте пе-
на дру штве на по др шка. 

Ова кав след до га ђа ја је ма ло ве ро ва тан у бли ској бу дућ но сти нај ви ше 
због то га што др жа ва не ма де фи ни са ну стра те ги ју мул ти кул ту рал но сти и ни-
је ус по ста ви ла од го во ран од нос пре ма спро во ђе њу стра те шких до ку ме на та 
по све ће них уна пре ђе њу по ло жа ја ра њи вих гру па.²⁸ Ка да се го во ри о мул ти-
кул ту рал но сти у Ср би ји, обич но се ми сли на ет нич ке аспек те овог ви ше стру-
ко сло же ног фе но ме на и ис ти чу се ви со ки стан дар ди за шти те на ци о нал них 
ма њи на. На жа лост, ти стан дар ди ни су до при не ли раз во ју мул ти ет нич но сти 
и пре ва зи ла же њу про бле ма се гре га тив ног мул ти кул ту ра ли зма ко га ка рак-
те ри шу ви со ка ет нич ка дис тан ца, ме ђу соб но не ра зу ме ва ње ет но-кул тур них 
за јед ни ца и од су ство ко хе зив них дру штве них ве за. 

При ме ри не до след но сти по ли ти ке мул ти кул ту рал но сти у Ср би ји су 
број ни, а ка да је реч о Ро ми ма он да тре ба по ме ну ти то да су, по ред оста лог, 
ус кра ће ни и за пу но обра зо ва ње на свом је зи ку. На и ме, у обра зов ном си-
сте му за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал них ма њи на на ста ва се ор га ни зу је у 
пот пу но сти на ма тер њем је зи ку, дво је зич но и кроз пред мет на ко јем уче ма-
тер њи је зик и на ци о нал ну кул ту ру. Упр кос то ме што се рас пра ва о на ста ви 
на ром ском је зи ку во ди ду же од две де це ни је,²⁹ са мо се у не ко ли ко шко ла у 
Вој во ди ни ор га ни зу је уче ње је зи ка и кул ту ре Ро ма. Раз лог ко ји се нај че шће 
на во ди као пре пре ка за ор га ни зо ва ње на ста ве на ром ском је то што њи хов 
је зик на вод но ни је стан дар ди зо ван. Не ула зе ћи у про блем стан дар ди за ци је 
ром ског је зи ка³⁰ скре ћем па жњу на то да се у Ма ђар ској на ста ва за ром ске 
уче ни ке ор га ни зу је на ди ја лек ти ма ко ји ма го во ре уче ни ци ром ског по ре кла 
и да је то до при не ло њи хо вом бр жем укљу чи ва њу у школ ски си стем и ни је 
им угро зи ло уче ње ма ђар ског и стра них је зи ка. 

Сле де ћи не до ста так јав них по ли ти ка ко је би тре ба ло да са др же ме ре 
афир ма тив не ак ци је је то што оне ни су про пи са не. Да би би ле про пи са не, 
по треб но је да се прет ход но осми сле, да се ја сно утвр ди шта је њи хо ва свр ха 

²⁸ Стра те ги ја за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма ни је спро ве де на; Стра те ги ја за уна пре ђе-
ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том ни ка да ни је за жи ве ла због то га што ми ни стар ства у 
раз ли чи тим вла да ма Ре пу бли ке Ср би је ни су ус пе ла да ускла де ак ци о ни план ње ног спро-
во ђе ња; Стра те ги ју за сма њи ва ње си ро ма штва спро во ди Тим за сма њи ва ње си ро ма штва 
ко ји не рас по ла же управ ним овла шће њи ма.

²⁹ У Са ра је ву је 1986. го ди не ор га ни зо ван ме ђу на род ни на уч ни скуп „Је зик и кул ту ра 
Ро ма“, а од 1989. го ди не у Ко ми си ја за про у ча ва ње жи во та и оби ча ја Ро ма Срп ске ака де-
ми је на у ка и умет но сти је об ја ви ла ви ше збор ни ка на уч них ра до ва у ко ји ма су де таљ но 
опи са ни про бле ми у ве зи са стан дар ди за ци јом ром ског је зи ка.

³⁰ Рај ко Ђу рић, „Стан дар ди за ци ја ром ског је зи ка“, Са ра је во 2012.
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и од ре ди ка рак тер. Ка ко је то из о ста ло ме ре ко је се у овом тре нут ку при ме-
њу ју у ве зи са под сти ца њем обра зо ва ња и за по шља ва ња Ро ма свр ху има ју 
са мо за по је дин це ко ји ма су до ступ не. Због то га се и ја вља ју про бле ми у ве зи 
са до ка зи ва њем ет нич ке при пад но сти ко ри сни ка по сто је ћих ме ра и ефек ти-
ма ко је ме ре има ју за ром ску за јед ни цу, од но сно ис ко ре њи ва ње струк тур ног 
си ро ма штва и по сти за ња пу не рав но прав но сти. 

Тре ћа гру па про бле ма се од но си на упра вља ње про це сом при ме не ме-
ра „афир ма тив не ак ци је“. Оне по пра ви лу је су при вре ме ног ка рак те ра, али 
су ди на мич не и зах те ва ју па жљи во пра ће ње ми кро и ма кро усло ва у ко ји ма 
се спро во де, од ре ђе не ко рек ци је, мо жда и ко ре ни те из ме не и до пу не. Ме ре 
су и део укуп не со ци јал но-еко ном ске стра те ги је уна пре ђе ња по ло жа ја Ро-
ма ко јом у Ср би ји не ма ко да упра вља. У „Из ве шта ју“ За штит ни ка гра ђа на 
утвр ђе но је да у др жав ној упра ви, упр кос то ме што по сто ји не ко ли ко цен та-
ра ко ји се ба ве пи та њи ма ин те гра ци је Ро ма, ни је раз ви јен си стем упра вља ња 
Стра те ги јом уна пре ђе ња по ло жа ја Ро ма. Пре ма за ко ни ма о ми ни стар стви-
ма ко ји ма је не ко ли ко прет ход них вла да уре ђи ва ло рад ор га на јав не упра ве 
по сло ве ин те гра ци је Ро ма по ве ро ва но је ре со ру ко ји се ста рао о со ци јал ној 
по ли ти ци, а по вре ме но и за по шља ва њу. Ме ђу тим, за ко ном утвр ђе на оба ве за 
ни је оба ве за ла овај ре сор јав не упра ве да ство ри усло ве за по ве ре ни по сао.

Оче ки ва ње да се Стра те ги ја и ме ре уна пре ђе ња по ло жа ја Ро ма спро-
во де „са вр ха“ усло ви ла је па сив ност ло кал них са мо у пра ва да осми шља ва ју и 
спро во де ме ре со ци јал но-еко ном ске ин те гра ци је Ро ма. Рет ке су ло кал не са-
мо у пра ве, по пут Апа ти на, Ку ле, Су бо ти це ко је са мо стал но пред у зи ма ју ме-
ре ко ји ма жи вот су гра ђа на Ро ма ме ња ју на бо ље. 

По след њи про блем ко ји за ову при ли ку тре ба на гла си ти као пре пре ку 
за осми шља ва ње и спро во ђе ње ме ра „афир ма тив не ак ци је“ је сте њи хо во ста-
бил но фи нан си ра ње. По след њих го ди на еко ном ска кри за је сна жно по тре-
сла гло бал но тр жи ште и на ци о нал не при вре де и ра зу мљи во је да су по ре ска 
оп те ре ће ња ко ји ма би тре ба ло обез бе ди ти но вац за спро во ђе ње јав них по-
ли ти ка уна пре ђе ња по ло жа ја ра њи вих гру па не по пу лар на сред ства. Ме ђу-
тим, јав ни фон до ви ни су је ди ни на чи ни за фи нан си ра ње ме ра „афир ма тив-
не ак ци је“. На про тив, њих тре ба до пу ни ти си сте мом при ват них фон да ци ја 
ко је се ста ра ју о по је ди ним аспек ти ма по ло жа ја ин те гра ци је ра њи вих гру па. 
Ка да је реч о Ро ми ма по сто је број ни фон до ви ко ји су усме ре ни ка раз ли чи-
тим циљ ним гру па ма уну тар ром ске за јед ни це – же на ма, де ци, про сја ци ма, 
прав но не ви дљи вим ли ци ма, жр тва ма на си ља и тор ту ре... Уко ли ко би се њи-
ма бри жљи ви је ко ор ди ни ра ло, од но сно уко ли ко би се по сти гла са гла сност 
у ве зи са пла ни ра њем и спро во ђе њем про гра ма по сред но би се по спе ши ле 
и „афир ма тив не ме ре“.
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ЗАКЉУЧАК ИЛИ КАКО ПРИМЕНИТИ 
АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ?

Окол но сти и на чин на ко ји се спро во ди Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње 
по ло жа ја Ро ма у Ср би ји, ко ја са др жи и пред ло ге афир ма тив них ме ра, нео-
до љи во под се ћа на Гон ча ре во ву обло мов шти ну: од у ста ја ње тра жи нај ма ње 
ула га ња енер ги је, па се сто га на чин функ ци о ни са ња за сни ва на прин ци пу 
од у ста ја ња. Под се ти мо се, Обло мов од у ста је од све га: од пре се ље ња, љу ба-
ви, обра зо ва ња, на пре до ва ња, на кра ју и од жи во та. 

Пла шим се да је Об ло мљев дух ду бо ко про дро у јав ну упра ву ко ја би 
тре ба ло ка ко да осми сли и спро ве де ме ре „афир ма тив не ак ци је“, та ко и да 
их при ла го ђа ва ши рем со ци јал ном окру же њу. Не ве ри ци да за то по сто ји и 
зна ње и во ља и ад ми ни стра тив на спо соб ност, сна гу да је и по ре ђе ње са окру-
же њем у ко јем је, упр кос про бле ми ма и не до ре че но сти ма њи хо вих про гра ма 
ин те гра ци је, ви дан на пре дак у ве зи са по ло жа јем Ро ма, али и по ре ђе ње са 
про гра ми ма и шан са ма ко је је Ро ми ма омо гу ћа ва ла ју го сло вен ска ад ми ни-
стра ци ја у ше стој и сед мој де це ни ји про шлог ве ка. У од но су на ре ги о нал не и 
исто риј ске окол но сти уоч љи во је за о ста ја ње са вре ме них про гра ма у Ср би ји.

Бу ђе ње јав не упра ве, ус по ста вља ње де цен тра ли зо ва ног си сте ма упра-
вља ња до и ста ин клу зив ним јав ним по ли ти ка ма ин те гра ци је Ро ма и те мељ-
на ре кон цеп ту а ли за ци ја Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма и Ак-
ци о ног пла на за ње но спро во ђе ње основ су за де ли ми чан по мак у од но су 
на по сто је ће ста ње. Де ли ми чан, јер за од лу чу ју ће про ме не по треб но је да 
се од у ста не од уљуљ ки ва ња у уве ре њу да је од нос пре ма мул ти кул ту рал но-
сти из над стан дар да, ма шта то зна чи ло, да се са гле да ју про бле ми с ко ји ма 
се су о ча ва са вре ме но ср би јан ско дру штво и да се на тим осно ва ма осми сли 
и нор ми ра ре ал на по ли ти ка мул ти е тич но сти. Реч је о основ ној дру штве-
ној по ли ти ци ко ју ни је ла ко уте ме љи ти јер је за ви сна од гло бал них, ре ги-
о нал них и уну тра шњих од но са, кул тур них вред но сти и на сле ђа, као и др-
жав нич ких спо соб но сти и ве шти на да се пре ва зи ђу про бле ми ко ји у њи ма 
ти ња ју и про на ђе „ба зич ни кон сен зус“ о ста бил ном и за све при влач ном 
дру штве ном уре ђе њу. 

Са мо у та квим дру штве ним и по ли тич ким усло ви ма би ме ре „афир-
ма тив не ак ци је“ има ле пун сми сао. Све оста ло су пре ла зна ре ше ња ко ја 
убла жа ва ју по сле ди це те шког си ро ма штва Ро ма. У том сми слу тре ба ло би 
схва ти ти ан га жо ва ње гра ђа на ром ске на ци о нал но сти на по сло ви ма ко је би 
тре ба ло да оба вља ју за по сле ни у јав ном сек то ру. Рад „здрав стве них ме ди ја-
тор ки“, „ром ских ко ор ди на то ра“, „ром ских пе да го шких аси сте на та“ и „ли ца 
за кон такт у цен три ма за со ци јал ни рад“ ни је ме ра афир ма тив не ак ци је већ 
ма ска за не спо соб ност јав них по ли ти ка да ре ша ва ју про бле ме са ко ји ма се 
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су о ча ва ју гра ђа ни ром ске на ци о нал но сти. Ме ре афир ма тив не ак ци је би ле 
би план ско и кроз ин клу зив не јав не по ли ти ке по др жа но шко ло ва ње ром-
ских уче ни ка и по ве ћа ва ње њи хо вог за по шља ва ња на по сло ви ма ко ји су од 
ин те ре са за све, па и за Ро ме. 
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ROMA POVERTY AND AFFIRMATIVE ACTION

S u m m a r y
The poverty of Roma people has structural causes and is characterized by social ex-

clusion and unequal treatment of Roma citizens. Such poverty is socially and economically 
unjustifiable and represents a burden on public funds and safety. Eradication of structural 
poverty requires implementation of planned and systematic measures by the public ad-
ministration. In Europe, there are different policies and practices to fight structural pov-
erty each of which contains specific affirmative measures that are most commonly taken 
in employment and education of Roma. The success of these measures depends on social 
support, their standardization and competence of the public administration to implement 
them. In Serbia, affirmative measures regarding eradication of the structural poverty of 
Roma are not prescribed, there is strong social resistance to their establishment and the 
capacity of public administration to manage the process of Roma integration is under-
developed. To overcome this there needs to be a thorough reconstruction of politics of 
multiculturalismas well as an expansion of social and institutional resources to ensure the 
conditions necessary for full equality of citizens.
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АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЛОЖАЈА РОМА У СРБИЈИ*

ЉУБИЦА ЂОРЂЕВИЋ**

А п с т р а к т. – С об зи ром на си стем ску дис кри ми на ци ју и се гре га ци ју 
ко ји ма су из ло же ни, по ли ти ка јед на ких мо гућ но сти пре ма Ро ми ма не мо же се 
огра ни чи ти са мо на до след ну при ме ну прин ци па за бра не дис кри ми на ци је. За 
оства ри ва ње су штин ске рав но прав но сти Ро ма са оста лим гра ђа ни ма нео п ход не 
су по себ не, афир ма тив не ме ре ко ји ма ће се до дат но по др жа ти њи хо во укљу чи ва ње 
у ши ре дру штво и олак ша ти при ступ ре сур си ма. Пред мет овог ра да су афир ма-
тив не ме ре ко је су усво је не у Ре пу бли ци Ср би ји са ци љем да се уна пре ди по ло жај 
Ро ма. С об зи ром да око са мог кон цеп та афир ма тив них ме ра по сто ји до ста не ја-
сно ћа и не ра зу ме ва ња, пр ви део ра да се ба ви те о риј ским раз ма тра њем овог пи та-
ња. У дру гом де лу ра да при ка зан је прав ни оквир за при ме ну афир ма тив них ме ра 
у Ср би ји. Тре ћи део ра да ба ви се „Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји“ и афир ма тив ним ме ра ма у кључ ним обла сти ма за по ло жај 
Ро ма (за по шља ва ње, ста но ва ње, обра зо ва ње, здрав стве на за шти та). У по след њем 
де лу ра да ана ли зи ра ни су ефек ти при ме не ових ме ра и то на осно ву „Ре зул та та 
Ис тра жи ва ња За штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре ђе ње по ло-
жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји“. 

Кључ не ре чи: дис кри ми на ци ја, афир ма тив не ме ре, Ро ми, стра те ги ја.

УВОД

Иако да на шња Евро па по чи ва на прин ци пу ува жа ва ња раз ли чи то сти, 
од нос пре ма Ро ми ма је и да ље оп те ре ћен пред ра су да ма и сте ре о ти пи ма, а Ро ми 

* Рад је де ли мич но на стао у окви ру про јек та бр. 47024 ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

** До цент ки ња на Фа кул те ту за европ ске прав но по ли тич ке сту ди је у Но вом Са ду; 
струч ња ки ња Цен тра за ис тра жи ва ње ет ни ци те та.
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су че сто жр тве дис кри ми на ци је и со ци јал ног ис кљу чи ва ња.¹ Не тр пе љи вост 
пре ма Ро ми ма ба зи ра се на њи хо вој ет нич кој при пад но сти и на чи ну жи вота,² 
али и си ро ма штву са ко јим се ве ли ка ве ћи на Ро ма су о ча ва. Ро ми има ју ста тус 
сво је вр сне „ет но-кла се“ и жр тве су си стем ске дис кри ми на ци је ко ја ре зул ти ра 
се гре га ци јом.³ У ова квим окол но сти ма оправ да но се по ста вља пи та ње да ли се 
јед на кост гра ђа на Ро ма мо же оства ри ти са мо при ме ном за бра не дис кри ми-
на ци је или је за оства ри ва ње су штин ске јед на ко сти нео п ход но раз ви ти по ли-
ти ку јед на ких мо гућ но сти за сно ва ну на при ме ни афир ма тив них ме ра (ме ра 
афир ма тив не ак ци је). Узи ма ју ћи у об зир спе ци фич не окол но сти не по вољ ног 
по ло жа ја Ро ма, мно ге др жа ве да нас раз ви ја ју по себ не про гра ме за от кла ња ње 
дис кри ми на ци је пре ма Ро ми ма и уна пре ђе ње њи хо вог по ло жа ја. 

Пред мет овог ра да су афир ма тив не ме ре ко је су усво је не у Ре пу бли ци 
Ср би ји са ци љем да се уна пре ди по ло жај Ро ма. С об зи ром на то да око са мог 
кон цеп та афир ма тив них ме ра по сто ји до ста не ја сно ћа и не ра зу ме ва ња, пр ви 
део ра да се ба ви те о риј ским раз ма тра њем овог пи та ња. У дру гом де лу ра да 
при ка зан је прав ни оквир за при ме ну афир ма тив них ме ра у Ср би ји. Тре ћи 
део ра да ба ви се „Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји“ и афир ма тив ним ме ра ма у кључ ним обла сти ма за по ло жај Ро ма 
(за по шља ва ње, ста но ва ње, обра зо ва ње, здрав стве на за шти та). У по след њем 
де лу ра да ана ли зи ра ни су ефек ти при ме не ових ме ра и то на осно ву „Ре зул-
та та Ис тра жи ва ња За штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре-
ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји“. 

АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ: ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ

При ме на афир ма тив них ме ра пред ста вља јед но од кон тра верз ни јих пи-
та ња ко ја се ве зу ју за од нос др жа ве пре ма раз ли чи то сти и по ли ти ку пре ма 
њој. По сто је Опреч на ми шље ња и ди ле ме у од но су на оправ да ност уво ђе-
ња ова квих ме ра, од ре ђи ва ње оби ма и деј ства ме ра, као и про це не ефе ка та 

¹ „Ди рект на дис кри ми на ци ја, на па ди и угро жа ва ње жи во та мо ти ви са ни ра сном и 
ет нич ком мр жњом, про стор на и дру штве на се гре га ци ја, као и од лу ке о де пор та ци ји Ро ма 
ре флек ту ју је ча ње ксе но фо би је у Евро пи и не спрем ност ве ћи не европ ских кул ту ра да се 
отво ре пре ма раз ли чи то сти“. Ви де ти у: Ба шић, Го ран, „Со ци јал на ин те гра ци ја Ро ма и про-
ме не ет но кул тур ног иден ти те та“, у: Ва ра ди, Ти бор, Ба шић. Го ран (ур.): Про ме не иден ти те-
та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци јал но-еко ном ске ин те гра ци је, Збор ник 
ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 6–8. де цем бра 2010, Бе о град: СА НУ, 2012, с. 157. 

² EC RI Ge ne ral Po licy Re com men da ti oon No. 13 on Com ba ting An ti-Gypsyism and Di-
scri mi na tion aga inst Ro ma, CRI (2011) 37, до ку мент усво јен 24. ју на 2011. 

³ Ба шић, Го ран, По ли тич ка ак ци ја, Чи го ја, 2010.
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при ме не ме ра. И са мо тер ми но ло шко озна ча ва ње ни је без про бле ма, јер се за 
са мо озна ча ва ње ова квих ме ра ко ри сте раз ли чи ти тер ми ни, по пут ме ра афир-
ма тив не ак ци је, афир ма тив них ме ра, по себ них ме ра, ме ра по зи тив не дис кри-
ми на ци је, пре фе рен ци јал ни си стем или си стем кво та. Ови тер ми ни се че сто 
ко ри сте као си но ни ми, али не тре ба пре не брег ну ти чи ње ни цу да из бор тер-
ми на мо же ука зи ва ти и на од нос пре ма ова квим ме ра ма. За го вор ни ци при ме-
не ова квих ме ра ко ри сте тер ми не ме ре афир ма тив не ак ци је, што је ка рак те-
ри стич но за САД, или ме ре по зи тив не ак ци је, што је ка рак те ри стич но за ЕУ. 
Они нај че шће од ба цу ју по јам по зи тив на дис кри ми на ци ја, јер с пра вом сма-
тра ју да је дис кри ми на ци ја увек не га тив на по ја ва, те да се афир ма тив не ме-
ре не мо гу по и сто ве ћи ва ти са дис кри ми на ци јом. Са дру ге стра не, кри ти ча ри 
афир ма тив них ме ра че сто ће се осла ња ти на по јам обр ну та дис кри ми на ци ја, 
чи ме ис ти чу свој став да је пра вље ње раз ли ке при ме ном афир ма тив не ме ре 
дис кри ми на тор но. Кри ти ча ри та ко ђе че сто ко ри сте по јам пре фе рен ци јал ни 
си стем или си стем кво та огра ни ча ва ју ћи и по тен ци ра ју ћи сво ју кри ти ку на 
овај сег мент афир ма тив них ме ра, ко ји за и ста иза зи ва нај ви ше ди ле ма не са мо 
у суд ској прак си и струч ној јав но сти, већ на и ла зи на от пор ши ре јав но сти.⁴ 

Кроз дис курс о афир ма тив ним ме ра ма ис пи ту је се кон цепт ли бе рал-
не др жа ве и од нос пре ма груп ним иден ти те ти ма. Кроз при зму афир ма тив-
них ме ра про бле ма ти зу ју се цен трал не вред но сти ли бе ра ли зма, јед на кост и 
ин ди ви ду ал ност. У ли бе рал ној др жа ви те жи ште је по ста вље но на гра ђа ни на 
ко ји је су бјект уни вер зал них мо рал них вред но сти, пра ва и оба ве за. Мо дер на 
др жа ва за сни ва се на прин ци пу сло бо де и јед на ко сти гра ђа ни на по је дин ца. 
Упр кос то ме, или мо жда баш због то га што је јед на кост цен трал ни по јам мо-
дер не гра ђан ске др жа ве, овај по јам је под ло жан ин тер пре та ци ја ма. Сам по-
јам јед на кост не пру жа ни ка кву ин фор ма ци ју о то ме у од но су на ко ја до бра, 
по тра жи ва ња и оп те ре ће ња су по је дин ци јед на ки или би тре ба ло да бу ду јед-
на ки.⁵ Не до у ми це око пој ма јед на ко сти про из и ла зе и из чи ње ни це да су љу-
ди раз ли чи ти, па се пред др жа ву и пра во по ста вља иза зов ка ко да се од но се 
пре ма тој раз ли чи то сти. Јед на ко по сту па ње ко је се по ста вља као при мар ни 
им пе ра тив у од но су др жа ве пре ма ње ним гра ђа ни ма за до во ља ва кри те ри јум 
фор мал не јед на ко сти, али мо же би ти не до вољ но за оства ри ва ње су штин ске 
јед на ко сти гра ђа на. Фор мал на јед на кост под ра зу ме ва да др жа ва у од но су пре-
ма гра ђа ни ма при ме њу је ап стракт на не у трал на пра ви ла ко ја су ин ди фе рент на 

⁴ О тер ми но ло шким не до у ми ца ма у ве зи са афир ма тив ним ме ра ма ви ди де таљ ни је 
у: Matijević, Mi li ca V., Erić, Ve sna, „Me re afir ma tiv ne ak ci je: terminološko određenje i uvod na 
raz ma tra nja o sadržini poj ma“, Stra ni prav ni život, br. 3/2010, s. 85–102. 

⁵ Ap pelt, Er na, Af fir ma ti ve Ac tion: a Cross-Na ti o nal De ba te, у: Ap pelt, Er na, Ja rosch, Мonika 
(ур.): Com ba ting Ra cial Di scri mi na tion. Af fir ma ti ve Ac tion as a Mo del for Euro pe, Ox ford, New 
York: Berg, 2000, с. 1–20, с. 7. 
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пре ма лич ним свој стви ма по је дин ца ко ја ни су ре ле вант на за њи хов ста тус 
гра ђан ства. Јед нак трет ман у овом слу ча ју под ра зу ме ва јед на ко по сту па ње 
пре ма сви ма као пре ма истом. Ме ђу тим, ов де се отва ра пи та ње да ли јед на ко 
по сту па ње пре ма ли ци ма са раз ли чи тим свој стви ма или у раз ли чи тим си ту а-
ци ја ма пер вер ти ра по јам јед на ко сти и не ка ли ца фак тич ки до во ди у не јед нак 
по ло жај. Пре ма Европ ском су ду за људ ска пра ва, пра во да се не бу де дис кри-
ми ни сан у ужи ва њу пра ва из Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма је по-
вре ђе но и у слу ча је ви ма ка да др жа ве про пу сте да по сту па ју дру га чи је пре ма 
ли ци ма чи је су по зи ци је бит но дру га чи је.⁶ Зах тев за јед на ко шћу пре ва зи ла-
зи оквир фор мал не јед на ко сти и об у хва та и су штин ску јед на кост, тј. јед на ко 
ужи ва ње шан си да се при сту пи до бри ма ко ја су рас по ло жи ва у дру штву.⁷ У 
по гле ду су штин ске јед на ко сти отва ра се пи та ње да ли се она оства ру је кроз 
јед на кост шан си (equ a lity of op por tu nity) или јед на кост ре зул та та (equ a lity of 
re sults). Ово пи та ње се че сто по ста вља у од но су на до мет афир ма тив них ме-
ра, тј. да ли се оне при ме њу ју да би се обез бе ди ла јед на кост шан си или јед на-
кост ре зул та та, при че му је ге не рал но при хва ћен став да афир ма тив не ме ре 
тре ба огра ни чи ти на обез бе ђи ва ње јед на ких шан си.

По ред јед на ко сти, ди ску си ја о афир ма тив ним ме ра ма до ти че још је дан 
ва жан прин цип мо дер не др жа ве, прин цип ин ди ви ду ал но сти. Су бјект пра ва 
и оба ве за у мо дер ној др жа ви је гра ђа нин, по је ди нац, при че му је при пад ност 
гру пи ире ле вант на за ње гов од нос пре ма др жа ви. Јед но од ва жних пра ва по-
је дин ца у мо дер ној ли бе рал ној др жа ви је пра во на ин ди ви ду а лан трет ман. 
Пра ва и оба ве зе по је ди нач ног гра ђа ни на про из и ла зе из лич них ква ли те та и 
ка рак те ри сти ка, а не из свој ста ва ко је му се при пи су ју због евен ту ал не при-
пад но сти од ре ђе ној гру пи. Ме ђу тим, при ме на овог те о риј ског кон цеп та у 
прак си ни је без про бле ма, јер се ста во ви о по је дин цу че сто до но се на осно-
ву ње го вих груп них афи ли ја ци ја. По себ но је про бле ма тич но кад се ге не ра-
ли за ци је и сте ре о ти пи о не кој гру пи (као ко лек ти ву) пре сли ка ва ју на сва ког 
чла на гру пе (као ин ди ви дуе), па се од нос пре ма по је дин цу фор ми ра на осно-
ву прет по ста вље них осо би на ко је про из и ла зе из при пад но сти гру пи. Ни је у 
скла ду са ин ди ви ду ал ним трет ма ном прет по ста ви ти да ин ди ви дуа по се ду је 
ка рак те ри сти ке ко је се при пи су ју гру пи, без об зи ра да ли ве ћи на при пад ни-
ка гру пе за и ста по се ду је та кве ка рак те ри сти ке.⁸

⁶ Европ ски суд за људ ска пра ва, Thlim me nos v. Gre e ce [GC] (No. 34369/97), 6. април 
2000, па ра. 44. 

⁷ Euro pean Union Agency for Fun da men tal Rights/Euro pean Co urt of Hu man Rights – 
Co un cil of Euro pe, Hand bo ok on Euro pean non-di scri mi na tion law, 2011, с. 35. 

⁸ Ви ди т. 74 Jud gments – Re gi na v. Im mi gra tion Of fi cer at Pra gue Air port and anot her (Re-
spon dents) ex par te Euro pean Ro ma Rights Cen tre and ot hers (Ap pel lants), http://www.pu bli-
ca ti ons.par li a ment.uk/pa/ld200405/ldjudgmt/jd041209/ro ma-5.htm (при сту пље но 29. 9. 2013).
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На че ла јед на ко сти и ин ди ви ду ал ног трет ма на за шти ће на су кроз прин-
цип за бра не дис кри ми на ци је на осно ву ко га по је дин ци ко ји се на ла зе у истим 
или слич ним си ту а ци ја ма ужи ва ју исти трет ман и пре ма њи ма се не мо же 
по сту па ти дру га чи је (нај че шће не по вољ ни је) због од ре ђе них лич них свој-
ста ва. Лич на свој ства ко ја се ве зу ју за за бра ну дис кри ми на ци је су нај че шће 
пол, сек су ал на ори јен та ци ја, ин ва ли ди тет, ста ро сна доб, ра са, на ци о нал на 
при пад ност, ет нич ко по ре кло, као и ве ро и спо вест.

За бра на дис кри ми на ци је шти ти по је дин ца од нео прав да ног не јед на-
ког по сту па ња на осно ву не ког лич ног свој ства пру жа ју ћи основ за прав ну 
за шти ту. Ли цу ко је сма тра да је жр тва дис кри ми на тор ног по сту па ња сто је 
на рас по ла га њу прав на сред ства ко ји ма мо же зах те ва ти за шти ту од дис кри-
ми на ци је. Про тив ни ци уво ђе ња афир ма тив них ме ра сма тра ју да је за бра на 
дис кри ми на ци је до во љан прав ни основ за бор бу про тив дис кри ми на ци је. Са 
дру ге стра не, за го вор ни ци при ме не афир ма тив них ме ра сма тра ју да је за бра-
на дис кри ми на ци је ну жан пред у слов, али не и до вољ но ефи ка сно сред ство 
за бор бу про тив дис кри ми на ци је као дру штве ног фе но ме на. 

Сла бо сти ин ди ви ду ал не за шти те од дис кри ми на ци је ма ни фе сту ју се 
кроз не мо гућ ност ли ца да пре по зна ју дис кри ми на ци ју чи је су жр тве, кроз 
не до ста так ве ре дис кри ми ни са ног ли ца да се прав ним пу тем мо же оства-
ри ти за шти та од дис кри ми на ци је, кроз ком пли ко ва ност прав ног по ступ ка 
и те шко ће у до ка зи ва њу дис кри ми на тор ног по сту па ња, као и кроз по је ди-
нач но деј ство за шти те од дис кри ми на ци је. Не до ста так ин ди ви ду ал не за шти-
те од дис кри ми на ци је је у то ме што је њен до при нос про ме ни дру штве них 
мо де ла по на ша ња огра ни чен. Дис кри ми на тор ни ста во ви су че сто ду бо ко 
уко ре ње ни у дру штву, та ко да за шти та од дис кри ми на ци је у ин ди ви ду ал-
ном слу ча ју мо же има ти огра ни че но деј ство на дис кри ми на тор на по на ша-
ња су бје ка та ко ји ни су уче сни ци у кон крет ном спо ру. Ин ди ви ду а ли зо ван 
при ступ дис кри ми на ци ји по др жа ва при вид да је дис кри ми на ци ја изо ло ва ни 
акт по је дин ца, за не ма ру ју ћи дру штве ни кон текст у ко ме се вр ши дис кри ми-
на тор но по на ша ње. Струк тур не фор ме дис кри ми на ци је, по пут сте ре о ти па, 
оче ки ва ња да се по шту ју до ми нант не дру штве не нор ме, или не ра зу ме ва ња 
за по себ не по тре бе ра њи вих гру па, оста ју из ван до ме та кла сич них ин стру-
ме на та за шти те од дис кри ми на ци је.⁹ У том кон тек сту, за го вор ни ци афир-
ма тив них ме ра ин ди ви ду а ли зо ва ну за бра ну дис кри ми на ци је упо ре ђу ју са 
по је ди нач ним ле че њем, док афир ма тив ним ме ра ма сли ко ви то при пи су ју 
деј ства вак ци на ци је. 

⁹ O’Cin ne i de, Colm, „Po si ti ve Ac tion and the Li mits of Exi sting Law“, Ma a stricht Jo ur nal 
of Euro pean and Com pa ra ti ve Law, 3/2006, с. 351–364, с. 352.
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Основ ни ар гу мент у раз ма тра њу афир ма тив них ме ра је да ли за бра на 
дис кри ми на ци је мо же да ти же ље не ре зул та те у кон тек сту ду бо ко уко ре ње не 
ис кљу че но сти од ре ђе не дру штве не гру пе или гру па из рас по де ле дру штве-
них до ба ра. Основ но је пи та ње да ли пре лаз из се гре ги ра ног дру штва у ин-
клу зив но дру штво мо же да се оства ри ис кљу чи во кроз за бра ну дис кри ми-
на ци је. Да ли је фор мал но, прав но из јед на ча ва ње по је ди на ца ко ји при па да ју 
раз ли чи тим дру штве ним гру па ма до вољ но да се оства ри јед на кост шан си и 
да се ра ни је де при ви ра не дру штве не гру пе укљу че у рас по де лу до ба ра. 

Про тив ни ци афир ма тив них ме ра сма тра ју да се оног тре нут ка ка да др-
жа ва ус по ста ви јед на кост и за бра ну дис кри ми на ци је као оп ште о ба ве зу ју ћи 
прав ни прин цип отва ра пут из фор мал не у су штин ску јед на кост и да да ље 
ин тер вен ци је, че сто озна ча ва не као со ци јал ни ин же ње ринг, пер вер ти ра ју 
основ ну иде ју ин ди ви ду ал не јед на ко сти. За го вор ни ци афир ма тив них ме ра 
не спо ре зна чај јед на ко сти и за бра не дис кри ми на ци је као основ ног прин ци-
па, али му оспо ра ва ју моћ да у крат ком ро ку про ме ни дру штве не од но се и 
из вр ши де се гре га ци ју дру штва. У тре нут ку фор мал ног уки да ња се гре га ци-
је, по је дин ци, при пад ни ци раз ли чи тих дру штве них гру па има ју раз ли чи те 
старт не по зи ци је ко је са ма за бра на дис кри ми на ци је не мо же да из ни ве ли-
ше у јед на кост шан си. На ово ука зу је и исто риј ски кон текст на стан ка афир-
ма тив них ме ра. Ин ди ја је зе мља са нај ду жом тра ди ци јом при ме не афир ма-
тив них ме ра, ко је су се при ме њи ва ле још у вре ме док је она би ла бри тан ска 
ко ло ни ја, а од не за ви сно сти и до но ше ња уста ва 1947. по ста ју устав на ка те го-
ри ја.¹⁰ У Ин ди ји су афир ма тив не ме ре усме ре не на строг ка стин ски си стем, 
а њи хо ва при мар на свр ха би ла је да ко ри гу ју те шку дру штве ну под ре ђе ност 
и дис кри ми на ци ју „не до дир љи вих“ (un to uc ha bles).¹¹ 

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, ко је се нај че шће сма тра ју „ко-
лев ком“ афир ма тив не ак ци је, уво ђе ње афир ма тив них ме ра до брим де лом је 
од го вор на си стем Џим Кроу (Jim Crow)¹² и струк ту рал ну не јед на кост Афро-

¹⁰ So well, Tho mas, „Af fir ma ti ve Ac tion Aro und the World. An Em pi ri cal Study“, New Ha-
ven and Lon don: Yale Uni ver sity Press, 2004, с. 23.

¹¹ Ibid. 24.
¹² По јам Џим Кроу ве зу је се за ра сни ка стин ски си стем ко ји је по сто јао у ју жним и 

гра нич ним др жа ва ма САД у пе ри о ду од 1877. до сре ди не 1960-их. Овај по јам нај че шће 
асо ци ра на за ко не Џим Кроу ко ји су ис кљу чи ва ли „црн це“ из јав ног пре во за, јав них обје-
ка та, члан ства у по ро ти, оба вља ња од ре ђе них по сло ва и на ста њи ва ња од ре ђе них на се-
ља. До но ше ње 13, 14. и 15. аманд ма на на Устав САД омо гу ћи ло је „црн ци ма“ исту прав ну 
за шти ту као и „бел ци ма“. Ипак, по сле 1877, и из бо ра ре пу бли кан ског пред сед ни ка Ра де-
фор да Б. Хеј са (Rut her ford B. Hayes), ју жне и гра нич не др жа ве по че ле су да огра ни ча ва-
ју сло бо ду „цр на ца“. У по зна тој пре су ди Plessy v. Fer gu son из 1896. Вр хов ни суд САД је 
утвр дио устав ност за ко на ко ји ин си сти ра ју на ра сној се гре га ци ји и ус по ста вио док три ну 
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а ме ри ка на ца.¹³ У Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци при ме на афир ма тив них ме ра 
усме ре на је на укла ња ње по сле ди ца апарт хеј да.

У те о ри ји не по сто ји све о бу хват на и уни вер зал но при хва ће на де фи-
ни ци ја афир ма тив них ме ра. Че шће су рад не де фи ни ци је ко је ауто ри ко ри сте 
за по тре бе сво је ар гу мен та ци је у свр ху по др шке или кри ти ке афир ма тив них 
ме ра. Оне оп шти је де фи ни ци је опи су ју афир ма тив не ме ре као сва ки об лик 
про ак тив ног де ло ва ња ко ји је кре и ран да по го ду је ра њи вој гру пи,¹⁴ као акт, 
по ли ти ку, план или про грам ко ји је кре и ран да ис пра ви по гре шну дис кри ми-
на ци ју,¹⁵ или као сва ку по ли ти ку усме ре ну на уки да ње и ану ли ра ње си стем ске 
дис кри ми на ци је.¹⁶ Афир ма тив не ме ре се мо гу од ре ди ти и као по ку шај да се 
из јед на че шан се за ли ца ко ја се и да ље су о ча ва ју са ин сти ту ци о нал ним пре-
пре ка ма у по гле ду јед на ког узи ма ња у об зир (equ al con si de ra tion) и јед на ког 
трет ма на.¹⁷ Оне се мо гу де фи ни са ти и као „раз не за кон ске и дру ге ме ре ко је 
се пред у зи ма ју ка ко би од ре ђе не дру штве не гру пе ко је се фак тич ки на ла зе у 
под ре ђе ном по ло жа ју до сти гле ствар ну рав но прав ност“.¹⁸ 

Афир ма тив не ме ре се мо гу де фи ни са ти као раз ли чи ти об ли ци ак тив-
ног ан га жо ва ња у про мо ци ји јед на ко сти гру па ко је су ра ни је би ле или су још 
увек жр тве дис кри ми на ци је.¹⁹ У том сми слу, афир ма тив не ме ре се мо гу де-
фи ни са ти као по ку ша ји да се учи ни на пре дак ка су штин ској пре не го фор-
мал ној јед на ко сти шан си за оне гру пе по пут же на или ра сних ма њи на ко је 
су тре нут но не до вољ но за сту пље не на зна чај ним по ло жа ји ма у дру штву и то 
на на чин што ће се узе ти у об зир лич но свој ство – пол или ра са – ко је је би-
ло основ за дис кри ми на ци ју.²⁰ Као афир ма тив не ме ре мо гу се озна чи ти ме ре 
ко је има ју за циљ да обез бе де бо ље шан се за не до вољ но за сту пље не ма њи не 

„se pa ra te but equ al“ (од во је ни, али јед на ки). “What Was Jim Crow?”, http://www.fer ris.edu/
htmls/news/jim crow/what.htm (при сту пље но 29. 8. 2013). 

¹³ Whi te, John Va lery, “What is Af fir ma ti ve Ac tion?“, Tu la ne Law Re vi ew, Vol. 78, 2117–
2205, с. 2120f. 

¹⁴ O’Cin ne i de, Colm, op.cit. 354.
¹⁵ Al len, Ani ta L., „Can Af fir ma ti ve Ac tion Com bat Ra cial Di scri mi na tion? Mo ral Suc cess 

and Po li ti cal Fa i lu re in the US“, у: Ap pelt, Er na, Ja rosch, Мonika (ур.): Com ba ting Ra cial Di scri-
mi na tion. Af fir ma ti ve Ac tion as a Mo del for Euro pe, Ox ford, New York: Berg, 2000, с. 23–39, с. 23. 

¹⁶ Cun ning ham, Frank, „Po si ti ve Ac tion and De moc racy“, Ap pelt, Er na, Ja rosch, Мonika 
(ур.): Com ba ting Ra cial Di scri mi na tion. Af fir ma ti ve Ac tion as a Mo del for Euro pe, Ox ford, New 
York: Berg, 2000, с. 41–59, с. 48. 

¹⁷ Har ris, Lu ke Char les, Na rayan, Uma, „Af fir ma ti ve Ac tion as Equ a li zing Op por tu nity: 
Chal len ging the Myth of “Pre fe ren tial Tre at ment”, Na ti o nal Black Law Jo ur nal, 1999/2000, Vol. 
16, Iss. 2, 127–143, с. 132. 

¹⁸ Petrušić, Ne ve na/Be ker, Ko sa na, „Prak ti kum za zaštitu od dis kri mi na ci je“, Be o grad: Part-
ne ri za de mo krat ske pro me ne Sr bi ja, Cen tar za al ter na tiv no rešava nje su ko ba, 2012, с. 45.

¹⁹ Ap pelt, Er na, op. cit. 8.
²⁰ Ibid.
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и же не у обла сти ви со ког обра зо ва ња, за по шља ва ња, и јав ног уго ва ра ња (go-
vern ment con trac ting).²¹ 

Из раз афир ма тив не ме ре од но си се на ши рок спек тар ме ра ко је пру жа-
ју ма ње или ви ше флек си би лан пре фе рен ци јал ни трет ман у ало ка ци ји не до-
ста ју ћих ре сур са (за по сле ња, при је ма на уни вер зи тет и јав них уго во ра) при-
пад ни ци ма не до вољ но за сту пље них аскрип тив них гру па ко је су ра ни је би ле 
жр тве прав не дис кри ми на ци је.²² На сли чан на чин афир ма тив не ме ре се мо гу 
де фи ни са ти и као раз ли чи те стра те ги је ко је су кре и ра не да по бољ ша ју шан-
се дис кри ми ни са них гру па, по пут ра сних или ет нич ких ма њи на или же на, у 
обла сти за по шља ва ња, обра зо ва ња или при вре ђи ва ња.²³ Уво ђе њем афир ма-
тив них ме ра кре и ра се ме ха ни зам пу тем ко га ор га ни за ци је, укљу чу ју ћи оне 
ко је пру жа ју за по сле ње или ви со ко обра зо ва ње, ме ња ју обра сце по на ша ња 
ко ји су ра ни је по сто ја ли а ко ји су ште ти ли ма њи на ма и же на ма.²⁴ 

Пре ма јед ној сту ди ји ура ђе ној за по тре бе Европ ске ко ми си је, афир ма-
тив не ме ре су сра змер не ме ре пред у зе те у свр ху по сти за ња пу не и ефек тив не 
јед на ко сти у прак си за при пад ни ке гру па ко је су со ци јал но или еко ном ски 
ра њи ве, или се на дру ги на чин су о ча ва ју са по сле ди ца ма про шле или са да-
шње дис кри ми на ци је или не по вољ ног по ло жа ја (di sa dvan ta ge).²⁵ Пре ма ис-
тој сту ди ји, афир ма тив не ме ре су усме ре не ка оства ре њу сле де ћих ци ље ва: 
спре ча ва њу или ком пен за ци ји за не по во љан трет ман или дис кри ми на ци ју, 
би ло да су ови на ста ли у про шло сти или су још увек при сут ни; про мо ви са-
њу су штин ске јед на ко сти кроз узи ма ње у об зир спе ци фич не си ту а ци је при-
пад ни ка ра њи вих гру па и пре ки да њу кру га не по вољ но сти ко ји је по ве зан 
са при пад но шћу од ре ђе ној гру пи; и от кла ња њу не до вољ не за сту пље но сти и 
про мо ви са њу раз ли чи то сти у по гле ду уче шћа свих гру па у со ци јал ном, еко-
ном ском, кул тур ном и по ли тич ком жи во ту.²⁶ 

²¹ Cha te a u vert, Me lin da, „Using Hi sto ri cal and So ci o lo gi cal Evi den ce to De fend An ti-Di-
scri mi na tion Po li ci es“, Ap pelt, Er na, Ja rosch, Мonika (ур.), Com ba ting Ra cial Di scri mi na tion. 
Af fir ma ti ve Ac tion as a Mo del for Euro pe, Ox ford, New York: Berg, 2000, с. 111–124, с. 112. 

²² Sab bagh, Da niel, „Equ a lity and Tran spa rency. A Stra te gic Per spec ti ve on Af fir ma ti ve Ac-
tion in Ame ri can Law“, New York: Pal gra ve Mac mil lan, 2007, с. 2. 

²³ Kel lo ugh, J. Ed ward, „Un der stan ding af fir ma ti ve ac tion : po li tics, di scri mi na tion, and 
the se arch for ju sti ce“, Was hing ton, D. C: Ge or ge town Uni ver sity Press, 2006, с. 3. 

²⁴ Ibid. 85. 
²⁵ Euro pean Com mis sion (Di rec to ra te-Ge ne ral for Em ployment, So cial Af fa irs and Equ-

al Op por tu ni ti es), In ter na ti o nal per spec ti ves on po si ti ve ac tion me a su res. A com pa ra ti ve analysis 
in the Euro pean Union, Ca na da, the Uni ted Sta tes and So uth Afri ca, Lu xem bo urg: Of fi ce for Of-
fi cial Pu bli ca ti ons of the Euro pean Com mu ni ti es, 2009, с. 24. http://ec.euro pa.eu/so cial/main.
jsp?ca tId=738&lan gId=en&pu bId=180&furt her Pubs=yes (при сту пље но 29. 8. 2013) 

²⁶ Ibid.
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Ши ро ка је па ле та ме ра ко је се мо гу под ве сти под по јам афир ма тив не 
ме ре. Ге не рал но, ове ме ре се мо гу кла си фи ко ва ти у две гру пе ко је се у САД 
нај че шће озна ча ва ју као ме ке („soft“) и твр де („hard“) афир ма тив не ме ре. У 
гру пу ме ких афир ма тив них ме ра нај че шће се убра ја ју ме ре за „ани ми ра ње“ 
кан ди да та ко ји при па да ју не до вољ но за сту пље ним гру па ма (тзв. „outre ach 
me a su res“). Ци ља но огла ша ва ње кон кур са (нпр. у ма њин ским ме ди ји ма), ус-
по ста вља ње по себ них ве за за ма њин ским шко ла ма или ма њин ским ор га ни-
за ци ја ма, про мо ви са ње ор га ни за ци је као отво ре не за раз ли чи тост, одр жа ва-
ње по себ них тре нин га за при пад ни ке не до вољ но за сту пље них гру па са мо су 
не ке од ме ра ко је се мо гу свр ста ти у ову ка те го ри ју. У не ку ру ку се и во ђе ње 
еви ден ци ја и пра ће ње бро ја при пад ни ка ма њи на и же на у окви ру ор га ни за-
ци је мо же сма тра ти пре ли ми нар ним об ли ком афир ма тив них ме ра.²⁷ 

По јам „твр де“ афир ма тив не ме ре ве зу је се за пре фе рен ци јал ни трет-
ман при пад ни ка не до вољ но за сту пље них гру па. Он се мо же ма ни фе сто ва ти 
као да ва ње пр вен ства кан ди да ту при пад ни ку ма њи не – из ме ђу два кан ди-
да та са истим ква ли фи ка ци ја ма по зи ци ју ће до би ти кан ди дат при пад ник 
ма њи не, или се мо же ма ни фе сто ва ти као кван ти та тив но вред но ва ње при-
пад но сти ма ње за сту пље ној гру пи – за по тре бе вред но ва ња кан ди да та по-
сло да вац или уни вер зи тет мо гу на пра ви ти ска лу по е на за раз ли чи те ка-
рак те ри сти ке ко је сма тра ју ре ле вант ним, у окви ру ко јих мо гу пред ви де ти 
и бо до ва ње за при пад ност од ре ђе ној гру пи. И ко нач но, пре фе рен ци јал ни 
трет ман се мо же ма ни фе сто ва ти као си стем кво та, тј. ре зер ва ци је од ре ђе-
ног бро ја ме ста за при пад ни ке од ре ђе них гру па (же не, при пад ни ке ма њи на, 
ли ца са ин ва ли ди те том, и сл.). 

Док је при ме на „ме ких“ афир ма тив них ме ра ши ро ко при хва ће на, пре-
фе рен ци јал ни трет ман иза зи ва до ста кон тро вер зи. Нај ве ћа за мер ка је та да 
пре фе рен ци јал ни трет ман угро жа ва си стем за слу га („me rit system“) и ин ди ви-
ду ал ни при ступ сва ком кан ди да ту. Кри ти ча ри при ме не афир ма тив них ме ра 
у пре фе рен ци јал ном трет ма ну ви де обр ну ту дис кри ми на ци ју и кр ше ње уни-
вер зал ног прин ци па јед на ко сти. Пи та ње до пу ште но сти и гра ни ца пре фе рен-
ци јал ног трет ма на би ло је у ви ше на вра та и пред мет спо ра пред Вр хов ним 
су дом САД и Европ ским су дом прав де. Ин ди ка тив ни су слу ча је ви Gratz v. 
Bol lin ger и Grut ter v. Bol lin ger у ко ји ма је Вр хов ни суд САД од лу чи вао о афир-
ма тив ним ме ра ма и до нео две раз ли чи те од лу ке. У слу ча ју Gratz v. Bol lin ger 
на пад ну то је пра ви ло Уни вер зи те та у Ми чи ге ну да се кан ди да ти ма Афро-
а ме ри кан ци ма, Ла ти но а ме ри кан ци ма, и аутох то ним Аме ри кан ци ма (Na ti ve 
Ame ri cans) ауто мат ски до де ли 20 по е на ка ко би се по спе ши ла раз ли чи тост 

²⁷ Kel lo ugh, op. cit. 6. 
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сту де на та.²⁸ У слу ча ју Grut ter v. Bol lin ger на пад ну та је прак са Прав ног фа кул-
те та Уни вер зи те та у Ми чи ге ну да се „ра са“ узи ма у об зир при ли ком од лу-
чи ва ња да ли ће кан ди дат би ти при мљен на сту ди је. Нај ве ћа раз ли ка из ме ђу 
два си сте ма при је ма је та што је ко леџ ауто мат ски до де љи вао по е не кан ди да-
ти ма на осно ву њи хо ве „ра се“, док је прав ни фа кул тет узи мао у об зир „ра су“ 
као је дан од мно гих фак то ра.²⁹ Ова раз ли ка ће бит но ути ца ти на од лу ке Вр-
хов ног су да САД, ко ји је у слу ча ју Gratz по ли ти ку Уни вер зи те та у Ми чи ге ну 
ви део као кр ше ње прин ци па јед на ко сти ко ји је за га ран то ван Уста вом, док је 
у слу ча ју Grut ter по др жао на по ре прав ног фа кул те та да по ве ћа раз ли чи тост 
сво јих сту де на та та ко што ће, узи ма ју ћи у об зир раз ли чи те фак то ре, узе ти у 
об зир и њи хо ву „ра су“.³⁰ Овим од лу ка ма Вр хов ни суд САД је по твр дио сво-
ју при вр же ност ин ди ви ду ал ном прин ци пу по ко ме се сва ки кан ди дат има 
објек тив но про це њи ва ти као по је ди нац, при че му те жња ка раз ли чи то сти 
сту де на та („di ver sity of stu dent body“) мо же оправ да ти узи ма ње у об зир „ра-
се“ као јед ног од фак то ра про це не.³¹ 

Ин ди ви ду ал ни при ступ кан ди да ти ма је као прин цип по твр ђен и у прак-
си Европ ског су да прав де ЕУ. У по зна том слу ча ју Ka lan ke³² суд је за у зео став 
да пра ви ло ко је же на ма га ран ту је ап со лут но и без у слов но пр вен ство при ли-
ком за по шља ва ња или на пре до ва ња ни је оправ да но да би се оства рио циљ 
от кла ња ња не јед на ко сти ко ја је нео п ход на за оства ре ње јед на ког трет ма на. 
У слу ча ју Mar schall³³ пред Европ ским су дом прав де на пад ну то је пра ви ло да 
јед на ко ква ли фи ко ва не же не тре ба да има ју пр вен ство, осим ако раз ло зи спе-
ци фич ни за кон крет ног кан ди да та му шкар ца не пре ваг ну у ње го ву ко рист. 
У овом слу ча ју суд је по др жао ова кво пра ви ло са ар гу мен та ци јом да у сва-
ком кон крет ном слу ча ју ово пра ви ло обез бе ђу је му шким кан ди да ти ма ко ји 
су јед на ко ква ли фи ко ва ни као жен ски кан ди да ти да ће њи хо ве апли ка ци је 
би ти пред мет објек тив не про це не у ко јој ће се узе ти у об зир кри те ри ју ми 
спе ци фич ни за ин ди ви ду ал не кан ди да те и ко ји ће ану ли ра ти при о ри тет дат 

²⁸ За при јем на уни вер зи тет сви при ја вље ни кан ди да ти су ран ги ра ни по бо до ви ма 
од 0 до 150. Сва ко ко има ви ше од 100 бо до ва је при мљен, а они са ма њим бро јем бо до ва 
су ран ги ра ни као при мље ни, при мље ни ка сни је, на ли сти че ка ња или од би је ни. Mar zil li, 
Alan, „Af fir ma ti ve ac tion“, Phi la delp hia: Chel sea Ho u se Pu blis hers, 2004, с. 14. 

²⁹ Ibid. 16. 
³⁰ Ibid.
³¹ У том сми слу Вр хов ни суд по твр ђу је ар гу мен та ци ју из чу ве ног слу ча ја Re gents of 

the Uni ver sity of Ca li for nia v. Bak ke из 1978. ко ји се че сто узи ма као кљу чан за раз у ме ва ње 
прав них окви ра по ли ти ке афир ма тив не ак ци је у САД. 

³² ECJ, Ka lan ke v. Fre ie Han se stadt Bre men, Ca se C-450/93 [1995] ECR I-3051, 17 Oc to-
ber 1995.

³³ ECJ, Mar schall v. Land Nor dr hein-West fa len, Ca se C-409/95 [1997] ECR I-6363, 11 No-
vem ber 1997.
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жен ским кан ди да ти ма уко ли ко је дан или ви ше тих кри те ри ју ма пре ваг ну у 
ко рист му шког кан ди да та.³⁴ 

При ме на афир ма тив них ме ра пред ста вља из у зе так од ге не рал ног пра-
ви ла за бра не дис кри ми на ци је. Цен трал но прав но пи та ње је да ли је раз ли-
чи то по сту па ње пред ви ђе но афир ма тив ном ме ром оправ да но и као та кво 
прав но одр жи во, или нео прав да но и пред ста вља акт дис кри ми на ци је. За од-
го вор на ово пи та ње Вр хов ни суд САД при ме њу је тест „стро гог ис пи ти ва ња“ 
(„strict scru tiny“), ко ји по сво јој ло ги ци од го ва ра те сту про пор ци о нал но сти 
ко ји је ка рак те ри сти чан за прак су европ ских су до ва. Пре ма те сту стро гог 
ис пи ти ва ња, афир ма тив на ме ра је пра во ва ља на ако има за циљ оства ре ње 
кру ци јал ног вла ди ног ин те ре са (com pel ling go vern ment in te rest) и ако је уска 
(nar rowly ta i lo red), одн. ако се ме ром на нај ма њи мо гу ћи на чин за ди ре у ге-
не рал ни прин цип јед на ко сти. У овом кон тек сту се отва ра ју мно га пи та ња у 
по гле ду то га шта све мо же би ти кру ци јал ни вла дин циљ (да ли са мо ели ми на-
ци ја по сто је ће дис кри ми на ци ја, ели ми на ци ја дис кри ми на тор ног по сту па ња 
у про шло сти, оства ри ва ње јед на ке за сту пље но сти раз ли чи тих дру штве них 
гру па, ели ми ни са ње сте ре о ти па и ма три ца дис кри ми на тор ног по на ша ња, 
или пак про мо ви са ње раз ли чи то сти), као и око то га ко ли ко уско тре ба да 
бу де „скро је на“ ме ра да би би ла до вољ но уска да за до во љи тест. Ме ри ло за 
ис пи ти ва ње афир ма тив них ме ра пред Европ ским су дом прав де и Европ-
ским су дом за људ ска пра ва је тест про пор ци о нал но сти. Афир ма тив на ме ра 
је до пу ште на ако је усме ре на на оства ре ње ле ги тим ног ци ља, ако је по год на 
за оства ре ње тог ци ља и ако је сра змер на оства ре њу тог ци ља, одн. ако не 
по сто ји дру га по год на ме ра ко јом се мо же оства ри ти исти циљ, а ко ја ма ње 
за ди ре у пра во на јед нак трет ман. 

Као из у зе так од оп штег пра ви ла јед на ко сти и за бра не дис кри ми на-
ци је, афир ма тив не ме ре би тре ба ло да има ју при вре мен ка рак тер. Ме ђу тим, 
ис ку ства др жа ва са ду жом тра ди ци јом при ме не афир ма тив них ме ра, по пут 
Ин ди је и САД, ука зу ју да су штин ску јед на кост ни је ла ко оства ри ти и да се 
на ма кро ни воу (ни воу др жав не по ли ти ке) при вре ме ност афир ма тив них ме-
ра ре ла ти ви зу је. Ме ђу тим, на ми кро ни воу, на ни воу при ме не афир ма тив них 
ме ра у кон крет ним, по је ди нач ним јав ним и при ват ним уста но ва ма, по сто ји 
мо гућ ност да афир ма тив не ме ре оства ре свој циљ и да њи хо ва да ља при ме-
на ви ше не бу де оправ да на. У та квом слу ча ју мо же се де си ти да афир ма тив-
не ме ре ви ше не мо гу да из др же тест про пор ци о нал но сти. 

³⁴ На ве де но пре ма: Euro pean Union Agency for Fun da men tal Rights/Euro pean Co urt 
of Hu man Rights – Co un cil of Euro pe, Hand bo ok on Euro pean non-di scri mi na tion law, 2011, 
с. 40. 
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АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ СРБИЈЕ

Прав ни оквир за при ме ну афир ма тив них ме ра у Ср би ји чи не Устав 
Ср би је, ра ти фи ко ва ни ме ђу на род ни уго во ри, као и од ред бе раз ли чи тих за-
ко на. По је ди ни ак ти Вла де та ко ђе са др же од ред бе о афир ма тив ним ме ра ма, 
а кон крет не афир ма тив не ме ре се на ла зе и у раз ли чи тим стра те шким до ку-
мен ти ма. На по кра јин ском ни воу те ме љан прав ни основ је Ста тут АП Вој-
во ди не ко ји та ко ђе отва ра мо гућ ност при ме не афир ма тив них ме ра.

Устав Ср би је³⁵ у чл. 21, ст. 4 про пи су је да се не сма тра ју дис кри ми на ци-
јом по себ не ме ре ко је се мо гу уве сти ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти 
ли ца или гру пе ли ца ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим 
гра ђа ни ма. По себ не ме ре, ка ко Устав озна ча ва афир ма тив не ме ре, ста вља ју 
у по вољ ни ји по ло жај од ре ђе не ка те го ри је ли ца или гру пе ли ца, па је од ред-
ба о не ди скри ми на тор ном ка рак те ру та квих ме ра ну жна, јер би у су прот ном 
оне мо гле би ти оце њи ва не као не у став не.³⁶ 

Пре ма Уста ву, бе не фи ци ја ри афир ма тив них ме ра мо гу би ти ли ца или 
гру пе ли ца ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју, а циљ при ме не ова квих 
ме ра је по сти за ње њи хо ве пу не рав но прав но сти. По ред ове оп ште од ред бе 
о при ме ни афир ма тив них ме ра, Устав Ср би је у чл. 76, ст. 3 ре гу ли ше пи та ње 
уво ђе ња афир ма тив них ме ра у по гле ду при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, 
али је ова од ред ба не што дру га чи ја. Афир ма тив не ме ре чи ји су бе не фи ци ја ри 
при пад ни ци на ци о нал них ма њи на се та ко ђе не сма тра ју дис кри ми на ци јом, 
али су усло ви за то ре стрик тив ни ји не го у оп штој од ред би чл. 21, ст. 4. Нај-
пре, Устав у чл. 76, ст. 3 афир ма тив ним ме ра ма да је при вре мен ка рак тер, док 
од ред ба чл. 21, ст. 4 не са др жи та кву од ред ни цу. По ред то га, чл. 76, ст. 3 из ри-
чи то про пи су је обла сти у ко ји ма се до но се по себ ни про пи си и уво де афир ма-
тив не ме ре, а то су еко ном ски, со ци јал ни, кул тур ни и по ли тич ки жи вот. Циљ 
при ме не афир ма тив них ме ра пре ма при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на је 
по сти за ње пу не рав но прав но сти са ве ћин ским ста нов ни штвом, али Устав у 
том по гле ду са др жи јед ну бит ну ре стрик ци ју ти ме што при ме ну афир ма тив-
них ме ра огра ни ча ва на укла ња ње из ра зи то не по вољ них усло ва жи во та ко је 
при пад ни ке на ци о нал них ма њи на по себ но по га ђа ју. На овај на чин Устав не 
са мо да зна чај но огра ни ча ва мо гућ ност при ме не афир ма тив них ме ра пре ма 
при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, већ их и до во ди у не рав но прав ну по зи-
ци ју пре ма дру гим ра њи вим гру па ма, по пут же на или ли ца са ин ва ли ди те том, 
пре ма ко ји ма се афир ма тив не ме ре при ме њу ју у скла ду са чл. 21, ст. 4 Уста ва.

³⁵ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 98/2006.
³⁶ Pajvančić, Ma ri ja na, „Ko men tar Usta va Re pu bli ke Sr bi je“, Be o grad, Fon da ci ja Kon rad 

Ade na u er, 2009, с. 33.
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За по тре бе овог ра да скре ну ће мо па жњу на два ме ђу на род на ин стру-
мен та ко ја су ре ле вант на за при ме ну афир ма тив них ме ра пре ма Ро ми ма. На 
уни вер зал ном ни воу кључ ни ме ђу на род ни акт је Ме ђу на род на кон вен ци ја о 
уки да њу свих об ли ка ра сне дис кри ми на ци је.³⁷ Ра ти фи ка ци јом овог ак та др-
жа ва се оба ве за ла „да ће пред у зе ти, ако окол но сти то зах те ва ју, у со ци јал-
ној, еко ном ској, кул тур ној и оста лим обла сти ма, по себ не и кон крет не ме ре 
за од го ва ра ју ће обез бе ђи ва ње раз во ја или за шти те из ве сних ра сних гру па 
или по је ди на ца ко ји при па да ју овим гру па ма ра ди га ран то ва ња под усло-
ви ма јед на ко сти, пу ног оства ре ња пра ва чо ве ка и основ них сло бо да“ (чл. 2, 
ст. 2). Истим ста вом је про пи сан при вре мен ка рак тер ова квих ме ра, јер кад 
се по стиг ну ци ље ви због ко јих су ове ме ре би ле пред у зе те, оне ви ше не мо-
гу има ти за ре зул тат одр жа ње не јед на ких или раз ли чи тих пра ва за раз не 
ра сне гру пе. 

Нај зна чај ни ји европ ски ме ђу на род ни акт за за шти ту на ци о нал них ма-
њи на је Оквир на кон вен ци ја за за шти ту на ци о нал них ма њи на³⁸ усво је на у 
окви ру Са ве та Евро пе. Пре ма овом ак ту, ме ре ко је др жа ве усва ја ју ка ко би у 
обла сти ма еко ном ског, дру штве ног, по ли тич ког и кул тур ног жи во та обез бе-
ди ле пу ну и ствар ну јед на кост при пад ни ка на ци о нал не ма њи не и при пад ни-
ка ве ћи не не сма тра ју се ак том дис кри ми на ци је (чл. 4, ст. 2 и ст. 3). Ове ме ре 
др жа ве усва ја ју „где је по треб но“ и во де ћи ра чу на о спе ци фич ним усло ви ма 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на (чл. 4, ст. 2). 

На ни воу за кон ске ре гу ла ти ве за при ме ну афир ма тив них ме ра пре ма 
Ро ми ма нај зна чај ни ји су За кон о за бра ни дис кри ми на ци је³⁹ и За кон о за шти-
ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на.⁴⁰ 

За кон о за бра ни дис кри ми на ци је прав ни ка рак тер афир ма тив них ме-
ра, од но сно ко ри сте ћи тер ми но ло ги ју за ко на, по себ них ме ра, ре гу ли ше у чл. 
14. Пре ма од ред би овог чла на, ме ре ко је су уве де не ра ди по сти за ња пу не 
рав но прав но сти, за шти те или на прет ка ли ца или гру пе ли ца ко ја се на ла зе 
у не јед на ком по ло жа ју не сма тра ју се дис кри ми на ци јом. 

За кон о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на у чл. 4, ст. 1 
про пи су је да ор га ни вла сти мо гу у скла ду са Уста вом и за ко ном да до но се 
про пи се, по је ди нач не прав не ак те и да пред у зи ма ју ме ре у ци љу обез бе ђе-
ња пу не и ефек тив не рав но прав но сти из ме ђу при пад ни ка на ци о нал них ма-
њи на и при пад ни ка ве ћин ске на ци је. Та кви про пи си, ак ти и ме ре не сма тра-
ју се ак том дис кри ми на ци је (чл. 4, ст. 3). Овим чла ном по себ но је ис так ну та 

³⁷ „Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 31/67. 
³⁸ „Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 6/98. 
³⁹ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 22/2009. 
⁴⁰ „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 11/2002.
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ром ска на ци о нал на ма њи на, јер се у ста ву 2 ре гу ли ше да ће ор га ни вла сти 
до не ти прав не ак те и пред у зе ти по себ не ме ре у ци љу по пра вља ња по ло жа ја 
ли ца ко ја при па да ју овој ма њи ни. За при ме ну афир ма тив них ме ра ре ле ван-
тан је и члан 21 овог За ко на ко ји про пи су је да се при ли ком за по шља ва ња у 
јав ним слу жба ма, укљу чу ју ћи по ли ци ју, во ди ра чу на о на ци о нал ном са ста-
ву ста нов ни штва, од го ва ра ју ћој за сту пље но сти и о по зна ва њу је зи ка ко ји 
се го во ри на под руч ју ор га на или слу жбе. За кон о за шти ти пра ва и сло бо да 
на ци о нал них ма њи на не са др жи ка та лог афир ма тив них ме ра ка ко је то слу-
чај у За ко ну о рав но прав но сти по ло ва⁴¹ или у За ко ну о спре ча ва њу дис кри-
ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том.⁴² 

И не ки дру ги за ко ни ко ји за пред мет ре гу ли са ња има ју не ку дру гу 
област пру жа ју прав ну мо гућ ност за при ме ну афир ма тив них ме ра. Та кве од-
ред бе на при мер са др же За кон о др жав ној упра ви⁴³ (чл. 5а), За кон о осно ва-
ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња⁴⁴ (чл. 44, ст. 3; чл. 91, ст. 5 и чл. 99, ст. 3), 
За кон о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2020,⁴⁵ као и За кон 
о со ци јал ном ста но ва њу⁴⁶ (чл. 10, ст. 3). 

На по кра јин ском ни воу прав ни оквир за при ме ну афир ма тив них ме-
ра до пу њен је и чл. 20, ст. 3 Ста ту та АП Вој во ди не⁴⁷ пре ма ко ме се не сма-
тра ју дис кри ми на ци јом ме ре ко је АП Вој во ди на мо же уве сти у еко ном ском, 
со ци јал ном, кул тур ном и по ли тич ком жи во ту ра ди по сти за ња пу не рав но-
прав но сти из ме ђу при пад ни ка за јед ни ца и гру па ко ји су због сво је раз ли-
чи то сти у не по вољ ни јем по ло жа ју од гра ђа на ко ји при па да ју ве ћин ској за-
јед ни ци. 

На ни воу кре и ра ња по ли ти ка, за при ме ну афир ма тив них ме ра мо гу 
би ти ре ле вант ни и ак ти Вла де. Ин ди ка ти ван при мер јед ног та квог ак та је 
За кљу чак о ме ра ма за по ве ћа ње уче шћа при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
у ор га ни ма др жав не упра ве.⁴⁸ Овим за кључ ком Вла де утвр ђу ју се ме ре ра ди 
по ве ћа ња уче шћа при пад ни ка на ци о нал них ма њи на као др жав них слу жбе-
ни ка и на ме ште ни ка у ор га ни ма др жав не упра ве, а са ци љем да се уна пре-
ди ак тив но укљу чи ва ње при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у рад ор га на др-
жав не упра ве. Ме ре пред ви ђе не За кључ ком, из ме ђу оста лог об у хва та ју: да ће 
се у Цен трал ној ка дров ској еви ден ци ји при ку пља ти и ажу ри ра ти по да ци о 

⁴¹ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 104/2009.
⁴² „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 33/2006.
⁴³ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010. 
⁴⁴ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013. 
⁴⁵ „Слу жбе ни гла сник РС“, 88/2010.
⁴⁶ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/2009. 
⁴⁷ „Слу жбе ни лист АП Вој во ди не“, бр. 17/2009. 
⁴⁸ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 40/2006. 
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на ци о нал ној при пад но сти др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка (т. 3), да ће 
при ли ком по пу ња ва ња сло бод них рад них ме ста јав ним кон кур сом Слу жба 
за упра вља ње ка дро ви ма јав ни кон курс у днев ном ли сту об ја ви ти и на је-
зи ци ма на ци о нал них ма њи на, на ро чи то ка да се огла ша ва по пу на сло бод ног 
рад ног ме ста у под руч ној је ди ни ци ор га на др жав не упра ве ко ја је обра зо-
ва на за те ри то ри ју на ко јој пре те жно и тра ди ци о нал но жи ве при пад ни ци 
на ци о нал них ма њи на (т. 8), да ће се у од ре ђе ним слу ча је ви ма Пра вил ни ком 
о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста пред ви де ти од ре-
ђе ни број рад них ме ста код ко јих је као услов за оба вља ње по сло ва рад ног 
ме ста за по је ди не из вр ши о це по треб но и зна ње бар не ког од је зи ка и пи са-
ма на ци о нал не ма њи не ко ји су у слу жбе ној упо тре би на те ри то ри ји за ко ји 
је обра зо ва на под руч на је ди ни ца (т. 9), да ће се кан ди да ти ма те сто ви и дру-
ги ви до ви пи сме не про ве ре учи ни ти до ступ ним и на од го ва ра ју ћем је зи ку 
на ци о нал не ма њи не (т. 10), да ће се при ли ком са чи ња ва ња ли сте за из бор и 
из бо ра кан ди да та по спро ве де ном јав ном кон кур су ме ђу јед на ким кан ди-
да ти ма по себ но во ди ти ра чу на о за сту пље но сти при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на у укуп ној струк ту ри за по сле них у ор га ну (т. 11), да ће у од ре ђе ном 
слу ча ју те сто ви или дру ги об ли ци пу тем ко јих се по ла же при јем ни или ква-
ли фи ка ци о ни ис пит би ти до ступ ни и на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на, за 
кан ди да те ко ји су це ло куп ну на ста ву то ком прет ход ног шко ло ва ња по ха ђа-
ли на је зи ку на ци о нал не ма њи не (т. 14). 

У ци љу си стем ског при сту па у ре ша ва њу спе ци фич них про бле ма ра њи-
вих гру па Вла да усва ја и раз ли чи те стра те шке до ку мен те ко ји са др же афир-
ма тив не ме ре. Цен трал ни до ку мент ко ји адре си ра по ло жај Ро ма у Ср би ји 
је Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји⁴⁹ ко ју је 
Вла да до не ла 2009. го ди не, а ко ја са др жи по ли тич ки оквир за при ме ну афир-
ма тив них ме ра пре ма Ро ми ма. 

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ

Као што јој на зив и сам го во ри, Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа-
ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји (да ље: Стра те ги ја) има за циљ уна пре ђе ње по-
ло жа ја Ро ма и тре ба да до ве де до сма ње ња раз ли ка ко је по сто је из ме ђу по-
ло жа ја ром ске по пу ла ци је и оста лог ста нов ни штва.⁵⁰ За то не тре ба да чу ди 
што се ме ђу прин ци пи ма и вред но сти ма на ко ји ма по чи ва Стра те ги ја на ла зи 

⁴⁹ http://www.in klu zi ja.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2010/03/Stra te gi ja-SR-web-FI NAL.pdf
⁵⁰ Стра те ги ја, с. 9. 
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и спро во ђе ње афир ма тив них ме ра (ме ра афир ма тив не ак ци је).⁵¹ Стра те ги-
јом су уре ђе не обла сти нај зна чај ни је за по ло жај Ро ма: обра зо ва ње, усло ви 
ста но ва ња, за по шља ва ње, по ло жај ра се ље них ли ца, ре ад ми си ја, до ступ ност 
лич них до ку ме на та, со ци јал на и здрав стве на за шти та, по ло жај Ром ки ња, ин-
фор ми са ње, кул ту ра, по ли тич ко уче шће и пред ста вља ње Ро ма, као и ге не-
рал ни дис кри ми на тор ни трет ман у дру штву.

За по тре бе овог ра да ука за ће мо на ме ре ко је се од но се на обла сти ко је 
се сма тра ју нај ва жни јим за по бољ ша ње усло ва жи во та Ро ма: за по шља ва ње, 
ста но ва ње, обра зо ва ње и здрав стве на за шти та.

У обла сти за по шља ва ња јед на од оп штих пре по ру ка пред ви ђа да у оства-
ри ва њу ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња тре ба на ста ви ти са прак сом 
при ме не афир ма тив них ме ра. По себ не пре по ру ке у овој обла сти об у хва та ју 
по ве ћа ње мо гућ но сти за по шља ва ња, пред у зет ни штво, за по шља ва ње у јав-
ним слу жба ма, као и јав не ра до ве. По ве ћа ње мо гућ но сти за по шља ва ња тре-
ба по др жа ти кроз струч ну обу ку за про фе си је за ко ји ма по сто ји по тре ба на 
ло кал ном тр жи шту, сти пен ди је за по ла зни ке обу ке за њи хо ве по ро ди це, мо-
ти ва ци ју ром ске по пу ла ци је да ак тив но тра жи по сао и да се укљу чу је у про-
гра ме ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња, фор ма ли зо ва ње рад но прав ног ста-
ту са са ку пља ча се кун дар них си ро ви на, као и кроз обу ку у ве зи са де ло ва њем 
син ди кал них, стру ков них и за дру жних удру же ња. 

По др шка пред у зет ни штву Ро ма усред сре ђе на је на струк тур ну по др шку 
ром ским пред у зет ни ци ма и на ства ра ње и раз вој ма лих и сред њих пред у зе-
ћа чи ји су вла сни ци Ро ми. Ово се оства ру је кроз опре де љи ва ње на мен ских 
сред ста ва за уна пре ђи ва ње пред у зет ни штва и за по шља ва ња Ро ма, уре ђе ње 
обла сти ми кро кре ди ти ра ња, под сти ца ње по ро дич ног би зни са од стра не је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве, пре во ђе ње ак тив но сти у си вој еко но ми ји у ле гал не 
то ко ве, по себ но у обла сти са ку пља ња се кун дар них си ро ви на, као и по вољ но 
кре ди ти ра ње и да ва ње бес по врат них сред ста ва за опре ма ње рад ног ме ста. 

У Стра те ги ји се по себ но ис ти че по тре ба да се по ве ћа број за по сле них 
Ро ма у ло кал ним и др жав ним ин сти ту ци ја ма, као и да се у фи ли ја ла ма На-
ци о нал не слу жбе за по шља ва ња у гра до ви ма где има ви ше од 5.000 Ро ма за-
по сли је дан или два Ро ма. 

У од но су на јав не ра до ве, Стра те ги ја пред ви ђа да тре ба на ста ви ти са 
спро во ђе њем про гра ма јав них ра до ва уз при ме ну прин ци па афир ма тив не 
ак ци је и одр жи во сти по кре ну тих про гра ма. Стра те ги ја тар ге ти ра че ти ри 
при о ри те та у обла сти за по шља ва ња: по ве ћа ње бро ја Ро ма за по сле них у ло-
кал ној и др жав ној упра ви, ин те гра ци ју и ре ин те гра ци ју Ро ма у тр жи ште ра-
да, обу ку, пре ква ли фи ка ци ју, до ква ли фи ка ци ју и функ ци о нал но обра зо ва ње 

⁵¹ Ibid.
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не за по сле них Ро ма, као и сен зи би ли са ње за по сле них у фи ли ја ла ма На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње за рад са не за по сле ним Ро ми ма. 

Ин те гра ци ја и ре ин те гра ци ја Ро ма у тр жи ште ра да се оства ру је кроз 
за по шља ва ње Ро ма и ус по ста вља ње одр жи вог и ста бил ног трен да ра ста за-
по сле но сти ром ске по пу ла ци је, по др шку по сло дав ци ма ко ји за по шља ва ју 
Ро ме и про гра ме раз во ја пред у зе ћа и за дру га за Ро ме.⁵²

Област ста но ва ња је у Стра те ги ји обим ни је ре гу ли са на не го дру ге обла-
сти, што ука зу је да се по бољ ша ње усло ва ста но ва ња Ро ма иден ти фи ку је као 
јед но од кључ них пи та ња за уна пре ђе ње њи хо вог по ло жа ја. Пре по ру ке у ве-
зи са ста но ва њем гру пи са не су у пет ка те го ри ја и од но се се на уло гу др жав-
них ор га на, уло гу ло кал них са мо у пра ва, пи та ње де ло жа ци је, уло гу ме ђу на-
род не за јед ни це и уло гу ло кал не ром ске за јед ни це. Пре по ру ке ко је се од но се 
на др жав не ор га не пре вас ход но се ба ве уна пре ђе њем за кон ског окви ра и 
кре и ра њем аде кват них по ли ти ка. На ло кал ном ни воу пре по ру ке су усме-
ре не на осми шља ва ње про гра ма за уна пре ђе ње ром ских на се ља, одва ја ње 
бу џет ских по зи ци ја за ре ша ва ње стам бе них про бле ма Ро ма и ром ска на се-
ља, утвр ђи ва ње но вих ло ка ци ја у ур ба ни стич ким пла но ви ма за ре ша ва ње 
стам бе них про бле ма со ци јал но угро же них гру па, као и обез бе ђи ва ње си ро-
ма шним ли ци ма бес плат не прав не по мо ћи, са ве та и за сту па ња у спо ро ви ма 
о стам бе ној про бле ма ти ци. Као мо де ле по бољ ша ња стам бе них при ли ка ко је 
оп шти не мо гу ко ри сти ти, Стра те ги ја на во ди: со ци јал ну из град њу, ре гу ли са-
ну са мо град њу, из град њу јеф ти них ста но ва, раз ли чи те об ли ке по мо ћи (нпр. 
до град ња са ни тар них чво ро ва на по сто је ће објек те, до град ња но вих со ба и 
про сто ри ја), по моћ за за вр ше так ку ће (нпр. гра ђе вин ски ма те ри јал, струч-
на по моћ), суб вен ци је (нпр. за ле га ли за ци ју, за при кључ ке на ин фра струк-
ту ру), обез бе ђи ва ње зе мљи шта (нпр. да ва ње у за куп, суб вен ци о ни са на про-
да ја), обез бе ђи ва ње при вре ме ног сме шта ја (уз услов да за до во ља ва основ не 
стан дар де ста но ва ња), обез бе ђи ва ње сме шта ја за се зон ске рад ни ке и њи хо-
ве по ро ди це, као и ку по ви ну по сто је ћих ста но ва у гра ду, у цен тру оп шти не 
или у око ли ни. При о ри те ти у обла сти ста но ва ња об у хва та ју из ме ђу оста лог 
ало ка ци ју бу џет ских сред ста ва, до но ше ње но вих или ре ви ди ра ње по сто је-
ћих ур ба ни стич ких пла но ва, ле га ли за ци ју на се ља, од ре ђи ва ње у ми ни стар-
стви ма осо ба ко је су за ду же не за пи та ња ром ских на се ља и стам бе на пи та ња 
Ро ма, обу ку слу жбе ни ка над ле жних за стам бе на пи та ња у свр ху ефи ка сног 
ре ша ва ња стам бе них про бле ма Ро ма и њи хо вог бо љег раз у ме ва ња, уво ђе ње 
ром ских ко ор ди на то ра на се ља као стал но за по сле них у од го ва ра ју ћим оп-
штин ским и град ским слу жба ма, пру жа ње др жав не по мо ћи ста нов ни штву у 
из град њи, по прав ци или до град њи ку ћа кроз по моћ из на мен ских сред ста ва, 

⁵² Стра те ги ја, с. 26–27.
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раз ви ја ње мо де ла јеф ти не стам бе не из град ње, обез бе ђи ва ње по вољ них кре-
ди та и раз ви ја ње про гра ма пот по мог ну те са мо град ње.⁵³ 

У обла сти обра зо ва ња, Стра те ги ја по ста вља че ти ри стра те шка ци ља: 
укљу чи ва ње Ро ма у обра зов ни си стем и обез бе ђи ва ње кон ти ну и те та у обра-
зо ва њу, обез бе ђи ва ње ква ли тет ног обра зо ва ња за Ро ме, ус по ста вља ње ме-
ха ни за ма ко ји ће под сти ца ти то ле ран ци ју и ува жа ва ње раз ли чи то сти, као 
и не го ва ње кул тур ног иден ти те та. За ре а ли за ци ју ових ци ље ва Стра те ги ја 
пред ви ђа при ме ну раз ли чи тих ме ра ко је се, из ме ђу оста лог, ти чу по себ не по-
ли ти ке упи са за ром ске уче ни ке, при пре ме обра зов них ин сти ту ци ја за при-
јем ром ских уче ни ка и при пре ме ром ске де це за укљу чи ва ње у шко лу, обез-
бе ђи ва ња обра зов них про гра ма ко ји пра те по тре бе ром ске де це и мла дих, 
обез бе ђи ва ња про свет ног ка дра ко ји је по себ но еду ко ван за рад са ром ском 
де цом, по врат ка у ре дов не шко ле ром ске де це ко ја су без осно ва упи са на у 
спе ци јал не шко ле, си стем ског мо ти ви са ња ром ске де це за шко ло ва ње и обра-
зо ва ње и мо ти ви са ње ром ских ро ди те ља да им пру же по др шку у том по гле ду, 
спре ча ва ња се гре га ци је и под сти ца ња де се гре га ци је и спро во ђе ња ме ра про-
тив дис кри ми на ци је, као и обра зо ва ња струч ња ка за ром ски је зик и кул ту ру. 

У обла сти обра зо ва ња, Стра те ги ја иден ти фи ку је два при о ри те та: пра-
во вре ме но и ефи ка сно укљу чи ва ње ром ске де це у пред школ ско и основ но 
обра зо ва ње, као и по ве ћа ње бро ја Ро ма са сред њим и ви со ким обра зо ва њем. 
У свр ху пра во вре ме ног и ефи ка сног укљу чи ва ња ром ске де це у пред школ-
ско и основ но обра зо ва ње, Стра те ги ја пред ви ђа при ме ну афир ма тив них ме-
ра ко је се од но се на укљу чи ва ње у на ста ву де це ко ја су пре ра сла упис у пр ви 
раз ред, аде кват ну про це ну спрем но сти за по ла зак у шко лу, на ста ву на ром-
ском је зи ку или ром ског је зи ка, уса вр ша ва ње на став ног осо бља за ин ди ви ду-
а ли зо ван обра зов ни рад, пра ће ње и санк ци о ни са ње дис кри ми на ци је, си стем 
под сти ца ња и на гра ђи ва ња на став ни ка и обра зов них уста но ва, про мо ви са ње 
обра зо ва ња де вој чи ца, ма те ри јал ну по др шку ром ским уче ни ци ма и њи хо-
вим по ро ди ца ма (бес пла тан пре воз, бес пла тан оброк, оде ћа, бес плат ни уџ-
бе ни ци и дру ги обра зов ни ма те ри јал). 

Афир ма тив не ме ре ко је тре ба да до при не су по ве ћа њу бро ја Ро ма са 
сред њим и ви со ким обра зо ва њем од но се се на утвр ђи ва ње кри те ри ју ма, про-
це ду ра и ме ха ни за ма за упис ром ских уче ни ка и сту де на та у сред ње шко-
ле и на фа кул те те, пра ће ње успе шно сти упи са них уче ни ка и сту де на та, ак-
тив но сти у ве зи са ин фор ми са њем о до ступ ним сти пен ди ја ма, кре ди ти ма и 
дру гим ви до ви ма ма те ри јал не по др шке ром ским уче ни ци ма и сту ден ти ма, 
мен тор ски рад са ром ским уче ни ци ма и сту ден ти ма, ме ха ни зме по ве зи ва ња 
са тр жи штем ра да, сти пен ди је за уче ни ке и сту ден те из ром ских по ро ди ца, 

⁵³ Стра те ги ја, с. 21–24. 
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сме штај у сту дент ским до мо ви ма за од ре ђен број ром ских сту де на та и са-
рад њу уни вер зи тет ских уста но ва са ром ским удру же њи ма гра ђа на и осни-
ва ња ин фор ма тив них цен та ра за сту ден те.⁵⁴ 

У обла сти здрав стве не за шти те Ро ма Стра те ги ја утвр ђу је је дан оп шти 
и че ти ри спе ци фич на ци ља. Оп шти циљ је уна пре ђе ње здрав стве ног ста-
ња Ро ма. Спе ци фич ни ци ље ви од но се се на утвр ђи ва ње здрав стве ног ста ња 
ром ске по пу ла ци је, по бољ ша ње оства ри ва ња пра ва Ро ма на здрав стве ну за-
шти ту кроз пра ће ње при ме не За ко на о здрав стве ној за шти ти, по бољ ша ње 
до ступ но сти здрав стве не за шти те за ром ску по пу ла ци ју и на уна пре ђе ње 
жи вот ног окру же ња у ром ској за јед ни ци. Стра те ги ја са др жи ви ше оп штих и 
спе ци фич них пре по ру ка за уна пре ђе ње здрав стве ног ста ња Ро ма, а при о ри-
те ти об у хва та ју за по шља ва ње ром ских здрав стве них ме ди ја тор ки у до мо ви ма 
здра вља, спро во ђе ње про је ка та за уна пре ђе ње хи ги јен ско-епи де ми о ло шких 
усло ва у ром ским на се љи ма, по ве ћа ње об у хва та оба ве зном иму ни за ци јом, 
по бољ ша ње ре про дук тив ног здра вља и пре вен ци ју хро нич них не за ра зних 
обо ље ња, по др шку про јек ту ко ји тар ге ти ра про блем не у хра ње но сти код ром-
ске де це, као и сен зи би ли за ци ју и еду ка ци ју здрав стве них рад ни ка за рад са 
ром ском по пу ла ци јом.⁵⁵ 

ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ АФИРМАТИВНИХ МЕРА 
ПРЕМА РОМИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

По ле ми ке о оправ да но сти уво ђе ња афир ма тив них ме ра у до број ме-
ри се во де око оце на ефе ка та при ме не ова квих ме ра. За го вор ни ци афир ма-
тив них ме ра че сто ће ука зи ва ти на ре зул та те ко ји по ка зу ју да афир ма тив не 
ме ре до при но се по ве ћа ном укљу чи ва њу при пад ни ка од ре ђе них гру па (же-
на, ма њи на, осо ба са ин ва ли ди те том) у кључ не обла сти дру штве ног жи во та 
(пре све га, за по шља ва ње и обра зо ва ње). Са дру ге стра не, кри ти ча ри при ме-
не афир ма тив них ме ра по зи ва ће се на кван ти та тив не ре зул та те ко ји ука-
зу ју на огра ни чен ефе кат ова квих ме ра и ти ме прав да ти ар гу мент да ова-
кве ме ре чи не ви ше ште те не го ко ри сти. За про це ну ефе ка та афир ма тив них 
ме ра кључ но је кван ти та тив но ме ре ње ре ле вант них ин ди ка то ра, као и аде-
кват на ква ли та тив на об ра да тих ре зул та та. У том по гле ду пра ће ње при ме-
не афир ма тив них ме ра сву да ис по ља ва од ре ђе не сла бо сти. Рет ке су др жа ве 
у ко ји ма се во ди ра сно/на ци о нал но/ет нич ки сен зи би ли са на ста ти сти ка, од-
но сно у ко ји ма се об ра ђу ју по да ци „пре ло мље ни“ пре ма овим па ра ме три ма. 

⁵⁴ Стра те ги ја, с. 14–15. 
⁵⁵ Стра те ги ја, с. 46–47. 
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Без ва ља них кван ти та тив них по да та ка не мо гу ће је пра ти ти ефек те од ре ђе не 
по ли ти ке. Са дру ге стра не, ка да ста ти стич ки по да ци и по сто је, оце на ефе ка та 
у до број ме ри за ви си од аде кват не ква ли та тив не ана ли зе ових по да та ка, јер 
се на осно ву истих по да та ка мо гу до но си ти раз ли чи ти за кључ ци. 

Про це на ефе ка та при ме не афир ма тив них ме ра пре ма Ро ми ма у Ср би ји 
по ка зу је на пред на ве де не сла бо сти. По чет ни про блем на кван ти та тив ном ни-
воу је што је број Ро ма ко ји жи ве у Ср би ји пред мет раз ли чи тих спе ку ла ци ја. 
Ре зул та ти зва нич ног по пи са ста нов ни штва у по гле ду бро ја Ро ма се узи ма ју 
са ре зер вом и прет по ста вља се да је тај број мно го ве ћи. Има ју ћи у ви ду да 
се др жав на по ли ти ка про јек ту је пре ма зва нич ним по да ци ма, мо же се оправ-
да но по ста ви ти пи та ње да ли она мо же да ти оче ки ва не ре зул та те ако је број 
по тен ци јал них ко ри сни ка пред ви ђе них ме ра бит но ве ћи.⁵⁶ До дат ни про блем 
пред ста вља чи ње ни ца да се у Ср би ји пи та ње об ра де по да та ка о на ци о нал ној 
при пад но сти прав но на ла зи у „си вој зо ни“. За кон о за шти ти по да та ка о лич-
но сти⁵⁷ ова кве по дат ке кла си фи ку је као на ро чи то осе тљи ве по дат ке и пру-
жа им по себ ну вр сту за шти те.⁵⁸ Зна ча јан про блем у по гле ду за шти те ова квих 
по да та ка по сто ји због то га што Вла да ни не ко ли ко го ди на од усва ја ња За ко на 
ни је до не ла уред бу о за шти ти на ро чи то осе тљи вих по да та ка, па је „за ко ном 
про кла мо ва на за шти та тих по да та ка са мо пра зна про кла ма ци ја“.⁵⁹ 

По ло жај Ро ма у Ср би ји јед на је од до ми нант них про јект них обла сти. 
Про те клих го ди на спро ве де но је мно го про је ка та ко ји су се ба ви ли раз ли-
чи тим аспек ти ма овог про бле ма. Ис пи са не су стра ни це и стра ни це раз ли-
чи тих из ве шта ја у ко ји ма се ана ли зи ра деј ство афир ма тив не по ли ти ке пре-
ма Ро ми ма. За по тре бе овог ра да ана ли зи ра ће мо ре зул та те ис тра жи ва ња о 

⁵⁶ О „игри бро је ви ма“ у ве зи са про це на ма бро ја Ро ма ви ди у: Јак шић, Бо жи дар, „По-
ли ти ка про ме не иден ти те та Ро ма у Ср би ји“, у Ва ра ди, Ти бор, Ба шић. Го ран (ур.), Про ме не 
иден ти те та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци јал но-еко ном ске ин те гра ци-
је, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 6–8. Де цем бра 2010, Бе о град: СА НУ, 2012, 
с. 40–41. 

⁵⁷ „Слу жбе ни гла сник РС“, бр 97/08, 104/09 – др. за кон, 68/2012 – од лу ка УС и 107/2012.
⁵⁸ Ови по да ци мо гу се об ра ђи ва ти на осно ву сло бод но да тог при стан ка ли ца, осим 

ка да за ко ном ни је до зво ље на об ра да ни уз при ста нак. При ста нак се да је у пи са ном об ли-
ку уз сво је руч ни пот пис. Ако ли це ко је да је при ста нак ни је пи сме но или ни је у ста њу да 
при ста нак сво је руч но пот пи ше, за пу но ва жност при стан ка је нео п ход но да два све до ка 
сво јим пот пи си ма по твр де из ја ву во ље да ва о ца при стан ка. При ста нак за об ра ду осе тљи-
вих по да та ка не мо же се да ти пре ко пу но моћ ни ка. 

⁵⁹ Са оп ште ње По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о 
лич но сти, „Нео п хо дан мно го ак тив ни ји од нос Вла де пре ма про бле ми ма у обла сти за-
шти те по да та ка о лич но сти“, об ја вље но 12. де цем бра 2012. http://www.po ve re nik.rs/yu/sa-
op ste nja/1499-neo p ho dan-mno go-ak tiv ni ji-od nos-vla de-pre ma-pro ble mi ma-u-obla sti-za sti-
te-po da ta ka-o-lic no sti.html 
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спро во ђе њу Стра те ги је ко је је спро вео За штит ник гра ђа на Ре пу бли ке Ср би-
је,⁶⁰ и то у оним сег мен ти ма ко је смо ис та кли у прет ход ном де лу ра да. 

Пр ви на лаз „Ис тра жи ва ња“ у обла сти за по шља ва ња Ро ма је да фи ли-
ја ле и ис по ста ве На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње ко је су би ле об у хва-
ће не овим ис тра жи ва њем ни су фор ми ра ле по себ не (ло кал не) еви ден ци је и 
ба зе по да та ка о не за по сле ним Ро ми ма. До по да та ка о Ро ми ма на тр жи шту 
ра да мо же се до ћи по сред но пре ко цен трал не ба зе по да та ка На ци о нал не слу-
жбе за по шља ва ња. У „Ис тра жи ва њу“ се кон ста ту је да би се ве ћи број Ро ма 
из ја снио о сво јој на ци о нал ној при пад но сти да им је то обез бе ђи ва ло не ку 
пред ност при ли ком за по шља ва ња. Ка ко по сто је ће ме ре не га ран ту ју Ро ми ма 
кон крет не пред но сти при ли ком за по шља ва ња, по да так о на ци о нал ној при-
пад но сти је ире ле ван тан.⁶¹ 

Дру ги на лаз „Ис тра жи ва ња“ је да одо бра ва ње суб вен ци ја за са мо за по-
шља ва ње, start up и ми кро кре ди ти Фон да за раз вој, ус по ста вља ње одр жи вих 
ме ха ни за ма за уна пре ђе ње пред у зет ни штва и за по шља ва ња Ро ма ни су бит но 
до при не ли ци ље ви ма Стра те ги је, од но сно по ве ћа њу бро ја за по сле них Ро ма. 
У „Ис тра жи ва њу“ је ис так ну то да суб вен ци је за са мо за по шља ва ње ни су по-
го дан на чин сма ње ња си ро ма штва Ро ма. Ко рист од ове афир ма тив не ме ре 
ни је сра змер на по тре ба ма и спе ци фич ним про бле ми ма Ро ма, а усло ви ко је 
не за по сле ни мо ра ју да ис пу ња ва ју да би оства ри ли пра во на ова кве суб вен-
ци је су за ве ћи ну Ро ма не до сти жни. 

„Ис тра жи ва ње“ та ко ђе ука зу је да под сти цај и по др шка по сло дав ци ма 
кроз суб вен ци је при ли ком за по шља ва ња ли ца ром ске на ци о нал но сти ни су 
ре ше ње јер је за две го ди не одо бре но све га 12 та квих суб вен ци ја. Пре ма „Ис-
тра жи ва њу“, ор га ни зо ва ње и укљу чи ва ње не за по сле них Ро ма у про грам јав-
них ра до ва ни је да ло од го ва ра ју ће ре зул та те. Је дан од ре зул та та „Ис тра жи-
ва ња“ је да ме ре за по ве ћа ње за по шљи во сти Ро ма ни су ути ца ле на сма ње ње 
си ро ма штва код Ро ма. У „Ис тра жи ва њу“ се ука зу је и да фор ма ли зо ва ње рад-
но прав ног ста ту са са ку пља ча се кун дар них си ро ви на и њи хо во за по шља ва-
ње ни је оства ре но.⁶² На осно ву ова квих на ла за, у „Ис тра жи ва њу“ за кљу чу је 
се да ме ре из Стра те ги је и ак ци о них пла но ва ко је се од но се на за по шља ва ње 
Ро ма ни су бит но до при не ле оства ре њу овог ци ља.⁶³ 

И у обла сти ста но ва ња по чет ни про блем за ана ли зу ефе ка та ме ра пред-
ви ђе них Стра те ги јом пред ста вља не до ста так по у зда них кван ти та тив них по-

⁶⁰ „Ре зул та ти ис тра жи ва ња За штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна-
пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји“ (www.pra va ma nji na.rs/at tac hments/RE ZUL-
TA TI%20IS TRA ZI VA NJA%20ZG%20O%20PRI ME NI%20STRA TE GI JE.pdf) 

⁶¹ „Ис тра жи ва ње“, с. 24. 
⁶² „Ис тра жи ва ње“, с. 23 и да ље. 
⁶³ „Ис тра жи ва ње“, с. 32. 
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ка за те ља. Не по сто је по да ци о то ме ко ли ки број Ро ма жи ви у ло шим стам бе-
ним усло ви ма у сла мо ви ма и не хи ги јен ским на се љи ма, ни ти по да ци о ста њу 
ром ских на се ља у Ср би ји. Ме ђу тим, у свих 30 ло кал них са мо у пра ва ко је су 
би ле об у хва ће не „Ис тра жи ва њем“, по сто је по да ци о бро ју ром ских ур ба них 
и ру рал них на се ља, по сто је ре ал не про це не о бро ју ста нов ни ка ових на се ља 
и по знат је имо вин ско-прав ни ста тус зе мљи шта на ко ме су из гра ђе на на се-
ља. Ипак, ни јед на од ових ло кал них са мо у пра ва не ма ба зу по да та ка о стам-
бе ним по тре ба ма Ро ма. 

Пре ма „Ис тра жи ва њу“, ве ћи на ром ских на се ља је не фор мал на јер су 
ку ће, ули це и ин фра струк ту ра у њи ма из гра ђе ни без до зво ле. Ова на се ља су 
по пра ви лу из дво је на од де ло ва гра да ко је на ста њу је ве ћин ска по пу ла ци ја и 
че сто су пре на се ље на. Стам бе ни ста тус ста нов ни ка ових на се ља је не си гу-
ран, а при нуд но исе ље ње кон стант на прет ња.⁶⁴

Ре зул та ти у обла сти ста но ва ња су ам би ва лент ни, углав ном огра ни че-
ни на усва ја ње стра те шких и план ских до ку ме на та, док прак тич но де ло ва ње 
че сто из о ста је. Чак и на том план ском ни воу, над ле жно ми ни стар ство ни је у 
пот пу но сти оства ри ло ме ре ко је се ти чу ур ба ни стич ког пла ни ра ња. Што се 
ти че со ци јал ног ста но ва ња, ре зул та ти „Ис тра жи ва ња“ по ка зу ју да је ма ли број 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до нео ло кал не стра те ги је и про гра ме, уста но-
вио град ске од но сно оп штин ске стам бе не аген ци је и дру ге не про фи та бил не 
стам бе не ор га ни за ци је.⁶⁵ „Ис тра жи ва ње“ по ка зу је и да ни јед на ло кал на са-
мо у пра ва ни је пред у зе ла кон крет не ме ре да обез бе ди дру гу ло ка ци ју за ре-
ша ва ње про бле ма Ро ма у на се љи ма где имо вин ско-прав ни ста тус зе мљи шта 
ни је ре гу ли сан.⁶⁶ „Ис тра жи ва ње“, ме ђу тим, ука зу је и на при ме ре до бре прак-
се у не ким оп шти на ма за уна пре ђе ње усло ва ста но ва ња Ро ма у не фор мал-
ним на се љи ма. Оне се од но се на ас фал ти ра ње ули ца, по ста вља ње кон теј не ра, 
елек три фи ка ци ју, из град њу за јед нич ког кон теј не ра, са ни ра ње ку ћа ко је ни су 
ис пу ња ва ле ми ни мум усло ва ста но ва ња, уво ђе ње во де и стру је, из град њу ам-
бу лан те и вр ти ћа, као и ку по ви ну до ма ћин ста ва у се ли ма за по тре бе Ро ма.⁶⁷

У окви ру обла сти ста но ва ња „Ис тра жи ва ње“ се ба ви и пи та њем сме-
шта ја из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца. У овом сег мен ту по др шку Ро ми ма 
пру жа Ко ме са ри јат за из бе гли це, ко ји обез бе ђу је сме штај за ин тер но ра се ље-
на ли ца у 53 ко лек тив на цен тра и спро во ди про јек те за обез бе ђи ва ње трај них 
стам бе них ре ше ња за ли ца сме ште на у овим цен три ма. Та ко су на при мер за 
Ро ме, ко ри сни ке ко лек тив ног цен тра „Гр љан“ код За је ча ра ку пље на се о ска до-

⁶⁴ „Ис тра жи ва ње“, с. 35.
⁶⁵ „Ис тра жи ва ње“, с. 42. 
⁶⁶ „Ис тра жи ва ње“, с. 43.
⁶⁷ „Ис тра жи ва ње“, с. 44. 
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ма ћин ства. Пре ко Ко ме са ри ја та за из бе гли це се спро во де про гра ми стам бе ног 
збри ња ва ња ин тер но ра се ље них ли ца кроз по моћ у гра ђе вин ском ма те ри ја лу, 
ку по ви ни ку ћа са окућ ни цом, као и мон та жних ку ћа за со ци јал но ста но ва ње. 

По се бан про блем у ста но ва њу Ро ма је ра се ља ва ње сла мо ва. У при сту пу 
овом про бле му као и ре ак ци ја ма ши ре јав но сти ја сно се ма ни фе сту ју сте ре-
о тип ни ста во ви о Ро ми ма и дис кри ми на тор ни од нос пре ма њи ма, а ре ше ња 
су че сто се гре га тор на. У овом пи та њу из ра зи то је при сут на по вре да пра ва 
сва ког чо ве ка да бу де тре ти ран као по је ди нац, а ко лек тив ни при ступ пре се-
ље њу до при но си за тва ра њу Ро ма у ет нич ки хо мо ге на на се ља.

Про це на ефе ка та афир ма тив них ме ра у обра зо ва њу оте жа на је јер не 
по сто је си сте ма ти зо ва ни и пре ци зни по да ци о бро ју Ро ма укљу че них у обра-
зов ни про цес. Ми ни стар ство про све те не рас по ла же та квим по да ци ма, док 
та кви по да ци по сто је за под руч је АП Вој во ди не, као и у не ким школ ским 
упра ва ма у цен трал ној Ср би ји. Пре ма „Ис тра жи ва њу“, „не по сто ја ње по да-
та ка, од но сно не пре ци зни по да ци до во де у сум њу по зи тив не ефек те спро-
ве де них ме ра у обра зо ва њу“.⁶⁸ 

У „Ис тра жи ва њу“ се ис ти че да ве ли ка ве ћи на (82 од сто) ром ске де це 
на ста ву не по ха ђа ре дов но, као и да се ром ски уче ни ци не осе ћа ју при јат-
но ме ђу вр шња ци ма у шко ли.⁶⁹ У шко ла ма је при сут на се гре га ци ја, а ром ска 
де ца су че сто жр тве из ру ги ва ња од стра не оста ле де це, па се у та квој ат мос-
фе ри гу би мо ти ва ци ја за шко ло ва ње. По се бан про блем се гре га ци је у шко ла-
ма пред ста вља фор ми ра ње „ром ских оде ље ња“ или чак и чи та вих „ром ских 
шко ла“, иза зван чи ње ни цом да ро ди те љи не ром ске де це не же ле да упи су ју 
де цу у шко ле са знат ним бро јем ром ске де це. Основ не шко ле „Вук Ка ра џић“ 
у Ни шу и „Пе тар Та сић“ у Ле сков цу ти пи чан су при мер се гре ги ра них ром-
ских шко ла. У „Ис тра жи ва њу“ се до дат но ука зу је на про блем ни жег ква ли-
те та обра зо ва ња за ром ску де цу у основ ним шко ла ма. Ни жи успех ром ских 
уче ни ка на стан дард ним те сто ви ма у од но су на уче ни ке не ром ског по ре кла, 
чак и оне истог или слич ног еко ном ског ста ту са, ука зу је на то да на став ни-
ци има ју дру га чи је ста во ве пре ма ром ским у од но су на не ром ске уче ни ке. 
Сни жа ва ју ћи оче ки ва ња за ром ске уче ни ке, на став ни ци им пру жа ју ма ње 
по др шке и под сти ца ја, што има за по сле ди цу сла би ји ре зул тат.⁷⁰ По се бан 
вид се гре га ци је ром ске де це је њи хо во упу ћи ва ње у „спе ци јал не шко ле“. На 
при мер, у спе ци јал ној шко ли у Бо ру, од 130 уче ни ка 110 уче ни ка је ром ске 
на ци о нал но сти. Ве ћи на ових уче ни ка је спо соб на да по ха ђа ре дов не шко ле.⁷¹ 

⁶⁸ „Ис тра жи ва ње“, с. 48. 
⁶⁹ Ibid.
⁷⁰ „Ис тра жи ва ње“, с. 52. 
⁷¹ „Ис тра жи ва ње“, с. 57. 
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У по гле ду упи си ва ња ром ске де це у пред школ ске уста но ве и основ не 
шко ле, „Ис тра жи ва њем“ је утвр ђе но да Ми ни стар ство про све те и је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве не спро во де ор га ни зо ва не и стал не кам па ње за укљу-
чи ва ње ром ске де це, већ да Ми ни стар ство је ди но штам па бро шу ре и оба ве-
ште ња о упи су де це у шко ле.⁷² Зва нич ни по да ци о ром ској де ци об у хва ће ној 
пред школ ским вас пи та њем не по сто је. Ве ћи на пред школ ских уста но ва не ма 
ан га жо ва ног пе да го шког аси стен та.⁷³ Уло га пе да го шких аси сте на та је на ро-
чи то ва жна у основ но школ ском обра зо ва њу, јер се за де цу ко ја има ју те шко-
ће у обра зо ва њу, су прот но за ко ну, не осми шља ва ин ди ви ду ал ни обра зов ни 
план, па се по моћ ко ју де ца ром ске на ци о нал но сти до би ја ју нај че шће сво ди 
на рад са пе да го шким аси стен том.⁷⁴  Отво ре на пи та ња са ста ту сом пе да го шких 
аси сте на та од но се се на сле де ће про бле ме: опис по сла и рад ни за да ци пе да-
го шког аси стен та ко ји пру жа по др шку ром ским уче ни ци ма ни су ја сно утвр-
ђе ни; не по сто је кри те ри ју ми на осно ву ко јих се од ре ђу је број де це са ко ји ма 
аси стент мо же ква ли тет но да ра ди, рад но-прав ни ста тус пе да го шких аси сте-
на та ни је де фи ни сан; не по сто је кри те ри ју ми за из бор пе да го шког аси стен та 
ко ји ра ди са ром ском де цом.⁷⁵ У „Ис тра жи ва њу“ се ис ти че да је рад ром ских 
аси сте на та до при нео бо љем оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње ром ске на ци-
о нал не ма њи не, по себ но кроз њи хов рад са ро ди те љи ма ром ских уче ни ка.⁷⁶ 

У „Ис тра жи ва њу“ је по себ но об ра ђе на по ли ти ка пре фе рен ци јал ног 
трет ма на за упис ром ских уче ни ка и сту ден та у сред ње шко ле и на фа кул те-
те. Број уче ни ка и сту де на та ром ске на ци о нал но сти ко ји се упи су ју при ме-
ном афир ма тив них ме ра је у стал ном по ра сту. По зи тив ни ефек ти при ме не 
афир ма тив них ме ра су на ро чи то ви дљи ви у АП Вој во ди ни. У „Ис тра жи ва-
њу“ је ис так ну то да би ре зул та ти пре фе рен ци јал ног трет ма на би ли још бо-
љи да су ин фор ма ци је о афир ма тив ним ме ра ма до ступ ни је Ро ми ма и да је 
пре фе рен ци јал ни упис ром ских уче ни ка и сту де на та прав но уре ђе ни ји. Пре-
ма „Ис тра жи ва њу“, „по сто је ће ме ре се при ме њу ју од слу ча ја до слу ча ја, на 
ин тер вен ци ју ром ских ак ти ви ста и по је ди них др жав них или по кра јин ских 
функ ци о не ра“.⁷⁷ Као зна чај не про бле ме ко ји по сто је у ве зи са пре фе рен ци-
јал ним упи сом „Ис тра жи ва ње“ ис ти че на чин утвр ђи ва ња на ци о нал не при-
пад но сти кан ди да та, и чи ње ни цу да се афир ма тив не ме ре све че шће зло у-
по тре бља ва ју од стра не уче ни ка и сту де на та ко ји ни су Ро ми, прак су ви ших 
шко ла и фа кул те та да од би ја ју да упи шу сту ден те ром ске на ци о нал но сти по 

⁷² „Ис тра жи ва ње“, с. 54. 
⁷³ „Ис тра жи ва ње“, с. 55. 
⁷⁴ „Ис тра жи ва ње“, с. 61. 
⁷⁵ „Ис тра жи ва ње“, с. 62.
⁷⁶ „Ис тра жи ва ње“, с. 64. 
⁷⁷ „Ис тра жи ва ње“, с. 68.



51Афирмативне мере за унапређење положаја Рома у Србији

по вла шће ном по ступ ку, као и не га тив не ре ак ци је не ром ског ста нов ни штва 
због по вла шће ног по ло жа ја ром ских уче ни ка и сту де на та.⁷⁸ 

У обла сти здрав стве не за шти те, „Ис тра жи ва ње“ по себ но ис ти че ак тив-
ну уло гу Ми ни стар ства здра вља за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у овој обла-
сти. Кључ на ме ра с тим у ве зи је не фор мал но уво ђе ње у здрав стве ни си стем 
здрав стве них ме ди ја тор ки са основ ним ци љем да се ус по ста ве кон так ти из-
ме ђу Ро ма и здрав стве них уста но ва. Здрав стве не ме ди ја тор ке су осо бе ко је 
до бро по зна ју и це не про бле ме ко ји ти ште по је ди не мар ги на ли зо ва не ло кал-
не гру пе, по ти чу из не ког од циљ них ром ских на се ља и жи ве у ње му, има ју 
за вр ше ну основ ну шко лу, мај ке су и до бро по зна ју ром ски је зик и кул ту ру. 
Пре ма „Ис тра жи ва њу“ у 59 гра до ва и оп шти на у Ср би ји ан га жо ва но је 75 
ме ди ја тор ки. Здрав стве не ме ди ја тор ке су ан га жо ва не у па тро на жној слу жби 
до ма здра вља. Глав ни про блем у ве зи ан га жо ва ња здрав стве них ме ди ја тор-
ки је не из ве сност њи хо вог ста ту са. „Ис тра жи ва ње“ при зна је до бре ре зул та те 
здрав стве них ме ди ја тор ки у ве зи са за шти том здра вља и здрав стве ним про-
све ћи ва њем ром ске по пу ла ци је. 

Дру ги ва жан сег мент здрав стве не за шти те ко ји об ра ђу је „Ис тра жи ва ње“ 
је при ја ва Ро ма на оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње. Пре ма „Ис тра жи ва њу“, 
нај ви ше ис пи та ни ка је оси гу ра но као не за по сле но ли це чи ји су ме сеч ни при-
хо ди ис под за кон ског ми ни му ма, а нај ма ње по осно ву рад ног од но са и ко ри-
сни ка пен зи ја. Не зна тан број Ро ма је оства рио пра во на оба ве зно здрав стве но 
оси гу ра ње на осно ву из ја ве да су ром ске на ци о нал но сти. По се бан про блем 
пред ста вља здрав стве но оси гу ра ње Ро ма ко ји не ма ју стал но пре би ва ли ште, 
од но сно бо ра ви ште јер је прав ни оквир кон фу зан. Про блем по сто ји у по гле ду 
до ку ме на та ко ји су по треб ни за при ја ву здрав стве ног оси гу ра ња за ли ца без 
пре би ва ли шта или бо ра ви шта, тј. да ли је по треб но при ло жи ти лич на до ку-
мен та, или по твр ду о пре би ва ли шту или бо ра ви шту, или је до вољ на из ја ва. 
Ипак, чи ње ни ца је да је по ве ћан број из да тих здрав стве них књи жи ца Ро ми ма. 

Иако је Ро ми ма олак шан при ступ при мар ној здрав стве ној за шти ти, 
пре све га за хва љу ју ћи ан га жо ва њу здрав стве них ме ди ја тор ки, ре зул та ти су 
бит но дру га чи ји у по гле ду се кун дар не и тер ци јар не за шти те. Док се у до мо-
ви ма здра вља ле чи око 80 од сто ис пи та ни ка, „Ис тра жи ва ње“ по ка зу је да се 
око 39 од сто ис пи та ни ка ле чи ло у бол ни ца ма, док је са мо не што ма ње од се-
дам од сто ис пи та ни ка ко ри сти ло бањ ско ле че ње.⁷⁹ По ред то га, ско ро сви ис-
пи та ни ци су на гла ша ва ли да има ју про блем да обез бе де пре пи са не ле ко ве 
ка да се за њих пла ћа пар ти ци па ци ја или се ку пу ју.⁸⁰

⁷⁸ „Ис тра жи ва ње“, с. 69 и да ље. 
⁷⁹ „Ис тра жи ва ње“, с. 86. 
⁸⁰ „Ис тра жи ва ње“, с. 87.
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ЗАКЉУЧАК

Афир ма тив не ме ре пред ста вља ју ва жно сред ство за уна пре ђе ње по ло-
жа ја Ро ма. С об зи ром на си стем ску дис кри ми на ци ју и се гре га ци ју ко ји ма су 
из ло же ни, по ли ти ка јед на ких мо гућ но сти пре ма Ро ми ма не мо же се огра ни-
чи ти са мо на до след ну при ме ну прин ци па за бра не дис кри ми на ци је. За оства-
ри ва ње су штин ске рав но прав но сти Ро ма са оста лим гра ђа ни ма нео п ход не 
су по себ не ме ре ко ји ма ће се до дат но по др жа ти њи хо во укљу чи ва ње у ши ре 
дру штво и олак ша ти при ступ ре сур си ма. 

Прав ни по ре дак Ср би је ува жа ва афир ма тив не ме ре као сред ство за 
оства ри ва ње пу не рав но прав но сти и тре ти ра их као из у зе так од оп ште за бра не 
дис кри ми на ци је. Прав ни оквир ко ји чи не Устав, ра ти фи ко ва ни ме ђу на род ни 
уго во ри и за ко ни пру жа аде ква тан прав ни основ за спро во ђе не афир ма тив-
не по ли ти ке пре ма Ро ми ма. Ге не рал но по ли тич ко опре де ље ње за уна пре ђе ње 
по ло жа ја Ро ма по сто ји, а ма ни фе сту је се пре вас ход но кроз усва ја ње по себ ног 
стра те шког до ку мен та (и ак ци о них пла но ва ко ји га пра те) ко ји ис кљу чи во 
тар ге ти ра про бле ме ове за јед ни це. Не мо же се спо ри ти да је „др жав на по ли-
ти ка Ср би је пре ма Ро ми ма [...] до не ла не ке не сум њи во по зи тив не ре зул та те 
и омо гу ћи ла не ке прет по став ке за по бољ ша ње усло ва жи во та Ро ма“.⁸¹ 

Као и у дру гим обла сти ма, нај ве ћа мањ ка вост др жав не по ли ти ке пре-
ма Ро ми ма огле да се у не до след ној при ме ни усво је них ака та и про грам ских 
до ку ме на та. При ме на афир ма тив них ме ра че сто је оте жа на или оне мо гу ће на 
јер ни су до не ти по треб ни под за кон ски ак ти. По зи ти ван од нос пре ма ре ша-
ва њу про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју Ро ми че сто је огра ни чен на про грам ске 
про кла ма ци је и уоч љив је „ве ли ки јаз из ме ђу до брих на ме ра и ве о ма сла бе 
ре а ли за ци је раз ли чи тих про гра ма за по бољ ша ње жи вот них усло ва Ро ма“.⁸² 
При мет но је и да сте пен и ква ли тет при ме не афир ма тив них ме ра ни је исти у 
свим обла сти ма (сти че се ути сак да у здрав ству има нај ви ше, а у за по шља ва њу 
нај ма ње по ма ка) и у свим је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. По се бан про блем 
пред ста вља не до ста так си стем ског пра ће ња ефе ка та при ме не афир ма тив них 
ме ра, без че га је ак тив на по ли ти ка пре ма Ро ми ма не пот пу на. 

⁸¹ Јак шић, op. cit. 45. 
⁸² Ibid. 47.
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Ljubica Djordjević

AFFIRMATIVE ACTION FOR THE 
ADVANCEMENT OF ROMA IN SERBIA

S u m m a r y
Because of the systemic discrimination and segregation of Roma, the equal oppor-

tunity policy towards this group cannot be limited solely to the non-discrimination prin-
ciple. In order to enhance the substantive equality of Roma with non-Roma, special, af-
firmative measures are needed to support the integration of Roma into the wider society 
and their participation in the allocation of resources. This article deals with the affirma-
tive measures for enhancing the status of Roma in Serbia. The first part of the paper deals 
with the theoretical concept of affirmative measures, and some legal dilemmas associated 
with this issue. The second part of the paper gives an overview of the legal framework for 
the implementation of affirmative measures in Serbia. The focus of the third part of the 
paper is laid on the “Strategy for Improvement of the Status of Roma in the Republic of 
Serbia” and the affirmative measures in the areas that are crucial for the status of Roma 
(employment, housing, education, and health). The fourth and the final part of the paper 
deals with the effects of the implementation of the affirmative measures of the named 
Strategy on ground of the Findings of the Research of the Serbian Ombudsman on the 
implementation of the Strategy. 
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НУЖНОСТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
НЕФОРМАЛНИХ РОМСКИХ НАСЕЉА

ВЛАДИМИР МАЦУРА

А п с т р а к т. – Уна пре ђе ње и ле га ли за ци ја ром ских на се ља пре по зна ти 
су као нај ва жни ји ин стру мен ти за по бољ ша ње жи вот них усло ва у њи ма. У овом 
тек сту при ка зан је про цес ле га ли за ци је три ром ска на се ља у Ср би ји − Ор лов ко 
на се ље у Бе о гра ду (од 1992), Мра мор ска у Ни шу (од 2008) и Ма ла Гу ба у Про ку пљу 
(од 2011) ко ји ма је ру ко во дио пи сац овог тек ста, а ра ди ло, по ред оста лих, Дру штво 
за уна пре ђи ва ње ром ских на се ља (ДУРН). Ова три на се ља ме ђу соб но се раз ли ку ју 
по на чи ну и вре ме ну на стан ка, ква ли те ту стам бе ног фон да, вла снич ком ста ту су 
над зе мљи штем, као и пре ма фи нан сиј ским мо гућ но сти ма и со ци јал ном ка пи та-
лу на сељ ске за јед ни це. Раз ли чи та је и ве ли чи на и еко ном ска раз ви је ност гра до ва 
у ко ји ма се на ла зе. Сви ови еле мен ти, као и вре ме и дру штве ни кон текст у ко ме 
су про јек ти спро во ђе ни, ути ца ли су на сам про цес ле га ли за ци је на се ља. Ова три 
при ме ра по ка зу ју да је за успе шан про цес ле га ли за ци је не фор мал ног ром ског на-
се ља нео п ход на ак тив на ром ска за јед ни ца, од го вор на ло кал на са мо у пра ва и ком-
пе тент на про фе си о нал на по др шка. У овом тек сту реч је и о ур ба ни стич ком пла-
ну као глав ном тех нич ко-прав ном ин стру мен ту ле га ли за ци је на се ља као це ли не.

Кључ не ре чи: ле га ли за ци ја на се ља, ром ско на се ље, ста но ва ње Ро ма, ур ба-
ни стич ко пла ни ра ње, не фор мал на на се ља, пар ти ци па ци ја Ро ма, Ср би ја.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ско ри ја ис тра жи ва ња о по ло жа ју Ро ма у Ср би ји по ка зу ју да ова на ци-
о нал на ма њи на као нај ва жни је еле мен те со цио-еко ном ске ин те гра ци је ви ди 
за по шља ва ње и ста но ва ње.¹ Усло ви ста но ва ња у ром ским на се љи ма по ве за ни 

¹ Ре зул та ти ис тра жи ва ња За штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре ђе-
ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји – рад на вер зи ја, За штит ник гра ђа на, Бе о град, 2013.
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су са си ро ма штвом Ро ма ко је је по сле ди ца ус кра ће но сти у дру гим сфе ра ма 
жи во та, као и дис кри ми на ци је, пред ра су да и не то ле ран ци је са ко јом се ве-
ћи на Ро ма су сре ће у сва ко днев ном жи во ту. 

Са ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ког ста но ви шта, ра ди де фи ни са ња и пред-
у зи ма ња ме ра за уна пре ђе ње усло ва у ром ским на се љи ма, ве о ма су ва жне не ке 
њи хо ве ка рак те ри сти ке, по пут: план ског ста ту са на се ља; ви до ви вла сни штва 
над зе мљи штем и објек ти ма; опре мље ност на се ља ин фра струк ту ром; ква ли-
тет стам бе ног фон да. Је дан од кључ них еле ме нат у про це су ле га ли за ци је на-
се ља је сте из ра да ур ба ни стич ких пла но ва. „По јам ле га ли за ци ја под ра зу ме ва 
за кон ско ре гу ли са ње прет ход но не за ко ни то из гра ђе них обје ка та – би ло да се 
ра ди о чи та вом не ле гал но по диг ну том на се љу или ин ди ви ду ал ном објек ту, 
не за ви сно од то га да ли се на ла зи у при ват ној (упо тре би за ста но ва ње) или 
јав ној упо тре би (чи та ва ули ца) – са ци љем њи хо вог укљу чи ва ња у со ци јал-
ни, еко ном ски и про стор ни си стем гра да и дру штва“.² Ле га ли за ци ја це ли не 
на се ља не зна чи ле га ли за ци ју сва ке по је ди нач не струк ту ре. У на се љу ко је је-
сте ле га ли зо ва но нај ве ћи број ку ћа и ули ца ће та ко ђе мо ћи да бу де ле га ли-
зо ва но, али не све. Не ке од не стан дард них струк ту ра (опа сних по жи вот, по 
јав ну без бед ност, ко је ле же на при род но не по вољ ним те ре ни ма, на јав ним 
ин фра струк ту ра ма итд.) не мо гу да бу ду ле га ли зо ва не.

РОМСКА НАСЕЉА У СРБИЈИ

1) Историјски контекст 

Ста би ли за ци јом ото ман ске вла си на Бал кан ском по лу о стр ву за по чео 
је и се де лач ки на чин жи во та Ро ма на овим про сто ри ма. Углав ном су жи ве-
ли у се ли ма, ма њи део у ва ро ши ма, док су не ки би ли чер га ри. Про стор ну 
ор га ни за ци ју стам бе них де ло ва ото ман ских гра до ва чи ни ле су ма ха ле − ур-
ба не фор ма ци је за сно ва не на ет нич кој и ре ли гиј ској осно ви (грч ка, је вреј-
ска, срп ска, тур ска и др). Пла но ви по је ди них гра до ва у Ср би ји из 17. и 18. 
ве ка са др же то по ни ме Ci gan ka, Zi gan ka, Zi gan ska ma la ко ји озна ча ва ју де ло-
ве на се ље не Ро ми ма.³ Са по сте пе ним сти ца њем не за ви сно сти то ком 19. ве-
ка, и на да ље по чет ком 20. ве ка, у срп ским гра до ви ма ма ха ле усту па ју ме сто 
функ ци о нал ним зо на ма. Је ди но су се ром ске ма ха ле за др жа ле и раз ви ја ју се 

² Во дич кроз ле га ли за ци ју не фор мал них ром ских на се ља. Ми ни стар ство жи вот не 
сре ди не и про стор ног пла ни ра ња, ОЕБС, Ми си ја у Ср би ји, Бе о град, 2010.

³ Ma cu ra, Vla da, „Ur ba no pla ni ra nje u Sr bi ji 19. i 20. ve ka“, Be o grad Pro jekt i Cen tar za 
pla ni ra nje ur ba nog raz vo ja, Be o grad, 1983.
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све до да нас. Упо ре до са тим, Ро ми по чи њу и да се на се ља ва ју из ме ша но са 
ве ћин ским ста нов ни штвом. 

Са про це сом ин тен зив не ур ба ни за ци је гра до ва у Ср би ји, на ро чи то од 
Дру гог свет ског ра та, а услед не до стат ка аде кват ног од го вор на стам бе не по-
тре бе но вих, пр вен стве но си ро ма шних и нео бра зо ва них ста нов ни ка, ме ђу 
ко ји ма су би ли и Ро ми, на обо ди ма гра до ва по че ла су да на ста ју „иле гал на“ и 
„ди вља“ на се ља. Кра јем 20. ве ка по чи ње спа ја ње ових те ре на са град ским си-
сте ми ма кроз из ра ду ур ба ни стич ких пла но ва, опре ма ње ин фра струк ту ром 
и ор га ни зо ва ње дру штве них са др жа ја. Ме ђу тим, то се ни је де си ло са не ле-
гал ним ром ским на се љи ма, па се мно га од њих да нас у сли ци гра да рас по-
зна ју као из дво је не, си ро ма шне це ли не. 

Кра јем 1990-их, са Ко со ва се на те ри то ри ју цен трал не Ср би је и Вој-
во ди не до се ли ло ве ли ки број ин тер но ра се ље них ли ца. Од 2003. го ди не, по 
осно ву Спо ра зу ма о ре ад ми си ји, у Ср би ју се из зе ма ља чла ни ца Европ ске 
уни је вра ћа ју осо бе ко ји ма је ис те као за кон ски рок бо рав ка. Ме ђу обе ове 
гру пе, и ра се ље них и по врат ни ка, на ла зи се зна ча јан про це нат Ро ма. Из у зев 
ма лог бро ја оних ко ји су сме ште ни у ко лек тив не цен тре, нај ве ћи број њих се 
на ста нио у по сто је ћим ром ским на се љи ма или су фор ми ра ли но ва, не фор-
мал на и не у слов на на се ља.⁴

2) Становништво и насеља

Пре ма ис тра жи ва њу из 2002. го ди не у ром ским на се љи ма у Ср би ји 
жи ве ло је око 250.000 Ро ма, и ста ро се де ла ца и ра се ље них ли ца.⁵ На по пи су 
из исте 2002. го ди не, око 108.000 осо ба се из ја сни ло као Ром. Стра те ги ја за 
уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма из 2009. го ди не до но си про це ну да се у Ср би ји 
на ла зи из ме ђу 250.000 и 400.000 при пад ни ка ове на ци о нал не ма њи не. Про-
це не из 2011. го ди не, из не те у из ве шта ју Европ ске ко ми си је, го во ре да у Ср-
би ји жи ви из ме ђу 400−800.000 Ро ма.⁶ Као нај че шћа про це на по ми ње се по-
пу ла ци ја из ме ђу 450−500.000 Ро ма у Ср би ји. 

Ис тра жи ва њем из 2002. го ди не Јак шић и Ба шић еви ден ти ра ли су 593 
ром ска на се ља на те ри то ри ји Ср би је на ста ње них са ви ше од сто љу ди. Ана-
ли за на ла за овог ис тра жи ва ња по ка зу је да је по пу ла ци ја ко ја жи ви у ром ским 

⁴ Vuksanović-Ma cu ra, Zla ta, „The map ping and enu me ra tion of in for mal Ro ma set tle-
ments in Ser bia“, En vi ron ment and Ur ba ni za tion, (Lon don) Vol. 24, No 2, 2012. стр. 685−705.

⁵ Jašić, Božidar, Bašić, Go ran, „Umet nost preživljavanja: gde i ka ko žive Ro mi u Sr bi ji“, In-
sti tut za fi lo zo fi ju i društvenu te o ri ju, Be o grad, 2005, стр. 32.

⁶ Euro pean Com mis sion, „An EU Fra me work for Na ti o nal Ro ma In te gra tion Stra te gi es 
up to 2020“, COM (2011) 173 fi nal, 2011, стр. 18.
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на се љи ма кон цен три са на у че ти ри ве ли ка под руч ја: на те ри то ри ји бе о град ског 
ре ги о на, у се ве ро за пад ном де лу цен трал не Ср би је (ма чван ски и ко лу бар ски 
округ), по том у Вој во ди ни и ју жној Ср би ји. Ром ска на се ља са нај број ни јом 
по пу ла ци јом на ла зе се у ју жним де ло ви ма зе мље, а нај ве ћа је кон цен тра ци ја 
на се ља у два ре ги о на – у бе о град ском и у ма чван ском и ко лу бар ском окру гу 
– док су оста ла ра су та по це лој те ри то ри ји Ср би је. Око 53% на се ља на ла зи-
ло се у ур ба ном под руч ју, а оста ла су би ла при град ска или ру рал на. 

Ве ли чи на на се ља ва ри ра од 10−15 обје ка та кон цен три са них дуж јед не 
ули це, до на се ља са пре ко 1.000 ку ћа. Та ко и њи хо ва по пу ла ци ја ва ри ра од 
око сто ти нак осо ба до не ко ли ко хи ља да. Ис тра жи ва ња за те ри то ри ју Ср би је⁷ 
и Бе о гра да⁸ по ка зу ју да нај ве ћи про це нат ром ских на се ља има ма ње од 500 
ста нов ни ка − 83% у Ср би ји и 87% у Бе о гра ду. Чи ње ни ца да су ром ска на се-
ља у Ср би ји ре ла тив но ма ла, ука зу је да њи хо во уна пре ђе ње не зах те ва пре-
ве ли ка ула га ња, ни нов ча на ни ор га ни за ци о на. 

3) Типови и карактеристике насеља

Пра те ћи ис тра жи ва ња у Ср би ји,⁹ Бе о гра ду¹⁰ као и дру ге из во ре¹¹ мо-
гу ће је уочи ти не ко ли ко ти по ва ром ских на се ља. У овом члан ку раз мо три ћу 
две ти по ло ги је ко је су ва жне за де фи ни са ње и пред у зи ма ње ме ра за ле га ли-
за ци ју и уна пре ђе ње усло ва у ром ским на се љи ма. Пр ва је ти по ло ги ја пре-
ма на чи ну на стан ка на се ља у од но су на ур ба ни стич ке пла но ве, дру га пре ма 
ква ли те ту на се ља.

Пре ма на чи ну на стан ка у од но су на ур ба ни стич ке пла но ве, ром ска 
на се ља мо гу би ти пла ни ра на, спон та но фор ми ра на или не план ска. На се ља 
на ста ла план ски фор ми ра на су пре ма ур ба ни стич ком пла ну или пре ма не-
кој дру гој ре ле вант ној оп штин ској од лу ци. Спон та но фор ми ра на на се ља су 
она ко ја су ни кла на град ској пе ри фе ри ји или у руб ним зо на ма, где су Ро ми 
по ди за ли сво је ку ће на те ре ни ма ко ји су би ли из ван над ле жно сти ур ба ни-
стич ких слу жби. Не план ска на се ља су по диг ну та у су прот но сти са ур ба ни-
стич ким пла но ви ма, углав ном на јав ном зе мљи шту (Та бе ла 1). 

⁷ Јак шић, Ба шић, Ibid., 
⁸ Ma cu ra, Vla da, „O rom skim na se lji ma Be o gra da“, у Pre gled rom skih na se lja Be o gra da, 

Društvo za unapređivanje rom skih na se lja, Be o grad, 2002.
⁹ Јак шић, Ба шић, Ibid.,
¹⁰ Ma cu ra, Vla da, 2002.
¹¹ Ма цу ра, Ми лош, (ур.), Ци га ни/Ро ми у про шло сти и да нас, Срп ска ака де ми ја на у-

ка и умет но сти, Бе о град, 2000.
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Табела 1. Начин настанка ромских насеља у односу на урбанистичке планове

Начин настанка 
насеља

Србија, 
2002 (%)

Београд, 
2002 (%)

Војводина, 
2011 (%)

Србија, 
2011 (%)

Планирана 28 22 18 11
Спонтано/

комбиновано 37 63 27 55

Неплански/
бесправно 35 15 38 34

Укупно 100 100 100 100

Из вор: Ср би ја 2002 (Jakšić, B. i Bašić, G., 2005); Бе о град 2002 (Ma cu ra, V., 2002); Вој во ди на 
(APV, 2011); Ср би ја 2011 (За штит ник гра ђа на, 2011).

Ова три мо де ла на се ља у ре ал но сти се пре пли ћу. Та ко је не план ска из-
град ња уну тар план ских и спон та них на се ља че сто по сле ди ца ра ста за јед ни-
це. При ти сну та по тре ба ма за но вим стам бе ним про сто ром, по ро ди ца до да је 
про сто ри је на ста ру ку ћу. Ова до град ња је углав ном не ле гал на, јер по ро ди ца 
или не тра жи до зво лу за град њу, или та ква до град ња ни је у скла ду са усло-
ви ма из град ње пред ви ђе ним ур ба ни стич ким пла ном. Де ша ва се и да но ви 
ур ба ни стич ки пла но ви, на те ре ну прет ход но план ски на ста лог ром ског на-
се ља, пред ви ђа ју не стам бе ну на ме ну зе мљи шта, чи ме ста ро ром ско на се ље за 
ло кал ну са мо у пра ву по ста је на од ре ђе ни на чин „бес прав но“, јер га она та ко 
тре ти ра због чи ње ни це да тре ба да бу де по ру ше но. У ње му се не из да ју до-
зво ле за но ве град ње и до град ње итд. На ова кав тренд нам ука зу ју и по да ци 
из по ме ну тих ис тра жи ва ња из 2002. и 2011. го ди не из ко јих се ви ди да је у 
Ср би ји 2011. го ди не број пла ни ра них ром ских на се ља 2,5 пу та ма њи у од но-
су на ста ње пре са мо јед не де це ни је (та бе ла 1). 

Пре ма ква ли те ту на се ља, од но сно сте пе ну ко му нал не опре мље ност и 
ква ли те ту стам бе ног фон да, ром ска на се ља се мо гу по де ли ти у три ве ли ке 
гру пе: сла мо ви, не хи ги јен ска на се ља и уре ђе на на се ља.¹² 

Слaмо ви су углав ном на ста ли не ле гал ним за у зи ма њем зе мљи шта у 
ве ћим гра до ви ма. По пра ви лу их по ди же нај си ро ма шни ја по пу ла ци ја Ро ма. 
Пре те жно су са ста вље ни од стра ћа ра, од но сно „ба ра ка“, ка ко их че сто на зи-
ва ју њи хо ви ста на ри, пре на се ље ни су и без ин ста ла ци ја. Ку ћа је че сто јед на 
про сто ри ја од све га 10−15 м2. На се ље ни је опре мље но ко му нал ном ин фра-
струк ту ром, не из но си се сме ће, не по сто ји уре ђе на улич на мре жа, ни ти јав-
ни про сто ри. Сла мо ви чи не 20% од укуп ног бро ја ром ских на се ља у Ср би ји. 

¹² Vuksanović-Ma cu ra, Zla ta, Ibid.
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Нај ве ћи број ових на се ља, пре ма на ци о нал ним и ло кал ним стра те шким до-
ку мен ти ма, тре ба да бу де ра се љен. При мер за овај тип је ком плекс „Бел вил“ 
у Бе о гра ду. 

Не хи ги јен ска на се ља су на ста ла на зе мљи шту ко је че сто при па да са-
мим Ро ми ма, али и дру гим вла сни ци ма као што су оп шти на, др жа ва или ве-
ли ка пред у зе ћа. То су нај че шће ста ра на се ља на ста ње на ло кал ним ур ба ним 
жи вљем. По пра ви лу она су ме ша ви на ле гал не и не ле гал не из град ње. Ку ће 
су из гра ђе не од чвр стог ма те ри ја ла, ве ли чи не 40−60 и ви ше ме та ра ква драт-
них, не ве што по диг ну те кроз са мо град њу, вре ме ном про ши ри ва не и че сто 
још увек ни су за вр ше не. У овом ти пу на се ља, у ма њем бро ју по сто је и ве ће 
ку ће, со лид но гра ђе не, али и стра ћа ре по пут оних у сла му. На се ље је де ли-
мич но опре мље но во дом и стру јом, углав ном без ка на ли за ци је, са не до вољ но 
ре гу ли са ним и за стр тим ули ца ма. Не хи ги јен ска на се ља чи не 69% од укуп-
ног бро ја ром ских на се ља у Ср би ји, а нај ве ћи број њих, пре ма стра те шким 
до ку мен ти ма, тре ба да бу де ле га ли зо ван и уна пре ђи ван. При мер за овај тип 
на се ља је на се ље „Џун гла“ у Про ку пљу. 

Уре ђе на на се ља, пре те жно чи не по ро дич не, че сто спрат не ку ће, по вр-
ши не и до 200 м2, не кад и ве ће, стан дард но гра ђе не од чвр стих и са вре ме-
них ма те ри ја ла, опре мље не свим удоб но сти ма. Углав ном су их по ди гли љу-
ди ко ји ра де у ино стран ству. Ста нов ни ци су по пра ви лу вла сни ци и ку ћа и 
зе мљи шта. На се ље је опре мље но це ло куп ном ин фра струк ту ром а по сто је 
и не ки дру штве ни са др жа ји у за ви сно сти од ње го ве ве ли чи не и по ло жа ја у 
гра ду. Уре ђе на на се ља чи не 11% од укуп ног бро ја ром ских на се ља у Ср би ји 
и има ју про сеч не од ли ке гра да у ко ме се на ла зе, па је њи хов раз вој исти као 
и код дру гих град ских де ло ва. До бар при мер ова квог на се ља је „Адор јан“ у 
оп шти ни Ка њи жа.

Још јед на ва жна те ма је сте вла снич ки ста тус зе мљи шта и објек ти ма у 
ром ским на се љи ма. Ме ђу тим, це ло ви то ис тра жи ва ње на те ри то ри ји Ср би је 
о то ме ни ка да ни је спро ве де но. Не до ста так ових по да та ка че сто до во ди до 
ства ра ња сте ре о тип ног ми шље ња да су сва ром ска на се ља не ле гал на. Ге не-
рал но гле да ју ћи, Ро ми ни су не ле гал ни гра ди те љи јер при па да ју дру штве но 
ве о ма сла бој гру пи, не моћ ној да бес прав но гра ди на ту ђем зе мљи шту, од но-
сно зе мљи шту ко је је у вла сни штву при ват них, и фи зич ких и прав них ли ца. 
С ду ге стра не, све је при сут ни ја по ја ва да на се ља или ку ће ко је су Ро ми не-
ка да по ди гли на зе мљи шту ко је је при па да ло др жа ви или ве ли ким др жав ним 
пред у зе ћи ма, у про це су при ва ти за ци је пре ла зе у но во, при ват но вла сни штво. 
Ку по про дај ни аран жма ни из ме ђу ста рих и но вих вла сни ка не пред ви ђа ју ме-
ре за обез бе ђи ва ње ал тер на тив ног сме шта ја за ром ске по ро ди це, ме ре ко је 
би би ле у скла ду са од ред ба ма, у Ср би ји при зна тих, ме ђу на род них до ку ме-
на та ко је га ран ту ју пра во на аде кват но ста но ва ње. 
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ОДГОВОР ДРЖАВЕ И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

1) Национални стратешки и правни оквир

Ср би ја је пот пи сни ца ви ше ме ђу на род них и ре ги о нал них до ку ме на та 
ко ја при зна ју пра во на аде кват но ста но ва ње као део пра ва на од го ва ра ју ћи 
стан дард жи во та, укљу чу ју ћи и Из ме ње ну Европ ску со ци јал ну по ве љу ко ја 
про мо ви ше прав но на стан као људ ско пра во и на во ди обез бе ђи ва ње сме-
шта ја као ва жан еле мент уна пре ђе ња еко ном ске, прав не и со ци јал не за шти те 
по ро дич ног жи во та. Та ко ђе, Ср би ја је уче ство ва ла у по кре та њу ме ђу на род не 
ини ци ја ти ве Де ка да укљу чи ва ња Ро ма 2005–2015.

По чев ши од За ко на о за шти ти сло бо да и пра ва на ци о нал них ма њи на 
(2002) ка да су Ро ми до би ли ста тус на ци о нал не ма њи не, Ср би ја је усво ји ла 
низ на ци о нал них и ло кал них стра те шких до ку мен та са ме ра ма за уна пре ђе ње 
жи вот них усло ва Ро ма. По себ но је зна чај но усва ја ње Стра те ги је за уна пре-
ђи ва ње по ло жа ја Ро ма (2009) и Ак ци о ног пла на (2005). Оба ова до ку мен та 
ста но ва ње на во де као јед ну од при о ри тет них обла сти. Ре ви ди ра ни Ак ци о-
ни план, из ра ђен је за пе ри од 2013−2015. У ње му је, са ста но ви шта ле га ли-
за ци је ром ских на се ља, по себ но ва жан циљ усме рен ка уна пре ђе њу усло ва 
ста но ва ња у по сто је ћим на се љи ма. Ње го во оства ри ва ње пред ви ђе но је кроз 
пет за да та ка, и то: до но ше ње ур ба ни стич ких пла но ва; из ра да до ку мен та ци је 
за ин фра струк тур но опре ма ње на се ља; из град ња на сељ ске ин фра струк ту ре; 
из ра да до ку мен та ци је за уна пре ђе ње стам бе ног фон да; и до град ња и адап-
та ци ја по сто је ћих ку ћа. За ре а ли за ци ју ових ак тив но сти, из у зев за из град ње 
ин фра струк ту ре, пла ни ра на су сред ства, нај ви ше из ино стра них до на ци ја и 
знат но ма ње из ре пу блич ког бу џе та. 

Је дан од нај ва жни јих за ко на за ле га ли за ци ју ром ских на се ља је сте За кон 
о пла ни ра њу и из град њи. Овим за ко ном ре гу ли са но је про стор но и ур ба ни-
стич ко пла ни ра ње, ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и из град ња обје ка-
та. За про бле ма ти ку ром ских на се ља од зна ча ја је про це ду ра и на чин из ра де 
ур ба ни стич ких пла но ва, као и на чин оту ђи ва ња или да ва ња у за куп гра ђе-
вин ског зе мљи шта у јав ној сво ји ни. За кон је увео пој мо ве „не фор мал но на-
се ље“ и „ур ба на об но ва“ и дао мо гућ ност из ра де пла на де таљ не ре гу ла ци је за 
ова под руч ја. Та ко ђе, про пи са ни су усло ви под ко ји ма оп шти не мо гу да оту ђе 
или да ју у за куп зе мљи ште у јав ној сво ји ни по це ни ма њој од тр жи шне или 
без на кна де. Ово отва ра мо гућ ност ре ша ва ња имо вин ско-прав ног ста ту са 
обје ка та у ром ским на се љи ма, уко ли ко се они на ла зе на та квом зе мљи шту. 
Од ред бе овог за ко на ко је су се ти ца ле ле га ли за ци је обје ка та по диг ну тих без 
гра ђе вин ске до зво ле, од лу ком Устав ног судa, од ју на 2013. ста вље не су ван 
сна ге. У ме ђу вре ме ну је усво јен и За кон о по себ ним усло ви ма за упис пра ва 
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сво ји не на објек ти ма из гра ђе ним без гра ђе вин ске до зво ле (2013) и при пре-
мљен но ви за кон о ле га ли за ци ји, чи је усва ја ње се оче ку је.

Го ди не 2007. ре сор но ми ни стар ство је из ра ди ло Смер ни це за уна пре-
ђе ње и ле га ли за ци ју не фор мал них ром ских на се ља и на осно ву њих 2010. го-
ди не Во дич кроз ле га ли за ци ју не фор мал них ром ских на се ља. У њи ма су да та 
струч на упут ства оп шти на ма ко ја се ти чу из ра де ур ба ни стич ких пла но ва, 
ре ша ва ња пи та ња ле га ли за ци је, као и при ме не ме ра за уна пре ђе ње не фор-
мал них ром ских на се ља. Во дич да је и основ не ко ра ке у овом про це су, као што 
су: до но ше ње ре ле вант них оп штин ских од лу ка; ана ли за усло ва и пер спек ти-
ва на се ља; ре ша ва ње пи та ња вла сни штва над зе мљи штем; из ра да и до но ше-
ње ур ба ни стич ког пла на; ле га ли за ци ја по је ди нач них обје ка та и ко му нал них 
си сте ма; из град ња и до град ња ин фра струк ту ре, по прав ке и из град ња ку ћа, 
и уре ђи ва ње јав них про сто ра. 

Из ве штај За штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре ђи ва-
ње по ло жа ја Ро ма по ка зу је да по сто је озбиљ не те шко ће у спро во ђе њу усво-
је них по ли ти ка и ме ра. У обла сти ста но ва ња, то ме до при но се сла бо по зна-
ва ње и раз у ме ва ње про бле ма ром ских на се ља, не по сто ја ње по да та ка, ка ра та 
и пла но ва о њи ма, сла ба по ли тич ка во ља мно гих ло кал них вла сти.¹³ Све то 
пра ће но је де ли мич но за ста ре лим за ко ни ма, не до стат ком од го вор но сти ре-
сор них ми ни стар ста ва и њи хо вих слу жби, не до стат ком фон до ва и фи нан сиј-
ских сред ста ва, као и сла бим ка па ци те ти ма и не зна њем мно гих ак те ра ко ји 
су укљу че ни у ову про бле ма ти ку.

2) Локални ниво – активности и препреке 

Ле га ли за ци ја ма ко је струк ту ре: ку ћа, ули це, бло ка згра да, на се ља као 
це ли не вр ши се на ло кал ном, оп штин ском ни воу. Ка да је реч о на се љу као 
це ли ни – ром ском или не ром ском, ин стру мент за ње го ву ле га ли за ци ју је од-
го ва ра ју ћи ур ба ни стич ки, де таљ ни, план. По сто ја ње ур ба ни стич ког пла на је 
пред у слов ле гал ног уна пре ђи ва ња ста но ва ња.

Рет ке су ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји ко је кон ти ну и ра но ра де на уна-
пре ђи ва њу усло ва ста но ва ња у ром ским на се љи ма. Гле да но кроз при зму де фи-
ни са ња стра те шког при сту па, око 60 је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва, усво ји ло 
је ак ци о не пла но ве за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у не кој од при о ри тет-
них обла сти Де ка де, и то пре те жно за обла сти обра зо ва ња и за по шља ва ња, а 

¹³ Ма цу ра, Вла да, „Ин клу зи ја Ро ма кроз уна пре ђе ње на се ља и усло ва ста но ва ња, у 
П. Га рау (ур.) Че ти ри стра те шке те ме стам бе не по ли ти ке у Ср би ји, УН-Ха би тат, СИРП, 
Про грам ста но ва ња и трај не ин те гра ци је из бе гли ца, Бе о град, 2006.
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све га не ко ли ко за ста но ва ње. По је ди не оп шти не усво ји ле су це ло ви те ак ци о-
не пла но ве за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма укљу чу ју ћи и по бољ ша ње усло ва 
ста но ва ња. Не ко ли ко оп шти на усво ји ло је стам бе не стра те ги је ко је са др же 
ци ље ве и ме ре за уна пре ђи ва ње ром ских на се ља у овим сре ди на ма. Нај ве ћи 
број ло кал них ак ци о них пла но ва за уна пре ђе ње по ло жа ја ин тер но ра се ље них 
ли ца са др жи и ме ре за по бољ ша ње усло ва ста но ва ња Ро ма ко ји при па да ју 
овим гру па ма. С дру ге стра не, ак тив но сти ко је оп шти не ре а ли зу ју на уна-
пре ђи ва њу усло ва у ром ским на се љи ма углав ном су спо ра дич не, пар ци јал не, 
крат ко трај не, не си стем ске и нај ин тен зив ни је то ком пред из бор них кам па ња. 

Као пре пре ку за из ра ду ур ба ни стич ких пла но ва за ром ска на се ља пред-
став ни ци оп шти на нај че шће ис ти чу не ре гу ли сан имо вин ско-прав ни ста тус 
зе мљи шта и обје ка та. Не ре гу ли сан имо вин ско-прав ни ста тус зе мљи шта не 
мо же би ти ре а лан про блем, јер се ур ба ни стич ки пла но ви упра во ра де да би 
се отво рио пут за про цес ре гу ли са ња тог ста ту са. По сто је и слу ча је ви где 
Ро ми је су вла сни ци зе мљи шта, сва ке пар це ле, али да за та под руч ја ипак не 
по сто је де таљ ни ур ба ни стич ки пла но ви, што је уоста лом ва жно и за мно ге 
ло ка ли те те на се ље не оп штом по пу ла ци јом. Као је дан од нај че шћих раз ло га 
на во ди се и не до ста так сред ста ва за из ра ду пла но ва. Ме ђу тим, да то ни је ре-
а лан узрок, по ка зу је слаб од зив оп шти на на кон курс ми ни стар ства за су фи-
нан си ра ње ур ба ни стич ких пла но ва за ром ска на се ља. По кре та ње по ступ ка 
и из ра да ур ба ни стич ких пла но ва за ром ска на се ља у мно гим слу ча је ви ма су 
оте жа ни, а по не кад чак и оне мо гу ће ни, од су ством по ли тич ке во ље по је ди-
них пред став ни ка ло кал них са мо у пра ва. С дру ге стра не, ре а лан про блем у 
не ким, осо би то ма њим и си ро ма шним оп шти на ма, је сте не до ста так људ ских 
ре сур са, од но сно струч ног осо бља са нео п ход ним про фе си о нал ним ли цен-
ца ма за из ра ду ур ба ни стич ких пла но ва. 

Ула га ња оп шти на у по бољ ша ње ром ских на се ља нај че шће су усме ре на 
на по прав ку и ас фал ти ра ње ули ца, уво ђе ње во до во да и јав не ра све те и ве о-
ма рет ко у из град њу ка на ли за ци је.¹⁴ У не ким на се љи ма по диг ну ти су или ре-
но ви ра ни по сто је ћи ма њи дру штве ни са др жа ји (учи о ни ца, дру штве ни клуб, 
про сто ри је за ло кал не ор га ни за ци је и сл.). Ра ди се и на по бољ ша њу по сто је-
ћег стам бе ног фон да, пу тем до град ње ку ћа (со ба, ку па ти ло и сл.), по прав ке 
кон струк ци је, или по ве зи ва ње ку ћа са во до во дом или ка на ли за ци јом. Ме-
ђу тим, ве о ма че сто су ови ра до ви, и они ко ји се од но се на круп ни је ин фра-
струк тур не ин тер вен ци је и ма ње по прав ке ку ћа, из ве де ни без од го ва ра ју ће 
ур ба ни стич ке и про јект не до ку мен та ци је и до зво ла, што зна чи да се на ла зе 
у сфе ри „ди вље“ из град ње ко ју пред у зи ма са ма оп шти на, или не ке од НВО у 

¹⁴ Ma cu ra, Vla da, „Ro ma set tle ments in Ser bia: cur rent sta te of af fa irs and fu tu re go las“, 
Društvo za unapređivanje rom skih na se lja and EU-Ro ma, Бе о град, 2009.
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спо ра зу му са оп шти ном. Ром ска по ро ди ца у ово ме не уче ству је, она је са мо 
при ма лац по мо ћи, ма кар она би ла и не ле гал на.

Иако су све ове ак ци је ве о ма зна чај не са ста но ви шта по бољ ша ња жи-
вот них и стам бе них усло ва ста нов ни ка ром ских на се ља, оне не пру жа ју еле-
мен тар ну прав ну си гур ност, ни на се љу ни ста нов ни ци ма. Шта ви ше, прин-
цип „гле да ња кроз пр сте“ и не при ба вља ње од го ва ра ју ћих гра ђе вин ских и 
упо треб них до зво ла, још ви ше увла чи ром ска на се ља и ње го ве ста нов ни ке у 
за ча ра не кру го ве „ауто ри та тив ног гра до гра ђе ња“ и „на се ља ко је про па да“.¹⁵ 
Ле га ли за ци ја ром ских на се ља, кроз из ра ду ур ба ни стич ких пла но ва, пр ви је 
ко рак у пре ва зи ла же њу овог про бле ма. У на ред ном де лу би ће при ка за три 
при ме ра ле га ли за ци је кроз пла но ве раз ли чи тог ни воа ко је сам имао при ли-
ке да во дим уз ве ли ко про фе си о нал но за до вољ ство у про те клим де це ни ја ма.

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА РОМСКИХ НАСЕЉА 
КРОЗ ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

1) Легализација „Орловског насеља“ у Београду

„Ор лов ско на се ље“ је ром ска ен кла ва на ста ла у пр вој по ло ви ни 19. ве ка 
на иви ци не ка да шњег при град ског се ла Ми ри је во ко је је да нас јед но од ве-
ћих стам бе них кра је ва Бе о гра да. „Ор лов ско на се ље“ је јед но од око 125 ром-
ских на се ља у Бе о гра ду. У пр вој по ло ви ни 20. ве ка на се ље је би ло на пред-
на ру рал на за јед ни ца, чи је је про па да ње по че ло по гро мом у вре ме Дру гог 
свет ског ра та и на ста ви ло са по сле рат ном на ци о на ли за ци јом зе мљи шта и 
пр вим ге не рал ним и де таљ ним пла но ви ма ко ји су пред ви ђа ли ру ше ње на-
се ља. Сви пла но ви у пе ри о ду 1950−1995. пред ви ђа ли су да се на те ре ну „Ор-
лов ског на се ља“ на пра ве зе ле ни про сто ри и из гра ди Ми ри јев ска и још не ке 
дру ге ма ги страл не са о бра ћај ни це. Та ко је Ор лов ско на се ље, би ро крат ско-
ур ба ни стич ким до ку мен ти ма, од ле гал ног пре тво ре но у не ле гал но на се ље. 
По чет ком 1990-их у „Ор лов ском на се љу“ је би ло 165 ку ћа, у њи ма је жи ве ло 
око 750 љу ди, од ко јих око 600 Ро ма.

Го ди не 1991. је дан од ли де ра „Ор лов ског на се ља“ Та на си је Ми ри јев ски 
по кре нуо је ини ци ја ти ву за ле га ли за ци ју на се ља и из ме ну ур ба ни стич ког пла-
на. Сле де ће, 1992, ма ли тим осо ба раз ли чи те про фе си је ко ји сам во дио (ко ји 
је ка сни је фор ми рао „Дру штво за уна пре ђи ва ње ром ских на се ља“, скра ће но 
ДУРН), раз ра ђи вао је иде ју одр жи ве об но ве „Ор лов ског на се ља“. Сре ди ном 

¹⁵ Vuksanović, Zla ta и Ma cu ra, Vla da, „Sta no va nje i na se lja Ro ma u jugoistočnoj Evro pi: 
pri kaz sta nja i na pret ka u Sr bi ji“, OSCE/ODI HR, War saw, 2006.



65Нужност легализације неформалних ромских насеља

1993. го ди не ини ци ја то ри ове две ак ци је до го во ри ли су се да за јед нич ки из-
ра де ар гу мен та ци ју за ле га ли за ци ју на се ља. Ро ми су фор ми ра ли Ко ми си ју 
за об но ву Ор лов ског на се ља ко ја је упра вља про це сом фор му ли са ња ар гу-
мен та ци је за ле га ли за ци ју, до но си ла од лу ке у свим ко ра ци ма ра да и обез-
бе ђи ва ла пу ну пар ти ци па ци ју ста нов ни ка на се ља. За да так ти ма из ДУРН-а 
био је да пред ло жи но ву тра су бу ле ва ра ко ја не ће зах те ва ти ру ше ње на се ља 
и фор ми ра ал тер на тив не пред ло ге об но ве на се ља, као и да у све му да бу де 
струч на по др шка Ко ми си ји. 

Основ на прет по став ка од ко је су Ко ми си ја и ДУРН по шли би ла је да 
ле га ли за ци ја има сми сла уко ли ко се на кон ње раз би је „за ча ра ни“ круг бе-
де. Та ко је пред ло же на ар гу мен та ци ја за из ме ну пла на, по ред нај ва жни јег 
ур ба ни стич ког аспек та, во ди ла ра чу на и о рад ним, кул тур ним, стам бе ним 
и еду ка тив ним еле мен ти ма. Град ска упра ва Бе о гра да на че лу са Не бој шом 
Чо ви ћем, та да шњим гра до на чел ни ком, при хва ти ла је по ну ђе не ар гу мен те и 
ле га ли за ци ја „Ор лов ског на се ља“ оба вље на је на сед ни ци Скуп шти не гра да 
Бе о гра да 8. де цем бра 1994. го ди не. У овом про це су до го ва ра ња зна чај ну уло-
гу имао је Ми лош Ма цу ра ко ји је та да био пред сед ник Ко ми си је за про у ча-
ва ње жи во та и оби ча ја Ро ма СА НУ. Та да је усво је на од лу ка о уки да њу пла на 
Ми ри јев ског бу ле ва ра ко ји је тре ба ло да ру ши на се ље и до не та је од лу ка о 
из ра ди де таљ ног ур ба ни стич ког пла на „Ор лов ског на се ља“. Овим ак том град 
Бео град је по но во вра тио у свој си стем „Ор лов ско на се ље“, при знао га да по-
сто ји и прак тич но га ле га ли зо вао. То је би ла јед на од пи о нир ских ини ци ја-
ти ва у Евро пи, по кре ну та две го ди не пре фор ми ра ња Com mit tee of ex perts 
on Ro ma and Tra vel lers Са ве та Евро пе 1995. и два на ест го ди на пре по кре та-
ња Де ка де за укљу чи ва ње Ро ма, 2005.

Из град ња ин фра струк ту ре и уре ђе ње на се ља би ле су пр ве ме ре спро ве-
де не на кон скуп штин ске од лу ке. Из ра да но вог ур ба ни стич ког пла на те кла је 
упо ре до са ак ци ја ма на те ре ну. Ле гал ни раз вој, а пре све га из град ња во до во-
да, ка на ли за ци је, ас фал ти ра ње ули ца и слич не ак ци је, ути ца ле су да на се ље 
по чет ком 2000-их по ста не атрак тив но и за на се ља ва ње не ром ских по ро ди ца. 
Оп шти на Зве зда ра је у на се љу из гра ди ла спорт ски те рен, игра ли ште за де-
цу, опре ми ла ре ци кла жни цен тар и спро ве ла сту дент ски ар хи тек тон ски кон-
курс за из град њу мул ти кул тур ног цен тра. Та ко „Ор лов ско на се ље“ пре ста је 
да бу де ци ган ма ла, по сте пе но гу би од ли ке ен кла ве и по ста је на се ље са из ме-
ша ним ста нов ни штвом раз ли чи тог со цио-еко ном ског ста ту са. Ле га ли за ци ја 
„Ор лов ског на се ља“ је јед на од пр вих ле га ли за ци ја ко ја је из ве де на у Ср би ји 
за не ко ром ско на се ље. Ње на је осо бе ност са сто ји се у то ме што  је ини ци ја-
ти ва по те кла од Ор лов ча на, а да ју је Скуп шти на гра да усво ји ла.
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2) Легализација насеља „Мраморска“ у Нишу кроз генерални план

На се ље „Мра мор ска“, ко је је име до би ло по глав ној ули ци овог ло ка ли-
те та, јед но је од се дам ром ских на се ља у Ни шу.¹⁶ На се ље „Мра мор ска“ на ста ло 
је по чет ком 1950-их ка да су град ске вла сти до зво ли ле пр вим по ро ди ца ма да 
из гра де ку ће на де лу ста рог Је вреј ског гро бља ко је ни је би ло у упо тре би од 
три де се тих го ди на.¹⁷ У пр во вре ме, „Мра мор ску“ је чи ни ла гру па не у слов них 
ку ћа, без ика кве ин фра струк ту ре. То ком 1980-их и дру ге ром ске по ро ди це 
на се ли ле су се на про стор ста рог гро бља, без до зво ле град ских вла сти, али 
и без би ло ка кве за бра не. Ка сни је, још но ви ји до се ље ни ци по ди за ли су ку ће 
на окол ним пар це ла ма зе мљи шта Ра сад ник ко је су би ле у вла сни штву гра да. 
Та ко се „Мра мор ска“ про ши ри ла. Го ди не 2009. „Мра мор ска“ је има ла око 140 
ку ћа, 170 по ро ди ца и 780 ста нов ни ка. Ро ми ни су би ли вла сни ци зе мљи шта, 
већ је оно при па да ло раз ли чи тим прав ним ли ци ма, укљу чу ју ћи и Је вреј ску 
оп шти ну (про стор ста рог гро бља) и град Ниш (про стор Ра сад ник). Део на-
се ља имао је од ли ке сла ма, а део не хи ги јен ског на се ља.

Пр ви про грам ра се ља ва ња на се ља, ко ји ни је ре а ли зо ван, из ра дио је 
град Ниш сре ди ном 1970-их. Је вреј ска оп шти на у Ни шу је 2003. по кре ну ла 
ини ци ја ти ву за пре се ље ње ром ских по ро ди ца са гро бља, та ко ђе без ре зул-
та та. Сле де ће, 2004. го ди не, Је вреј ска оп шти на у Ни шу је от кри ла над гроб-
не спо ме ни ке и ге ни зу, у де лу гро бља ко ји ни су на се ља ва ли Ро ми. Стам бе на 
стра те ги ја гра да Ни ша (2007) је као јед ну од при о ри тет них ак тив но сти на-
ве ла ра се ља ва ње ром ског на се ља са Је вреј ског гро бља. У то вре ме, Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је про гла си ла је ста ро Је вреј ско гро бље за спо ме ник кул ту ре. 

Град ска стам бе на аген ци ја је 2008. го ди не, уз по др шку кан це ла ри је УН-
Ха би тат у Ср би ји и у са рад њу са не вла ди ном ор га ни за ци јом ДУРН из Бе-
о гра да, по кре ну ла про је кат на зван „По чет ни ко ра ци у про це су ра се ља ва-
ња ром ског на се ља са Је вреј ског гро бља у Ни шу“. За раз ли ку од прет ход них 
по ку ша ја, ова ини ци ја ти ва је по пр ви пут укљу чи ла све ре ле вант не ак те ре 
из град ске упра ве, град ских слу жби, јав них пред у зе ћа, при ват ног и ци вил-
ног сек то ра, и као нај ва жни је, пред став ни ке на се ља ром ске и је вреј ске за-
јед ни це у Ни шу.

Пр ви ко рак би ла је ан ке та о со цио-де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма 
до ма ћин ста ва и ква ли те ту стам бе ног фон да. Из ра ђе на је и пре ци зна ка та-
стар ско-то по граф ска кар та на се ља, ко ја је по ве за на са ре зул та ти ма ан ке те. 

¹⁶ Це кић, Ни ко ла, „Ур бар хи тек ту ра се дам ром ских ен кла ва у Ни шу“, у Ми лош Ма-
цу ра (ур.), Ци га ни/Ро ми у про шло сти и да нас, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе-
о град, 2000. 233−242.

¹⁷ Ma cu ra, 2009, Ibid. 
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Сле де ћи ко рак би ла је из ра да ал терна тив них при сту па у ра се ља ва њу ром ског 
на се ља, као и де фи ни са ње од но са из ме ђу на се ља и гро бља. Ана ли зи ра не су 
три ал тер на ти ве, а од лу че но је за ону ко ја је пред ви ђа сле де ће: ра се ља ва ње 
де ла ром ског на се ља ко ји се на ла зи на гро бљу на но ву, су сед ну ло ка ци ју Ра-
сад ник; ле га ли за ци ју и уна пре ђе ње де ла на се ља ко је се на ла зи из ван гро бља; 
и тран сфор ма ци ју ста рог Је вреј ског гро бља у ме мо ри јал ни ком плекс. Сле де-
ћи ко рак био је из ра да кон цеп та пла на за це ло куп но под руч је – те рен но вог 
на се ља за сме штај по ро ди ца ко је се ра се ља ва ју, за тим део по сто је ћег на се ља 
ко је тре ба ле га ли зо ва ти, као и те рен гро бља ко ји тре ба пре тво ри ти у ме мо-
ри јал ни цен тар. На те ре ну но вог на се ља пред ви ђе на је и из град ња со ци јал ног 
ста но ва ња, ку ћа у ни зу и сло бод но сто је ћих ку ћа и ма њих стам бе них згра да. 
Та ко ђе, са став ни део овог кон цеп та би ла је и ши ра зо на на ко јој су пла ни ра-
ни дру штве ни са др жа ји (шко ла и спорт ско-ре кре а тив ни цен тар). Овај про-
је кат при хва ћен је од стра не Ур ба ни стич ког за во да Ни ша, унет у Ге не рал ни 
ур ба ни стич ки план Ни ша и ти ме је на се ље „Мра мо ска“ ле га ли зо ва но.

3) Легализација насеља „Мала Губа“ у Прокупљу

Ром ско на се ље „Ма ла Гу ба“ јед но је од че ти ри ром ска на се ља у Про-
ку пљу. По че ло је да се фор ми ра 1960-их, на пе ри фе ри ји, на алу ви ју му ушћа 
Ср та же вач ког по то ка у ре ку То пли цу. На се ље је нај ве ћим де лом из гра ђе но 
то ком 1990-их при сти за њем фа ми ли ја са Ко со ва. Го ди не 2011. на се ље је има-
ло око 250 ста нов ни ка. Од 47 ку ћа у на се љу, 35 Ро ми су по ди гли на зе мљи-
шту ко је су ку пи ли али га ни су ре ги стро ва ли у ка та стру, док се оста лих 12 
ку ћа на ла зи на оп штин ском зе мљи шту. Без об зи ра на вла сни штво, све ку ће 
су по диг ну те без гра ђе вин ске до зво ле. Ве ћи на ку ћа је из гра ђе на од са вре ме-
них гра ђе вин ским ма те ри ја ла, али су не до вр ше не. Пре ко јед не тре ћи не до-
ма ћин ста ва ис ко ри сти ло је за кон ску мо гућ ност и 2009. го ди не је пре да ло до-
ку мен та за ле га ли за ци ју ку ћа, али због не ре гу ли са ног пи та ња вла сни штва и 
ква ли те та ку ћа ко ји не од го ва ра ју ви со ким зах те ви ма ко је за кон про пи су је, 
пи та ње њи хо ве ле га ли за ци је је још увек не ре ше но. Уре ђе ност јав них по вр-
ши на и ули ца у на се љу је ве о ма ло ша, а ин фра струк тур на опре мље ност де-
ли мич на. Као нај ве ће те шко ће ста нов ни ци ис ти чу по пла ве ко је угро жа ва ју 
алу ви јал ни део на се ља, као и не до ста так ка на ли за ци је уз по сто ја ње не фор-
мал ног во до во да у це лом на се љу. 

Сре ди ном 2010. го ди не оп шти на је усво ји ла ло кал ни ак ци о ни пла н за 
по бољ ша ње усло ва ста но ва ња Ро ма. То је охра бри ло Дру штво Ро ма Про ку-
пље да по чет ком 2011. по кре не ини ци ја ти ву за ле га ли за ци ју и уна пре ђе ње не-
фор мал ног ром ског на се ља „Ма ла Гу ба“. Та ко је, уз струч ну по моћ не вла ди не 
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ор га ни за ци је ДУРН из Бе о гра да и уче шће ло кал них вла сти и јав них пред-
у зе ћа за по чет про цес ле га ли за ци је на се ља. Крај ни циљ био је ле га ли за ци ја 
ин фра струк ту ре, ку ћа и дру гих на сељ ских струк ту ра. 

Дру штво Ро ма Про ку пље и ДУРН су сре ди ном 2011. спро ве ли ан ке-
ти ра ње до ма ћин ста ва и ма пи ра ње ку ћа и на се ља. За по тре бе ан ке те Дру-
штво Ро ма и ста нов ни ци су из ра ди ли кар ту на се ља на ко јој су уцр та ли ули-
це, ку ће и дво ри шта. За тим је из ра ђен ге о дет ски ка та стар ско-то по граф ски 
план, ка кви се ра де за сва на се ља у Ср би ји ко ја тре ба ур ба ни зо ва ти, ко ји је 
део ур ба ни стич ке до ку мен та ци је при из ра ди ур ба ни стич ког пла на. Са ку-
пља ни су и по да ци о по пла ва ма у на се љи ма. На ини ци ја ти ву Дру штва Ро ма 
ста нов ни ци „Ма ле Гу бе“ су иза бра ли чла но ве Ко ми те та на се ља. Ко ми тет је 
у по је ди нач ним раз го во ри ма са свим до ма ћин стви ма еви ден ти рао њи хо ве 
из ја ве о нео п ход ним по бољ ша њи ма ку ћа и про це не о по треб ним фи нан си-
ја ма. Сви ових на по ри и ак тив но сти ре зул ти ра ли су оп штин ском од лу ком 
из де цем бра 2011. го ди не о по кре та њу по ступ ка за из ра ду пла на де таљ не 
ре гу ла ци је. До ку мент под зва нич ним на зи вом: План де таљ не ре гу ла ци је не-
фор мал ног ром ског на се ља „Ма ла Гу ба“ усво јен је у ју лу 2013. го ди не чи ме 
је на се ље „Ма ла Гу ба“ ле га ли зо ва но. Пред сто ји ле га ли за ци ја по је ди нач них 
ку ћа, ин фра струк ту ре и сл, што је по ве за но са њи хо вим до во ђе њем у стан-
дард но гра ђе вин ско ста ње.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

На су прот уоби ча је ним прет по став ка ма, ни су сва ром ска на се ља у Ср-
би ји не ле гал на, ни ти је њи хов ква ли тет лош и хо мо ген. Ис тра жи ва ња, спро-
ве де на у раз ли чи тим го ди на ма и на раз ли чи том те ри то ри јал ном об у хва ту, 
по ка зу ју да је све га јед на тре ћи на ром ских на се ља на ста ла не план ски, од-
но сно су прот но ва же ћим ур ба ни стич ким пла но ви ма. С дру ге стра не, услед 
не ле гал не град ње у план ским и спон та но фор ми ра ним на се љи ма као по сле-
ди це не до стат ка ур ба ни стич ких пла но ва, као и сло же не и ску пе про це ду ре 
до би ја ња до зво ла за из град њу, ова ром ска на се ља по сте пе но до би ја ју бес-
прав ни ка рак тер.

Ле га ли за ци ја ром ских на се ља у Ср би ји је про цес ко ји тре ба да се спро-
ве де јер је је дан од основ них пред у сло ва за бу ду ће уна пре ђе ње на се ља, ква-
ли тет ни је усло ве жи во та и ста но ва ња ње го вих ста нов ни ка, као и за њи хо ву 
бо љу со цио-еко ном ску укљу че ност у дру штво. При ме ри ко је смо из не ли у 
овом ра ду, по ка зу ју да је то про цес ко ји зах те ва вре ме, но вац и ком би но ва не и 
удру же не на по ре број них ак те ра – од ло кал не ром ске за јед ни це, пре ко пред-
став ни ка ло кал них вла сти и јав них слу жби, до струч ња ка и оп ште по пу ла ци је. 
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Ма да је из ра да ур ба ни стич ког пла на де фи ни са на за ко ном, ипак се при-
ли ком из ра де ур ба ни стич ких пла но ва за ром ска на се ља мо гу из дво ји ти не ки 
еле мен ти ко ји тај про цес мо гу учи ни ти ефи ка сни јим, осо би то са ста но ви-
шта ка сни јег уна пре ђи ва ња на се ља. Три при ме ра ко ја сам ана ли зи рао у овом 
ра ду по ка зу ју да ти еле мен ти об у хва та ју: де таљ но ис тра жи ва ње со цио-еко-
ном ских ка рак те ри сти ка до ма ћин ста ва; пре ци зно еви ден ти ра ње и ма пи ра ње 
обје ка та и фак тич ких пар це ла у на се ља; са гле да ва ње по тре ба и аспи ра ци ја 
за јед ни це; ана ли зи ра ње стам бе них по тре ба и аспи ра ци ја до ма ћин ста ва; са-
гле да ва ње вла снич ког ста ту са над зе мљи штем. 

Пар ти ци па ци ја ста нов ни ка на се ља, у свим ко ра ци ма из ра де пла на – 
од ан ке ти ра ња до из ра де кон цеп та и на цр та, као и са рад ња и за јед нич ки рад 
са оп штин ским слу жба ма и ко му нал ним пред у зе ћи ма, до при но си фор му ли-
са њу ква ли тет ни јих план ских ре ше ња, као и ње го вој ка сни јој при ме ни. Ле-
га ли за ци ја ром ских на се ља од зна ча ја је и за ши ру за јед ни цу јер до при но си 
по бољ ша њу од но са из ме ђу оп ште по пу ла ци је и ром ске за јед ни це, сма ње њу 
дис кри ми на ци је и по ве ћа њу то ле ран ци је.

Из ра да ур ба ни стич ких пла но ва кључ ни је мо ме нат у про це су ле га ли за-
ци је на се ља. Без ур ба ни стич ког пла на не мо же се ужи ва ти пра во на аде кват-
но ста но ва ње (по ве за но са се том људ ских пра ва), не мо же се има ти на се ље 
при ла го ђе но по тре ба ма раз ли чи тих уз ра ста и ро до ва (по ве за но са пра вом 
же не и пра вом де те та), не мо же се има ти на се ље от пор но на спољ ну сре ди ну 
(по ве за но са кли мат ским про ме на ма), не мо же се вр ши ти ле га ли за ци ја по-
је ди нач не згра де (по ве за но са си гур но шћу по се да), не мо гу се из да ва ти по-
је ди нач не гра ђе вин ске до зво ле (по ве за но са прав ном си гур но шћу), не мо же 
се гра ди ти ку ћа при ла го ђе на по тре ба ма по ро ди це (по ве за но са кул тур ном 
аде кват но шћу), не мо гу се раз ви ја ти ко му нал не ин фра струк ту ре (по ве за но 
са здра вљем), не мо же се кон ку ри са ти за би ло на ци о нал на би ло ино стра на 
сред ства (по ве за но са еко но ми јом), не мо же се при сту пи ти ре пу блич ким 
из во ри ма сред ста ва за со ци јал но ста но ва ње (по ве за но са фи нан сиј ском до-
ступ но шћу ста на), не мо гу се ра ди ти го ди шњи про гра ми за по прав ке у на се-
љу (по ве за но са одр жа ва њем), ни ти се мо же има ти град без си вих зо на (по-
ве за но са одр жи вим раз во јем).
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Vladimir Macura

THE NECESSITY OF LEGALIZATION 
OF INFORMAL ROMA SETTLEMENTS

S u m m a r y
Improving and legalizing Roma settlements are recognized as the most important 

instruments to advancing living conditions inside them. This paper presents the process 
of legalizing three Roma settlements in Serbia – Orlovsko Naselje in Belgrade (as of 1992), 
Mramorska in Niš (as of 2008) and Mala Guba in Prokuplje (as of 2011) under the man-
agement of the author of this text and implemented by, among others, the Society for the 
Advancement of Roma Settlements (SARS). These three settlements differ in how and when 
they arose, the quality of the housing fund, ownership status of the land, and the financial 
possibilities and social capital of the settlement community. The size and economic de-
velopment of the cities in which they are located also differ. All of these elements, as well 
as the time and social context in which the projects were carried out, affected the actual 
process of legalizing the settlements. The three examples analyzed indicate that success-
ful legalization of an informal Roma settlement requires an active Roma community, a re-
sponsible local government, and competent professional support. This paper also discusses 
the urban plan as the main technical-legal instrument to legalize a settlement as a whole. 
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ТИПОЛОГИЈА СЛУЧАЈЕВА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
РОМА У ПРАВНОЈ ПРАКСИ ПОВЕРЕНИКА 

ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

НЕВЕНА ПЕТРУШИЋ*

А п с т р а к т. – Усва ја њем За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је 2009. го ди не, 
Ср би ја је ус по ста ви ла це ло вит си стем прав не за шти те од дис кри ми на ци је у ко јем 
ва жно ме сто има По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти. Ово са мо стал но и не-
за ви сно те ло има ши рок круг за кон ских овла шће ња, ко ја га чи не цен трал ном на-
ци о нал ном ин сти ту ци јом за су зби ја ње дис кри ми на ци је. Јед но од нај зна чај ни јих 
овла шће ња По ве ре ни ка је сте да при ма при ту жбе због дис кри ми на ци је, утвр ђу је 
да ли је дис кри ми на ци ја из вр ше на, о то ме да је ми шље ње и пре по ру ке и из ри че 
за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, По ве ре ник је овла шћен да у сво је име по кре-
ће пар ни це за за шти ту од дис кри ми на ци је у стра те шки ва жним слу ча је ви ма дис-
кри ми на ци је, да под но си пре кр шај не и кри вич не при ја ве, ини ци ра из ме ну за ко на, 
пре по ру чу је ме ре за уна пре ђи ва ње рав но прав но сти, под но си го ди шње и по себ не 
из ве шта је На род ној скуп шти ни, као и да про во ка тив но де лу је на пла ну про мо ци је 
рав но прав но сти и по ди за ња све сти јав но сти. Од из бо ра По ве ре ни ка, 5. ма ја 2010. 
го ди не, до 1. но вем бра 2013. го ди не, По ве ре ник је спро вео 1.456 по сту па ка по при ту-
жба ма, из дао је 149 пре по ру ка ме ра, 16 упо зо ре ња и 55 са оп ште ња, под нео 9 ту жби 
и 10 пре кр шај них при ја ва, дао 8 ми шље ња на на цр те за ко на, под нео 3 за ко но дав не 
ини ци ја ти ве и 3 пред ло га за оце ну устав но сти. Од укуп ног бро ја при ту жби, 5,33% 
од но си ло се на дис кри ми на ци ју по осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној за-
јед ни ци, ко је чи не 35,81% при ту жби због дис кри ми на ци је на осно ву на ци о нал не 
при пад но сти. Нај ве ћи број при ту жби од но си на дис кри ми на ци ју ром ске де це у 
обла сти обра зо ва ња, а за тим сле де при ту жбе ко је се од но се на дис кри ми на ци ју у 
обла сти ста но ва ња, као и на дис кри ми на ци ју у обла сти јав ног ин фор ми са ња. Ме-
ри тор но је окон ча но 25 по сту па ка по при ту жба ма, од ко јих је 17 ре зул ти ра ло ми-
шље њем да је дис кри ми на ци ја из вр ше на. Ме ђу пре по ру ка ма ме ра упу ће ним ор-
га ни ма јав не вла сти 3,36% се од но се на уна пре ђи ва ње по ло жа ја ром ске за јед ни це, 
а од де вет под не тих ту жби, тре ћи ну чи не ту жбе ко ји ма је тра же на суд ска за шти та 
од дис кри ми на ци је из вр ше не пре ма при пад ни ци ма ром ске на ци о нал не ма њи не.

Кључ не ре чи: По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, при ту жба, дис кри-
ми на ци ја, Ром ска на ци о нал на ма њи на.

* По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти РС и про фе сор ка Прав ног фа кул те та у Ни шу.
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ср би ја је 2009. го ди не усво ји ла За кон о за бра ни дис кри ми на ци је,¹ ко-
јим је за о кру жи ла на ци о нал но ан ти ди скри ми на ци о но за ко но дав ство² и за-
кон ски кон кре ти зо ва ла устав не нор ме³ о за бра ни дис кри ми на ци је.⁴ Прав-
ним про пи си ма уста но вље ни су ком па ти бил ни ме ха ни зми гра ђан ско прав не,⁵ 
пре кр шај но прав не⁶ и кри вич но прав не за шти те од дис кри ми на ци је,⁷ чи ме 
је др жа ва ус по ста ви ла це ло вит си стем прав не за шти те од дис кри ми на ци је, 

¹ За кон о за бра ни дис кри ми на ци је (у да љем тек сту ЗЗД), „Сл. гла сник РС“, бр. 22/09. 
² При ли ком из град ње до ма ћег си сте ма прав не за шти те од дис кри ми на ци је при ме-

њен је нор ма тив ни ме тод ко ји су ко ри сти ле и мно ге дру ге др жа ве: основ ним, тзв. кров-
ним ан ти ди скри ми на ци о ним за ко ном уре ђен је оп шти ре жим за бра не дис кри ми на ци је, 
док је по себ ним ан ти ди скри ми на ци о ним за ко ни ма, За ко ном о за шти ти пра ва и сло бо-
да на ци о нал них ма њи на из 2002. го ди не („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/02, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 
– Устав на по ве ља и „Сл. гла сник РС“, бр. 72/09 – др. за кон.) За ко ном о спре ча ва њу дис кри-
ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том из 2006. го ди не („Сл. гла сник РС“, бр. 33/06, (у да љем 
тек сту ЗСДОИ). и За ко ном о рав но прав но сти по ло ва из 2009. го ди не („Сл. гла сник РС“, бр. 
104/09, (у да љем тек сту ЗРП), ре гу ли са на за бра на дис кри ми на ци је по је ди них дру штве них 
гру па. (О то ме ши ре ви де ти: Пе тру шић, Н., Гра ђан ско прав на за шти та од дис кри ми на ци је 
на про сто ру За пад ног Бал ка на, ма те ри јал но прав ни аспект, у: Ак ту ел не тен ден ци је у раз-
во ју и при ме ни европ ског кон ти нен тал ног пра ва, те мат ски збор ник ра до ва, св. 2, Цен тар 
за пу бли ка ци је Прав ног фа кул те та у Ни шу, Ниш, стр. 157−170). 

³ Оп шта устав на нор ма о за бра ни дис кри ми на ци је са др жа на је у чл. 21 Устава Ре-
пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 98/2006). По је ди не нор ме о за бра ни дис кри-
ми на ци је са др жа не су и у чл. 1, чл. 15 и чл. 76 Уста ва. 

⁴ О дис кри ми на ци ји, де таљ но: Га јин, С., По јам, об ли ци и слу ча је ви дис кри ми на ци-
је, у: Ан ти ди скри ми на ци о ни за ко ни, Во дич, (ур. Са ша Га јин), Цен тар за уна пре ђи ва ње 
прав них сту ди ја, Бе о град, 2010, стр. 13.

⁵ О суд ској гра ђан ско прав ној за шти ти од дис кри ми на ци је, ви де ти: Во ди не лић, В. В. 
Суд ска за шти та по ту жби због дис кри ми на ци је. у: Га јин Са ша (ур.) Ан ти ди скри ми на ци-
о ни за ко ни – во дич, Бе о град, Цен тар за уна пре ђи ва ње прав них сту ди ја, 2010, стр. 69–75; 
Пе тру шић, Н., Гра ђан ско прав на за шти та од дис кри ми на ци је на про сто ру За пад ног Бал-
ка на – ма те ри јал но прав ни аспект. у: Ак ту ел не тен ден ци је у раз во ју и при ме ни европ ског 
кон ти нен тал ног пра ва, Ниш: Прав ни фа кул тет, Цен тар за пу бли ка ци је, св. 2, Ниш, 2010, 
стр. 157−170;

⁶ Сва ки од ан ти ди скри ми на ци о них за ко на у свом ка зне ном де лу ин кри ми ни ше кр-
ше ње про пи са о за бра ни дис кри ми на ци је и ду жно сти пред у зи ма ња од ре ђе них по себ них 
ме ра и про пи су је од го ва ра ју ће пре кр шај не санк ци је. 

⁷ Кри вич ним за ко ни ком Ре пу бли ке Ср би је (“Сл. гла сник РС“, бр. 85/05, 88/05 – ис-
пр., 107/05 – ис пр., 72/09 и 111/09 и 121/12) ин кри ми ни сан је чи тав низ де ла у ве зи са за-
бра ном дис кри ми на ци је, укљу чу ју ћи и зло чи не из мр жње. Ви де ти: Јок сић, И., Кри вич-
но прав на за шти та од дис кри ми на ци је у Ср би ји, Гла сник АКВ, бр. 6/2011, стр. Дро бљак, 
Т., Кри вич но прав на за шти та од дис кри ми на ци је, у Ан ти ди скри ми на ци о но пра во, Во дич, 
Га јин, С. и дру ги (ур. Са ша Га јин), Цен тар за уна пре ђе ње прав них сту ди ја, Бе о град, 2008, 
стр. 51 и да ље. 
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ис пу ња ва ју ћи на тај на чин оба ве зе пре у зе те ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них 
уго во ра⁸ и стан дар де за при дру жи ва ње ЕУ. 

У на ци о нал ном си сте му прав не за шти те од дис кри ми на ци је зна чај-
но ме сто при па да По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти,⁹ са мо стал ном и 
не за ви сном ино ко сном др жав ном ор га ну,¹⁰ уста но вље ном ЗЗД, са ши ро ким 
кру гом за кон ских овла шће ња ко ја га чи не цен трал ном на ци о нал ном ин сти-
ту ци јом спе ци ја ли зо ва ном за спре ча ва ње и су зби ја ње свих об ли ка и ви до ва 
дис кри ми на ци је.¹¹

НАДЛЕЖНОСТИ ПОВЕРЕНИКА 
ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Над ле жно сти По ве ре ни ка ши ро ко су по ста вље не, у скла ду с ме ђу на-
род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да ефи ка сно и де ло твор но су зби-
ја и шти ти од дис кри ми на ци је и до при но си уна пре ђи ва њу рав но прав но сти. 
Пре ма чл. 33 ЗЗД, По ве ре ник је над ле жан да при ма и раз ма тра при ту жбе 
због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон крет ним слу ча је ви-
ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре.¹² У то ку по ступ ка по 

⁸ О ме ђу на род ном прав ном окви ру за шти те од дис кри ми на ци је, де таљ но: Ди ми-
три је вић, В., По по вић, Д., Па пић, Т., Пе тро вић, В., Ме ђу на род но пра во људ ских пра ва, 
Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, 2007. 

⁹ У да љем тек сту и: По ве ре ник.
¹⁰ По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти са мо је јед на од не за ви сних ин сти ту ци ја за 

за шти ту људ ских пра ва ко ја су то ком прав не тран зи ци је уста но вље на у до ма ћем прав ном 
си сте му. О прав ној при ро ди и по ло жа ју не за ви сних те ла, де таљ но: Ор ло вић, С., Не за ви-
сна те ла, че твр та гра на вла сти или кон тро лор вла сти, у: Са вре ме на др жа ва: струк ту ра и 
со ци јал не функ ци је, (пр. Ву ка шин Па вло вић, Зо ран Сто јиљ ко вић), Kon rad Ade na u er Stif-
tung, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Цен тар за де мо кра ти ју, Бе-
о град, 2010, стр. 231 – 269; Вла да ви на пра ва – од го вор ност и кон тро ла вла сти, Збор ник 
ре фе ра та и из ла га ња, (ур. Љу би ца Ђор ђе вић, Алек сан дар По по вић), Фон да ци ја Кон рад 
Аде на у ер, Бе о град, 2009.

¹¹ Осни ва ње ове ин сти ту ци је из раз је опре де ље ња др жа ве да по шту је пре по ру ке 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја о осни ва њу не за ви сних на ци о нал них те ла за бор бу про тив 
дис кри ми на ци је, ка ква је, на при мер, Оп шта пре по ру ка бр. 2 из 1997. го ди не Европ ске 
ко ми си је за бор бу про тив ра си зма и не то ле ран ци је Са ве та Евро пе, ко јом је чла ни ца ма 
Са ве та Евро пе су ге ри са но да уста но ве спе ци ја ли зо ва на те ла за бор бу про тив ра си зма и 
дис кри ми на ци је на др жав ном ни воу. Осим то га, и у не ко ли ко ди рек ти ва ЕУ са др жа не су 
од ред бе о осни ва њу не за ви сних те ла за рав но прав ност (тзв. equ a lity bo di es), као што су 
Ди рек ти ва Са ве та ЕУ 2000/43 (OJ L 180, 19. 7.  2000), Ди рек ти ва Са ве та ЕУ 2000/78 (ОЈ L 
373, 21/12/2004), Ди рек ти ва Са ве та Европ ске уни је 2002/73/ЕЦ (ОЈ L 204, 26. 7.  2006). 

¹² По сту пак пред По ве ре ни ком оквир но је ре гу ли сан од ред ба ма чл. 35–40 ЗЗД, с 
тим што је на чин по сту па ња де таљ ни је уре ђен По слов ни ком о ра ду („Сл. гла сник РС“ 
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при ту жби По ве ре ник утвр ђу је ре ле вант не чи ње ни це и на осно ву ре зул та та 
из ви ђа ња до но си од лу ку, у фор ми ми шље ња, о то ме да ли је у кон крет ном 
слу ча ју из вр ше на дис кри ми на ци ја, а уз ми шље ње да је из вр ше на дис кри ми-
на ци ја из да је и пре по ру ку ли цу про тив ко га је под не та при ту жба о на чи ну 
от кла ња ња по вре де пра ва,¹³ оста вља ју ћи му рок од 30 да на да по сту пи по 
пре по ру ци и от кло ни по вре ду пра ва. Ли це ко ме је пре по ру ка упу ће на ду жно 
је да по сту пи по пре по ру ци и от кло ни по вре ду, од но сно по сле ди це по вре де 
пра ва у ро ку од 30 да на од да на при је ма пре по ру ке, као и да о то ме оба ве сти 
По ве ре ни ка. У слу ча ју про пу шта ња ове оба ве зе, По ве ре ник је ду жан да до-
не се ре ше ње ко јим из ри че ме ру опо ме не и оста вља но ви рок од 30 да на за 
по сту па ње по пре по ру ци.¹⁴ Ре ше ње је ко нач но и про тив ње га ни је до пу ште на 
жал ба. Уко ли ко у но вом ро ку од 30 да на дис кри ми на тор не по сту пи по пре-
по ру ци, По ве ре ник је овла шћен да о то ме оба ве сти јав ност.¹⁵ 

Пре ма чл. 33 ЗЗД, По ве ре ник је овла шћен да по кре не пар ни цу за за-
шти ту од дис кри ми на ци је. Реч је, на и ме, о тзв. стра те шким пар ни ца ма,¹⁶ ко је 
По ве ре ник по кре ће и во ди у оп штем (јав ном) ин те ре су, са ци љем да сво јом 
про це сном ак тив но шћу, као ту жи лац по функ ци ји, до при не се до след ној при-
ме ни про пи са и уна пре ђе њу прав не прак се, да до дат но охра бри и под стак не 
жр тве дис кри ми на ци је на по кре та ње ан ти ди скри ми на ци о них пар ни ца, по-
др жи вла да ви ну пра ва и до при не се уна пре ђе њу при сту па прав ди, да прав но 
еду ку је и сен зи би ли ше јав ност за про блем дис кри ми на ци је и сл.¹⁷ 

бр. 34/2011). О то ку и са др жи ни по ступ ка, де таљ но: Пе тру шић, Н., Бе кер, К., Прак ти кум 
за за шти ту од дис кри ми на ци је, Парт не ри за де мо крат ске про ме не, Бе о град, 2012, стр. 59–
75. Из ве штај По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти за 2010. го ди ну, стр. 8 и да ље. http://
www.rav no prav nost.gov.rs/fi les/ Re do van%20 go di snji% 20iz ve staj%202010.pdf (при сту пље но 
2. 06. 2013); Ђор ђе вић, С., Па ле вић, М., За кон о за бра ни дис кри ми на ци је (прав на ана ли-
за), Прав ни фа кул тет у Кра гу јев цу, Кра гу је вац, 2010, стр. 121 и да ље. 

¹³ Чл. 39 ЗЗД.
¹⁴ Не ра ди се „јав ној опо ме ни“, већ о опо ме ни ко ју По ве ре ник упу ћу је из вр ши о цу 

дис кри ми на ци је са ци љем да она иза зо ве мо рал но-пси хич ки ути цај дис кри ми на то ра и 
до дат но га под стак не да по сту пи по пре по ру ци – Ђор ђе вић, С., Па ле вић, М., (без го ди не 
из да ња) За кон о за бра ни дис кри ми на ци је, прав на ана ли за, Кра гу је вац, стр. 129. 

¹⁵ Чл. 40 ЗЗД.
¹⁶ О при ро ди и зна ча ју стра те шких ан ти ди скри ми на ци о них пар ни ца, де таљ но: Stra-

te gic li ti ga tion of ra ce di scri mi na tion in Euro pe: from prin ci ples to prac ti ce (2004), ERRC, 
IN TER IGHTS, Lon don, до ступ но на адре си http://www.mig pol gro up.com/pu blic/docs/57.
Strategic Litigat i onofRaceDiscriminationinEurope-from Prin ci ple sto Prac ti ce2004.pdf (при сту-
пље но 25. ок то бар 2013); Vehabović, F., и др (2010): Ko men tar za ko na o za bra ni dis kri mi na ci je 
sa objašnjenjima i pre gle dom prak se u upo red nom pra vu, Cen tar za ljud ska pra va Uni ver zi te ta 
u Sa ra je vu, Sa ra je vo, str. 115–119.

¹⁷ Од По ве ре ни ка се оче ку је да за во ђе ње тзв. стра те шких пар ни ца би ра слу ча је ве 
уче ста ле и ши ро ко рас про стра ње не дис кри ми на ци је, по себ но оне ко ји иза зи ва ју на ро чи то 
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По ред то га, са гла сно чл. 33, т. 4 ЗЗД, По ве ре ник је овла шћен да под но си 
пре кр шај не при ја ве због по вре де пра ва из ЗЗД, и то због ака та дис кри ми на-
ци је ко ји су ин кри ми ни са ни као пре кр ша ји про пи си ма свих ан ти ди скри ми-
на ци о них за ко на. У скла ду са чл. 33, т. 6 ЗЗД, По ве ре ник је овла шћен да упо-
зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је, а као 
др жав ни ор ган, овла шћен је да под но си кри вич не при ја ве, као и пред ло ге за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти оп штих ака та. У окви ру сво је пре вен тив не 
функ ци је, По ве ре ник је овла шћен да ор га ни ма јав не вла сти и дру гим ли ци-
ма пре по ру чи ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти и уна пре ђе ња за шти те 
од дис кри ми на ци је.¹⁸ Ду жан је, та ко ђе, да пра ти спро во ђе ње за ко на и дру гих 
про пи са у обла сти за шти те рав но прав но сти и за бра не дис кри ми на ци је, да је 
ми шље ња о на цр ти ма за ко на и дру гих про пи са, ини ци ра до но ше ње но вих и 
из ме ну ва же ћих про пи са, као и да На род ној скуп шти ни под но си го ди шње и 
по себ не из ве шта је о ста њу у обла сти за шти те рав но прав но сти (чл. 33 ЗЗД). 

СУМАРНИ ПРЕГЛЕД РАДА ПОВЕРЕНИКА 
ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

У пе ри о ду од 5. ма ја 2010. го ди не, ка да је уста но вље на ин сти ту ци ја По-
ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, до 1. но вем бра 2013. го ди не,¹⁹ По ве ре-
ник је об ра дио 1.654 пред ме та, ме ђу ко ји ма су нај број ни ји (1.456) пред ме ти 
фор ми ра ни по во дом при ту жби због дис кри ми на ци је. По ред то га, у овом пе-
ри о ду По ве ре ник је из дао је 149 пре по ру ка ме ра, 16 упо зо ре ња и 55 са оп ште-
ња, под нео 9 ту жби по во дом стра те шки ва жних слу ча је ва дис кри ми на ци је, 
под нео 10 пре кр шај них при ја ва, 8 ми шље ња на на цр те за ко на, 3 за ко но дав-
не ини ци ја ти ве и 3 пред ло га за оце ну устав но сти. 

те шке по сле ди це у од но су на при пад ни ке осе тљи вих, угро же них и мар ги на ли зо ва них 
дру штве них гру па, ко ји су у прав ној прак си рет ко до би ја ли суд ски епи лог, а у по гле ду ко-
јих по сто је до бри из гле ди за успех у пар ни ци. Де таљ но: Пе тру шић, Н., Про це сни по ло жај 
по ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти у ан ти ди скри ми на ци о ним пар ни ца ма, Прав ни 
жи вот, те мат ски број „Пра во и мо рал“, бр. 11/3 (2012), стр. 905–922; Пе тру шић, Н., По ве-
ре ник за за шти ту рав но прав но сти, уло га, над ле жност и по сту па ње, у: Суд ска гра ђан ско-
прав на за шти та од дис кри ми на ци је (Не ве на Пе тру шић, ур.), По ве ре ник за за шти ту од 
дис кри ми на ци је, Пра во суд на ака де ми ја, Бе о град, 2012, стр. 297–317. 

¹⁸ Ви де ти: Збор ник ми шље ња, пре по ру ка и упо зо ре ња По ве ре ни ка за за шти ту рав-
но прав но сти, 1. јул 2010 – 30. но вем бар 2011, По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, Бе-
о град, 2011. (ин тер нет стра ни ца По ве ре ни ка http://www.rav no prav nost.gov.rs/).

¹⁹ У овом ра ду из не ти су слу жбе ни ста ти стич ки по да ци По ве ре ни ка за за шти ту рав-
но прав но сти ко ји се од но се на пе ри од од из бо ра пр ве по ве ре ни це, 5. ма ја 2010. го ди не до 
1. но вем бра 2013. го ди не, ка да је ру ко пис ра да за вр шен. 
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Ана ли за при ту жби због дис кри ми на ци је²⁰ по ка зу је да је ме ђу њи ма 
нај ве ћи број оних ко је се од но се на дис кри ми на ци ју на осно ву²¹ на ци о нал-
не при пад но сти (16,7%), а за тим сле де ин ва ли ди тет (12,9%), пол/род (9,2%), 
здрав стве но ста ње (9%), брач ни и по ро дич ни ста тус (7,2%), имов но ста ње 
(6,5%), вер ска и по ли тич ка убе ђе ња (5,4,8%), ста ро сно до ба (5,42%), сек су-
ал на ори јен та ци ја (5,1%) и дру га лич на свој ства. 

Ка да је реч о обла сти дру штве них од но са на ко је се од но се ак ти дис-
кри ми на ци је, чак 34,2% под не тих при ту жби од но си се на дис кри ми на ци ју 
у сфе ри ра да и за по шља ва ња, 16,6% на дис кри ми на ци ју у по ступ ци ма пред 
ор га ни ма јав не вла сти, 6,9% на дис кри ми на ци ју у обла сти обра зо ва ња, 6,5% 
на дис кри ми на ци ју у пру жа њу услу га и ко ри шће њу јав них обје ка та и по вр-
ши на, а не што ма њи (6,1%) је број при ту жби ко је се од но се на дис кри ми на-
ци ју у пру жа њу здрав стве не за шти те.

По ве ре ник је у на ве де ном пе ри о ду под нео три го ди шња из ве шта ја, за 
2010, 2011. и 2012. го ди ну, а апри ла 2013. под нео је пр ви По се бан из ве штај о 
дис кри ми на ци ји осо ба са ин ва ли ди те том.²² 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ И ОБЛИЦИ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ РОМА

Из ве шта ји и ана ли зе по ка зу ју да је у Ср би ји дис кри ми на ци ја при пад-
ни ка ром ске на ци о нал не за јед ни це, упр кос из ве сним по зи тив ним по ма ци ма,²³ 

²⁰ Про цен ту ал но је нај ве ћи број при ту жби ко је су под не ла фи зич ка ли ца (пре ко 
80%), док у гру пи прав них ли ца ко ја под но се при ту жбе до ми ни ра ју ор га ни за ци је ци вил-
ног дру штва, ко је су под не ле око 15% при ту жби.

²¹ Пре ма чл. 2, ст. 1, тач. 1 ЗЗД, за бра ње но је вр ши ти дис кри ми на ци ју на осно ву би ло 
ког ствар ног или прет по ста вље ног лич ног свој ства. Ли ста лич них свој ста ва ко ја су у чл. 
2, ст. 1 ЗЗД из ри чи то на ве де на ни је за тво ре на, већ за кон за бра њу је дис кри ми на ци ју и по 
би ло ком дру гом ствар ном, од но сно прет по ста вље ном лич ном свој ству. Ви де ти: Па вло-
вић, С., По јам дис кри ми на ци је, у: Суд ска гра ђан ско прав на за шти та од дис кри ми на ци је 
(Не ве на Пе тру шић, ур.), По ве ре ник за за шти ту од дис кри ми на ци је, Пра во суд на ака де-
ми ја, Бе о град, 2012, стр. 297–317.

²² До ступ но на: http://www.rav no prav nost.gov.rs/sr/iz ve%C5%A1ta ji/iz ve%C5%A1ta ji
²³ По чев од 2002. го ди не, ка да је за по чео рад на из ра ди стра те ги је за уна пре ђе ње по-

ло жа ја Ро ма, пред у зе те су број не и ра зно вр сне ак тив но сти, по себ но на кон при сту па ња 
Ср би је Де ка ди ин клу зи је Ро ма 2005. го ди не. О то ме, ши ре: Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње 
по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји од 9. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 27/09). Ипак, у мно гим из ве шта ји ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја, као и до ма ћих не-
вла ди них ор га ни за ци ја ука зу је се да и да ље по сто је мно ги про бле ми у по гле ду со ци јал не 
ин те гра ци је. Ви де ти, на при мер, Из ве штај Европ ске ко ми си је про тив ра си зма и не то ле-
ран ци је о Ср би ји, Са вет Евро пе, Стра збур, 2011 (EC RI Se cond re port on Ser bia, Co un cil of 
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и да ље ве о ма рас про стра ње на²⁴ и да је нај ви ше из ра же на у обла сти обра зо-
ва ња, за по шља ва ња, здрав стве не за шти те и ста но ва ња.²⁵ Ро ми су че сто из-
ло же ни го во ру мр жње, уз не ми ра ва њу и по ни жа ва ју ћем по сту па њу, ко ји се 
рет ко и не а де кват но про це су и ра ју. Мно ги ет нич ки мо ти ви са ни на па ди у ко-
ји ма су жр тве би ли Ро ми, а ко ји су за бе ле же ни ра ни јих го ди на, ни су ис тра-
же ни и санк ци о ни са ни на од го ва ра ју ћи на чин.²⁶

У из ве шта ју Са ве та Евро пе „Људ ска пра ва Ро ма и но ма да“²⁷ на во ди 
се да ве ли ки број при пад ни ка ром ске за јед ни це жи ви у не фор мал ним на се-
љи ма, да је 72% ром ских на се ља не ле га ли зо ва но (од укуп но 593), да са мо у 
Бе о гра ду по сто ји 137 не фор мал них ром ских на се ља, као и да је то ком 2011. 
го ди не за бе ле жен по ве ћан број при нуд них исе ље ња.²⁸ 

Ром ска де ца у ма лом бро ју по ха ђа ју пред школ ске уста но ве, а пре ма по-
да ци ма Европ ске ко ми си је про тив ра си зма и не то ле ран ци је, 62% ром ске де це 
ни кад ни је по ха ђа ло на ста ву или је на пу сти ло шко ло ва ње, док је са мо 9,6% 
на ста ви ло и за вр ши ло да ље обра зо ва ње.²⁹ Дис кри ми на ци ја пре ма ром ским 
уче ни ци ма у обра зов ном си сте му је и да ље из ра же на и она је је дан од глав-
них раз ло га ра ног на пу шта ња шко ло ва ња или за вр ша ва ња са ни ским обра-
зов ним по стиг ну ћи ма.³⁰ Бе ле жи се и се гре га ци ја ром ске де це ко ја се огле да у 
из два ја њу ром ске де це у по себ на оде ље ња. У по је ди ним оп шти на ма у бли зи ни 
ром ских на се ља по сто је шко ле у ко ји ма на ста ву по ха ђа ју са мо ром ска де ца. 

Још увек је ак ту е лан про блем „прав но не ви дљи вих ли ца“, због про-
бле ма не до стат ка лич них до ку ме на та са ко јим се су о ча ва ју при пад ни ци и 
при пад ни це ром ске по пу ла ци је, што их оне мо гу ћа ва да оства ру ју основ на 
људ ска пра ва. Про це њу је се да око 2.000 Ро ма ни је упи са но у ма тич ну књи гу 

Euro pe). http://www.coe.int/t/dghl/mo ni to ring/ec ri/co un try-byco un try/ser bia/SRB -CbC-IV-
2011–021-SRB.pdf (при ступ 27. ок то бар 2013). 

²⁴ Људ ска пра ва у Ср би ји 2012, Пра во, прак са и ме ђу на род ни стан дар ди људ ских 
пра ва, http://www.bgcen tar.org.rs/ima ges/sto ri es/Da to te ke/Ljud ska_pra va_u_Sr bi ji_2012.pdf 
(при ступ 25. ок то бар 2013). 

²⁵ Из ве штај са пре по ру ка ма о ра се ља ва њу не фор мал ног ром ског на се ља по ред „Бел-
ви ла, За штит ник гра ђа на, 2012, http://www.pra va ma nji na.rs/at tac hments/BEL VIL.pdf (при-
ступ 30. ок то бар 2013). 

²⁶ Ви де ти Го ди шњи из ве штај По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти за 2012. го ди ну. 
²⁷ Људ ска пра ва Ро ма и но ма да у Евро пи, Са вет Евро пе, Стра збур, фе бру ар 2012. 

(Hu man rights of Ro ma and Tra vel lers in Euro pe, Co un cil of Euro pe). http://www.coe.int/com-
mis si o ner/so ur ce/prems/prems79611_GBR_Co uv Hu man Rightso fRo ma_WEB.pdf (при ступ 
25. ок то бар 2013). 

²⁸ Ibid.
²⁹ EC RI Se cond re port on Ser bia, Co un cil of Euro pe, op. cit. 
³⁰ Си ту а ци о на ана ли за обра зо ва ња и со ци јал не укљу че но сти ром ских де вој чи ца у 

Ср би ји, CA RE Ср би ја, март 2011. го ди не.



80 Невена Петрушић

ро ђе них, ме ђу ко ји ма је нај ви ше оних при сил но ра се ље них с Ко со ва и Ме то-
хи је.³¹ Ипак, у овој обла сти у про те клом пе ри о ду до шло је и до из ве сних по-
бољ ша ња. На и ме, до пу на ма За ко на о ван пар нич ном по ступ ку³² про пи сан је 
по сту пак утвр ђи ва ња вре ме на и ме ста ро ђе ња ли ца ко ја ни су упи са на у ма-
тич не књи ге, чи ме је учи њен пр ви ко рак ка ре ша ва њу про бле ма тзв. „прав-
но не ви дљи вих ли ца“.³³ 

Пре ма ис тра жи ва њу јав ног мње ња чи је је спро во ђе ње ор га ни зо вао По-
ве ре ник кра јем 2012. го ди не,³⁴ гра ђа ни Ср би је пер ци пи ра ју Ро ме као нај у гро-
же ни ју гру пу, с аспек та из ло же но сти дис кри ми на ци ји. Ро ме је на пр вом ме-
сту, као нај ди скри ми ни са ни ју гру пу, спон та но на ве ло 38% ис пи та них. То је, 
ме ђу тим, ма ње (за 7% од но сно 12%) не го у ис тра жи ва њи ма из 2010. и 2009. 
го ди не (45% и 50%). Ро ми су на тре ћем ме сту пре ма ет нич кој дис тан ци ко ју 
гра ђа ни ис ка зу ју пре ма на ци о нал ним ма њи на ма, од мах иза Ал ба на ца и Хр-
ва та. Чак 53,3% гра ђа на не би же ле ло Ро ма у по ро ди ци, 28% гра ђа на не би 
же ле ло да Ро ми бу ду др жав ни ци, 25,9% их не же ли да Ром бу де вас пи тач њи-
хо ве де це, 18,7% не же ли их за ше фа, 18,2% за при ја те ље, 12,5% за ком ши је, 
11% за ко ле ге, а 5,9% их не же ли да Ро ми бу ду др жа вља ни Ср би је. 

У свим сво јим го ди шњим из ве шта ји ма ко је је до са да под нео На род ној 
скуп шти ни По ве ре ник је ука зи вао на нај у че ста ли је об ли ке и слу ча је ве дис-
кри ми на ци је Ро ма, уз апо стро фи ра ње про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју при-
пад ни ци из по себ но осе тљи вих гру па ром ске по пу ла ци је, као што су де ца, 
Ром ки ње, осо бе са ин ва ли ди те том и др. Та ко ђе, у из ве шта ји ма су са др жа не 
и пре по ру ке за пред у зи ма ње ме ра у ци љу су зби ја ња дис кри ми на ци је и уна-
пре ђи ва ња рав но прав но сти. 

У да љем тек сту ра да дат је пре глед ти пич них слу ча је ва дис кри ми на-
ци је на осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни по во дом ко јих 
је По ве ре ник по сту пао у скла ду са сво јим за кон ским овла шће њи ма, има ју-
ћи у ви ду област дру штве них од но са у ко ји ма је дис кри ми на ци ја ис по ље на. 

³¹ Прав но не ви дљи ва ли ца у Ср би ји, http://www.pra xis.org.rs (при ступ 25. ок то бар 2013).
³² „Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Сл. гла сник РС“, бр. 46/95 – др. за кон, 

18/2005 – др. за кон и 85/2012
³³ Ви де ти. Из ве штај о по ло жа ју „прав но не ви дљи вих ли ца“, За штит ник гра ђа на, 2012, 

http://www.pra va ma nji na.rs/at tac hments/Iz ve staj%20o%20po lo za ju%20Prav no%20Ne vi dlji-
vih%20Li ca%20u%20RS.pdf (при ступ 30. ок то бар 2013). 

³⁴ Ви де ти ис тра жи ва ње јав ног мње ња „Од нос гра ђа на пре ма дис кри ми на ци ји у Ср-
би ји“. Ис тра жи ва ње је ор га ни зо вао По ве ре ник, уз по др шку Про гра ма Ује ди ње них на-
ци ја за раз вој (УНДП), а спро вео га је Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју. Пр во 
ис тра жи ва ње ова кве вр сте спро ве де но је 2009. го ди не, а дру го 2010. го ди не. http://www.
rav no prav nost.gov.rs/fi les/Iz ve staj_dis kri mi na ci ja__ CPE_Ce SID_UNDP_de cem bar_2012.pdf 
(при ступ 25. ок то бар 2013). 
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ТИПОЛОГИЈА СЛУЧАЈЕВА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ У ПРАКСИ ПОВЕРЕНИКА

Од укуп ног бро ја при ту жби, 5,33% од но си ло се на дис кри ми на ци ју 
по осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној за јед ни ци. Ме ђу при ту жба-
ма у ко ји ма је као основ дис кри ми на ци је на ве де на на ци о нал на при пад ност 
чак 35,81% су при ту жбе ко је се од но се на дис кри ми на ци ју због при пад но сти 
ром ској на ци о нал ној ма њи ни, што по твр ђу је да је ова на ци о нал на ма њи на 
че шће дис кри ми ни са на у од но су на дру ге на ци о нал не ма њи не. Ме ри тор но 
је окон ча но 25 по сту па ка по при ту жби. Осам по сту па ка окон ча но је ми шље-
њем ко јим је утвр ђе но да дис кри ми на ци ја ни је из вр ше на, док је 17 по сту па ка 
ре зул ти ра ло ми шље њем да је дис кри ми на ци ја из вр ше на. Ми шље ња ко ји ма 
је По ве ре ник утвр дио да ни је из вр ше на дис кри ми на ци ја по осно ву при пад-
но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни чи не са мо 6,67% од укуп ног бро ја ми-
шље ња ко ји ма је утвр ђе но да дис кри ми на ци ја ни је из вр ше на. С дру ге стра-
не, ми шље ња ко ји ма је утвр ђе но да је из вр ше на дис кри ми на ци ја на осно ву 
при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни чи не 20,4% од укуп ног бро ја свих 
ми шље ња ко ји ма је По ве ре ник утвр дио дис кри ми на ци ју. Ови по да ци ука зу ју 
да су при ту жбе због дис кри ми на ци је на осно ву при пад но сти ром ској за јед-
ни ци че шће осно ва не не го што је то слу чај са при ту жба ма због дис кри ми-
на ци је по дру гим лич ним свој стви ма.

Та ко ђе, да то је и пет пре по ру ка за пред у зи ма ње ме ра ор га ни ма јав не 
вла сти, са гла сно чл. 35 ЗЗД, што чи ни 3,36% свих пре по ру ка ме ра ко је су у 
про те клом пе ри о ду из да те. Од де вет под не тих ту жби, 1/3 чи не ту жбе ко ји-
ма је тра же на за шти та од дис кри ми на ци је из вр ше не пре ма при пад ни ци ма 
ром ске на ци о нал не ма њи не. 

Ана ли за пред ме та из прак се По ве ре ни ка по ка зу је да се нај ве ћи број 
при ту жби од но си на дис кри ми на ци ју ром ске де це у обла сти обра зо ва ња, а 
за тим сле де при ту жбе ко је се од но се на дис кри ми на ци ју у обла сти ста но ва-
ња, као и на дис кри ми на ци ју у обла сти јав ног ин фор ми са ња. У да љем тек-
сту ра да при ка за ни су слу ча је ви дис кри ми на ци је ко ја се вр ши упра во у овим 
обла сти ма, иако је По ве ре ник по сту пао и по во дом при ту жби због дис кри-
ми на ци је на осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи не и у обла сти 
пру жа ња услу га, оства ри ва ња пра ва на рад и дру го. 
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1. 1. При ту жбе због дис кри ми на ци ја у обра зо ва њу 

Нај те жи слу ча је ви дис кри ми на ци је при пад ни ка ром ске на ци о нал не 
ма њи не у обла сти обра зо ва ња огле да ју се у се гре га ци ји ром ске де це.³⁵ По-
ве ре ник је спро вео два по ступ ка због овог об ли ка дис кри ми на ци је, чи је су 
жр тве де ца из ин тер но ра се ље них ром ских по ро ди ца. Ра ди ло се о фор ми ра-
њу из дво је них оде ље ња у основ ној шко ли и пред школ ској уста но ви. Та ко је 
у по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби не вла ди не ор га ни за ци ја утвр ђе-
но да се у ис ту ре ном оде ље њу јед не основ не шко ле већ пе ту го ди ну за ре дом 
фор ми ра ју се гре ги са на оде ље ња за ром ску де цу из ра се ље нич ких по ро ди ца, 
да упис ове де це пра те не го до ва ње, прет ње и бој кот ро ди те ља оста ле де це 
ко ји не же ле да њи хо ва де ца бу ду у истом оде ље њу са ра се ље ном ром ском 
де цом и има ју при мед бе на хи ги је ну ром ске де це. Се гре га ци ја је спе ци фич-
на и по то ме што су ра се ље на ром ска де ца сме ште на у ста ру згра ду ко ја је 
ру и ни ра на и без ика квих ди дак тич ких ма те ри ја ла. У ми шље њу По ве ре ни ка 
утвр ђе но је да је шко ла дис кри ми ни са ла де цу из ра се ље нич ких ром ских по-
ро ди ца, ука зу ју ћи да „не мо гу по сто ја ти оправ да ни и ра зум ни раз ло зи да се 
јед на гру па де це се гре ги ше у од но су на сву оста лу де цу на осно ву на ци о нал не 
при пад но сти и чи ње ни це да су из ра се ље них по ро ди ца“. 

Обра зов на се гре га ци ја ром ске де це огле да се и у то ме што основ не шко-
ле у бли зи ни ром ских на се ља по ха ђа ју ско ро ис кљу чи во ром ска де ца, а иако 
та кво ста ње тра је го ди на ма, не пред у зи ма ју се ме ре за де се гре га ци ју. Та ко је 
у по ступ ку по при ту жби јед не не вла ди не ор га ни за ци је ука за но на слу чај тзв. 
ром ске шко ле у Ле сков цу, у бли зи ни ром ског на се ља, у ко јој су од 24 оде ље-
ња, у 12 ис кљу чи во де ца ром ске на ци о нал но сти. У по ступ ку је утвр ђе но да 
је шко ла пред у зи ма ла из ве сне ме ре у ци љу де се гре га ци је, али да оне ни су 
до при не ле ре ша ва њу про бле ма. Основ ној шко ли, Град ској упра ви гра да Ле-
сков ца и над ле жном ми ни стар ству про све те упу ће на је пре по ру ка да за јед-
нич ким ак тив но сти ма и у са рад њи са пред став ни ци ма ци вил ног дру штва, 
без од ла га ња, пре ду зму све ме ре и ак тив но сти из сво је над ле жно сти, у ци љу 
ре ша ва ња про бле ма се гре га ци је ром ске де це.³⁶ 

³⁵ Ви де ти Ми шље ње По ве ре ни ка у пред ме ту Дел. бр. 84/2012 http://www.rav no prav nost.
gov.rs/sr/na ci o nal na-pri pad nost/pri tu%C5%BE ba-d-z-r-d-m-pro tiv-o%C5%A1-a-s-l-d-zbog-
dis kri mi na ci je-na-osno vu-na ci o nal ne-pri pad no sti-u-obla sti-obra zo vanj и Ми шље ње По ве ре-
ни ка у пред ме ту Дел. бр. 88/2012 http://www.rav no prav nost.gov.rs/sr/na ci o nal na-pri pad nost/
pri tu%C5%BE ba-d-z-r-d-m-pro tiv-pu-m-n-p-zbog-dis kri mi na ci je-na-osno vu-na ci o nal ne-pri-
pad no sti-u-obla sti-ob ra zo va nja (при ступ 30. ок то бар 2013). 

³⁶ Ми шље ње По ве ре ни ка у пред ме ту Дел бр. 07–00–00445/12, http://www.rav no-
prav nost.gov.rs/sr/mi%C5%A1lje nja-i-pre po ru ke-u-po stup ku-po-pri tu%C5%BE ba ma/
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У прак си По ве ре ни ка би ло је и при ту жби ко је се од но се на по сту па ње 
на став ног осо бља у по гле ду мо ти ви са ња уче ни ка ром ске на ци о нал но сти и 
пру жа ња до дат не пе да го шке по др шке. Та ко је у при ту жби про тив јед не основ-
не шко ле ука за но на дис кри ми на тор но по на ша ње на став ни ка ко је се огле да 
у то ме што је ром ској де ци екс пли цит но ста вље но до зна ња да бес плат не уџ-
бе ни ке, ко је до би ја ју сва де ца од пр вог до че твр тог раз ре да основ не шко ле, 
не сме ју но си ти сво јим ку ћа ма (уз обра зло же ње да ће књи ге ко је ром ска де ца 
до би ју би ти уни ште не или у знат ној ме ри оште ће не), што су то ком тра ја ња 
на ста ве ром ска де ца фи зич ки одво је на од оста ле де це, што у учи о ни ци ром-
ска де ца се де ис кљу чи во у по след њим клу па ма, што се у од но су на ром ску 
де цу из ра жа ва ју ни ска оче ки ва ња, што ова де ца ни су укљу че на у рад на ча-
со ви ма и у са вла да ва ње но вог гра ди ва, што им се сва ко днев но су ге ри ше да 
мо гу на пу сти ти на ста ву и да не мо ра ју до ла зи ти на ча со ве до кра ја школ ског 
да на ако то не же ле, што им је за бра ње но да при су ству ју ча со ви ма ен гле ског 
је зи ка под из го во ром да те шко мо гу да са вла да ју тај пред мет и сл. Ука за но је 
да се ова квим по сту па њем на став ног осо бља до при но си ис кљу чи ва њу ром-
ске де це из си сте ма оба ве зног основ ног обра зо ва ња по што је ве ћи на ром ске 
де це и на кон за вр ше ног че твр тог раз ре да основ не шко ле го то во не пи сме на. 

У ми шље њу По ве ре ни ка утвр ђе но је да је шко ла по сред но дис кри-
ми ни са ла ром ску де цу јер ни је пред у зе ла све по треб не пе да го шке ме ре ра-
ди њи хо вог мо ти ви са ња за до ла зак у шко лу и по ха ђа ње на ста ве, ка ко би им 
обез бе ди ла оства ри ва ња пра ва на јед на ко и ква ли тет но обра зо ва ње, без дис-
кри ми на ци је. У Ми шље њу је, по ред оста лог, на ве де но сле де ће: ... Уви дом у из-
ја шње ња учи те ља/ица не спор но је да од ре ђен број де це ром ске на ци о нал но-
сти не ма еле мен тар не усло ве за жи вот, обу ћу и оде ћу, да не ка де ца не до ла зе 
у шко лу јер су на се зон ским по сло ви ма са ро ди те љи ма, да не ма ју по др шку ро-
ди те ља да раз ви ја ју рад не на ви ке и по зи ти ван од нос пре ма школ ским оба-
ве за ма. (...) у та квом со ци јал но-еко ном ском окру же њу ром ска де ца не мо гу у 
шко ли има ти „исти трет ман“ не због њи хо ве на ци о нал не при пад но сти, већ 
због сре ди не ко ја их не по др жа ва да се шко лу ју, због ло ше старт не по зи ци је 
са ко је ула зе у обра зов ни си стем, као и без до вољ ног по зна ва ња срп ског је зи ка 
да би пра ти ла на ста ву. У та квим усло ви ма шко ла и на став но осо бље има 
по ја ча ну уло гу, а пре све га и оба ве зу, да де ци ко ја ни су у јед на ком по ло жа ју са 
де цом ве ћин ског ста нов ни штва, пру же јед на ку мо гућ ност да ко ри сте сво је 
за кон ско пра во на шко ло ва ње. (...) По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да од 47 упи са-
них уче ни ка/ца ром ске на ци о нал не ма њи не у ис ту ре ном оде ље њу шко ле, што 
чи ни 52% све упи са не де це, са мо 12 уче ни ка/ца ре дов но по ха ђа на ста ву, а да 

pri tu%C5%BE ba-or ga ni za ci je-r-pro tiv-mi ni star stva-pro sve te-zbog-dis kri mi na ci je-po-osno-
vu- (при ступ 30. ок то бар 2013). 
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са мо њих тро је има уџ бе нич ке ком пле те ко је мо же да ко ри сте и код ку ће. 
Ова ко ма ли про це нат при сут но сти ром ске де це на на ста ви, из ја шње ња ко ја 
за по сле ни у шко ли на во де као раз ло ге због ко јих је школ ски успех ром ске де це 
на ни ском ни воу (не мо ти ви са ност, не до ста так рад не на ви ке, не по што ва ње 
ауто ри те та на став ни ка), као и из ја ве ро ди те ља ром ске де це да има де це 
ко ја иду у че твр ти раз ред а ко ја не зна ју да се пот пи шу, на жа лост по твр-
ђу је про блем на ве ден у Стра те ги ји за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји: да су „оче ки ва ња учи те ља и на став ни ка у ве зи са по стиг ну ћи ма 
ром ске де це ни жа, што до во ди до сма њи ва ња по др шке ко ја се пру жа ром ским 
уче ни ци ма, сни жа ва ња кри те ри ју ма, скра ћи ва ња гра ди ва, па и пре во ђе ња у 
ви ши раз ред без са вла да ва ња гра ди ва“.³⁷

У по је ди ним при ту жба ма ука зу је се да не про фе си о нал но по на ша ње 
на став ног осо бља пре ма ром ским уче ни ци ма, ко је иза зи ва не го до ва ње и за-
бри ну тост ро ди те ља. Чак и ка да се та кво по на ша ње не мо же ква ли фи ко ва ти 
као дис кри ми на ци ја, симп то ма ти чан је не до ста так аде кват не ре ак ци ја школ-
ских ор га на. Та ко је у ми шље њу По ве ре ни ка ко је је по во дом јед ног та квог 
слу ча ја да то, кон ста то ва но да „ни ру ко вод ство шко ле, ни струч на слу жба ни су 
пред у зе ли све ме ре ко је су има ли на рас по ла га њу ка ко би се уче ни ци А. омо гу-
ћи ло и оси гу ра ло при ја тељ ско окру же ње, раз у ме ва ње и ува жа ва ње ње них по-
тре ба, већ је па жња пре вас ход но би ла усме ре на на сти ша ва ње и сми ри ва ње 
кон фликт не си ту а ци је из ме ђу учи те љи це и ро ди те ља. Ка ко се у кон крет-
ном слу ча ју ра ди о де те ту ром ске на ци о нал но сти, над ле жни школ ски ор га-
ни су би ли ду жни да уло же до дат не на по ре у ци љу ефи ка сне и бла го вре ме не 
за шти те нај бо љег ин те ре са де те та и мир ног раз ре ше ња си ту а ци је, ка ко би 
се из бе гло ства ра ње ути ска да је уче ни ца А. би ла друк чи је тре ти ра на у од-
но су на оста ле уче ни ке“.³⁸ 

Де ца ром ске на ци о нал но сти дис кри ми ни са на су и ти ме што се у по-
је ди ним шко ла ма не пред у зи ма ју аде кват не ме ре у слу ча је ви ма ра сно мо ти-
ви са ног вр шњач ког на си ља. Та ко је у јед ном по ступ ку утвр ђе но да је ром ски 
уче ник био жр тва фи зич ког и вер бал ног вр шњач ког на си ља, да је уда ран, 
уба дан олов ка ма, га ђан пред ме ти ма и вре ђан на на ци о нал ној осно ви, а да 
шко ла ни је пред у зе ла аде кват не ме ре у си ту а ци ји ка да је по ро ди ца де ча ка. 

³⁷ Ми шље ње По ве ре ни ка у пред ме ту Дел. бр. 07–00–00362/2012–01 http://www.rav no-
prav nost.gov.rs/sr/na ci o nal na-pri pad nost/pri tu%C5%BE ba-or ga ni za ci je-r-pro tiv-o%C5%A1-j-
j-z-zbog-dis kri mi na ci je-na-osno vu-et ni%C4%8Dke-pri pad no sti-u-obla sti-obra zov (при ступ 
30. ок то бар 2013). 

³⁸ Ми шље ње По ве ре ни ка у пред ме ту Дел. бр. 07–00–00402/2012–01 http://www.rav-
no prav nost.gov.rs/sr/na ci o nal na-pri pad nost/pri tu%C5%BE ba-ug-i-iz-k-pro tiv-o%C5%A1-d-
o-iz-k-zbog-dis kri mi na ci je-u%C4%8De ni ka-na-osno vu-na ci o nal ne-pri pad no sti-rom skoj-m 
(при ступ 30. ок то бар 2013).
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при ја вљи ва ла вер бал но и фи зич ко вр шњач ко мал тре ти ра ње. Ука зу ју ћи на 
ду жност шко ле да по ка же сте пен по ви ше не па жње ка да се ра ди о де те ту ко је 
је при пад ник на ци о нал не ма њи не „ка ко би спре чи ла сва ки вид из ра жа ва ња 
не тр пе љи во сти и дис кри ми на ци је, као и на ње ну ду жност да код де це раз ви-
ја ју дух то ле ран ци је и со ци јал не ко хе зи је и аде кват ну при пре му свих уче ни ка 
за уче ње и рад у вр шњач кој за јед ни ци,“ По ве ре ник је упу тио пре по ру ку да се 
у шко ли спро ве ду еду ка тив не ра ди о ни це за све уче ни ке у шко ли у ци љу раз-
ви ја ња ду ха то ле ран ци је, при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног 
по на ша ња ме ђу уче ни ци ма, као и до дат не ра ди о ни це за де цу из оде ље ња у 
ко јем је ром ски де чак; да се пра ти по на ша ње уче ни ка; да се ор га ни зу је струч-
но уса вр ша ва ње на став ног осо бља у ци љу раз ви ја ња ме ђу на ци о нал не то ле-
ран ци је, а по себ но за су зби ја ње сте ре о ти па, пред ра су да и дис кри ми на ци је.³⁹

По ве ре ник је по сту пао и по при ту жби под не тој про тив јед не основ не 
шко ле ко ја де ци ром ске на ци о нал но сти ни је обез бе ди ла да као из бор ни пред-
мет из у ча ва ју Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. У по ступ ку 
је утвр ђе но да је од школ ске 2005/2006 го ди не у шко ли би ла ор га ни зо ва на 
на ста ва из из бор ног пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-
ту ре, и то по одо бре њу над ле жног ми ни стар ства, бу ду ћи да је број за ин те-
ре со ва не де це био ма њи од 15,⁴⁰ а да је школ ске 2012/2013 го ди не шко ла од-
лу чи ла да овај пред мет не бу де на ли сти из бор них пред ме та. Ука зу ју ћи на 
чи ње ни цу да су де ца ром ске на ци о нал но сти не ко ли ко го ди на уна зад учи ла 
ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре, сте кла од ре ђе на зна ња ко ја је по треб-
но да ље раз ви ја ти, По ве ре ник је утвр дио да је шко ла про пу сти ла да ис пи та 
за ин те ре со ва ност уче ни ка за Ром ски је зик и да се, за слу чај да је број за ин-
те ре со ва не ма њи од 15, обра ти Ми ни стар ству про све те са зах те вом за да ва-
ње са гла сно сти за ор га ни зо ва ње на ста ве, као је то чи ни ла и ра ни јих го ди на, 
чи ме је оне мо гу ћи ла да уче ни ци на ста ве са из у ча ва њем Ром ског је зи ка са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ног пред ме та.⁴¹

³⁹ Ми шље ње у пред ме ту Дел. бр. 07–00–00361/2012–01 http://www.rav no prav nost.gov.rs/
sr/na ci o nal na-pri pad nost/pri tu%C5%BE ba-udru%C5%BE e nja-m-b-pro tiv-o%C5%A1-%C4%91-
j-zbog-dis kri mi na ci je-na-osno vu-na ci o nal ne-pri pad no sti-u-obla sti-obra zo va (при ступ 25. ок-
то бар 2013). 

⁴⁰ Струч ним упут ством о фор ми ра њу оде ље ња и на чи ну фи нан си ра ња у основ ним 
и сред њим шко ла ма у школ ској 2012/2013 го ди ни, број: 601–00–39/12–15 од 25. 6. 2012. го-
ди не про пи са но је да број уче ни ка за из бор ни пред мет не мо же би ти ма њи од 15 уче ни ка 
по гру пи, да је број гру па од ре ђен бро јем оде ље ња и да је за гру пу са ма њим бро јем од 15 
уче ни ка по раз ре ду по треб на са гла сност ми ни стра про све те. http://pa ra graf.rs/dnev ne-ve-
sti/060712/060712-vest4.html (при ступ 25. ок то бар 2013). 

⁴¹ Ми шље ње По ве ре ни ка у пред ме ту del. br. 07–00–63/2013–01 (при ступ 25. ок то бар 
2013). http://www.rav no prav nost.gov.rs/sr/na ci o nal na-pri pad nost/pri tu%C5%BE ba-nvo-r-pro-
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Јед на од три ту жбе ко је је По ве ре ник под нео због дис кри ми на ци је на 
осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни од но си се на дис кри ми-
на ци ју у обла сти обра зо ва ња. По вод за ту жбу би ла је при ту жба под не та због 
дис кри ми на ци је ко ја се огле да у вре ђа њу и по ни жа ва њу две ју ром ских уче-
ни ца то ком њи хо ве струч не прак се у јед ном уго сти тељ ском објек ту, са чи јим 
је вла сни ком шко ла скло пи ла уго вор о оба вља њу струч не прак се. Вла сни ца 
рад ње је оне мо гу ћи ла уче ни це да оба ве струч ну прак су и вре ђа ла их та ко 
што им је ре кла „да смр де, да су Ци ган ке, да иду ку ћи да се оку па ју, те да ви ше 
не до ла зе у ло кал, јер због њих гу би му ште ри је“. По ве ре ник је ту жбом тра жио 
да суд утвр ди дис кри ми на ци ју, да ту же ном за бра ни да се убу ду ће дис кри-
ми на тор но по на ша, као и да се жр тви из ви ни због свог дис кри ми на тор ног 
по на ша ња и о свом тро шку об ја ви пре су ду у јед ном днев ном ли сту са на ци-
о нал ним ти ра жом. По сту пак по овом ту жби окон чан је пре су дом на осно ву 
при зна ња јер је у то ку по ступ ка ту же ни при знао ту жбе ни зах тев. 

1. 2. При ту жбе због дис кри ми на ци је у обла сти ста но ва ња

Ка да је реч о ста но ва њу, нај ве ћи број при ту жби од но сио се на по сту-
па ње ор га на јав не вла сти у ве зи са ра се ља ва њем Ро ма из не хи ги јен ских на-
се ља. По ред ре а го ва ња на ин ци ден те на си ља, за стра ши ва ња и прет њи ко је 
се упу ћу ју Ро ми ма у тзв. кон теј нер ским на се љи ма, ка кав се слу чај са на се љем 
у Ре сни ку,⁴² спро ве ден је и по сту пак по при ту жби због дис кри ми на ци је ко ја 
се огле да по ста вља њу дис кри ми на тор них усло ва у уго во ри ма о ко ри шће њу 
мо бил них стам бе них је ди ни ца. Ме ђу та квим усло ви ма је оба ве за ко ри сни-
ка на „ле по по на ша ње пре ма пред став ни ци ма Се кре та ри ја та за со ци јал ну 
за шти ту, сла ње де це у шко лу и ак тив но тра же ње по сла рад но спо соб них ко-
ри сни ка“, Та ко ђе, утвр ђен је „кућ ни ред“, ко ји се раз ли ку је од слич них ака та 
у стам бе ним је ди ни ца ма у ко ји ма не жи ве Ро ми по то ме што су так са тив но 
на ве де на за бра ње на по на ша ња, а ко ри сни ци ма је упу ће но упо зо ре ње ко јим 
је за бра ње но да при ма ју го сте на пре но ћи ште. Утвр ђе но је да се овим ак ти-
ма дис кри ми ни шу Ро ми, ко ри сни ци мо бил них стам бе них је ди ни ца, и пре-
по ру че на је из ме на спор них од ред би уго во ра о ко ри шће њу мо бил них стам-
бе них је ди ни ца, као и из ме на „кућ ног ре да“ и укла ња ње пи са ног упо зо ре ња.

tiv-o%C5%A1-%C4%91-j-zbog-dis kri mi na ci je-po-osno vu-na ci o nal ne-pri pad no sti-u-obla sti-
obra zo va nja (при ступ 25. ок то бар 2013). 

⁴² Ви де ти Упо зо ре ње По ве ре ни ка по во дом ин ци де на та пре ма Ро ми ма у кон теј нер-
ском на се љу у Ре сни ку, Дел. бр. 021–02–52/2013–01, http://www.rav no prav nost.gov.rs/sr/upo-
zo re nja/upo zo re nje-po vo dom-in ci de na ta-pre ma-ro mi ma-u-kon tej ner skom-na se lju-u-re sni ku 
(при ступ 30. ок то бар 2013).
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О сте пе ну ет нич ке дис тан це пре ма Ро ми ма све до чи и слу чај дис кри ми-
на тор ног ре а го ва ња ста на ра згра де по во дом усе ља ва ња јед не ром ске по ро ди це 
са пе то ро де це. Из ра жа ва ју ћи сво је не за до вољ ство, ста на ри згра де из не ли су 
низ дис кри ми на тор них ста во ва, ко ји ма се под сти че ра сна мр жња и не тр пе љи-
вост пре ма Ро ми ма. По во дом овог слу ча ја По ве ре ник је из дао упо зо ре ње јав-
но сти,⁴³ и под нео ту жбу про тив пред сед ни ка кућ ног са ве та, ко ју је суд усво јио. 

1. 3. При ту жбе због дис кри ми на ци је у обла сти јав ног ин фор ми са ња

Ана ли за ме диј ских са др жа ја⁴⁴ по ка зу је да се до га ђа ја чи ји су ак те ри 
Ро ми че сто ин тер пре ти ра ју на на чин ко ји је увре дљив по ром ску по пу ла ци-
ју, а ни су рет ки ни тек сто ви ко ји ма се не дво сми сле но под сти че не тр пе љи-
вост пре ма ром ској на ци о нал ној ма њи ни. Због ова квих при ло га По ве ре ни-
ку је под не то не ко ли ко при ту жби. Та ко је, по во дом тек ста „Са мо су ло по ви 
рев но сни“, об ја вље ном у јед ном днев ном ли сту под не та при ту жба у ко јој се 
ука зу је да су у тек сту по све ће ном кра ђи до ба ра у јав ној упо тре би и бла гој 
ка зне ној по ли ти ци из не ти ста во ви ко ји вре ђа ју до сто јан ство Ро ма и ши ре 
сте ре о ти пе, пред ра су де, мр жњу и не тр пе љи вост пре ма Ро ми ма. У по ступ-
ку је утвр ђе но да на во ди ауто ра о то ме да су при пад ни ци ром ске на ци о нал-
не за јед ни це пре те жни из вр ши о ци ових де ла и да их су до ви не ка жња ва ју, 
пред ста вља ју уз не ми ра ва ју ће и по ни жа ва ју ће по сту па ње и по вре ду до сто-
јан ства ли ца или гру пе ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, као и да се 
њи ме ства ра не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће и увре дљи во окру же ње. У ми-
шље њу По ве ре ни ка из нет је став да „за ука зи ва ње на уче ста лу по ја ву не ког 
кри вич ног де ла и сла бу ка зне ну по ли ти ку пра во су ђа, ни је по треб но на во ђе ње 
на ци о нал не при пад но сти из вр ши те ља то га де ла јер се на тај на чин па жња 
усме ра ва на при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, они се ети ке ти ра ју као осо бе 
скло не вр ше њу кри вич них де ла, а при том се та квим из ве шта ва њем нај ма ње 
„алар ми ра јав ност“ о уче ста лим кри вич ним де ли ма и бла гој ка зне ној по ли-
ти ци суд ства. При то ме је нео п ход но има ти у ви ду да ети ке ти ра ње јед не 
на ци је као кри ми но ге не и ти ме дру штве но не по жељ не и штет не, до во ди до 
по сле ди це да при пад ни ци те за јед ни це по ста ју не по жељ ни у дру штву, што 
је по себ но опа сно ка да се зна да је ром ска по пу ла ци ја у Ср би ји ве о ма че сто 
из ло же на дис кри ми на ци ји у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та, као и да су 

⁴³ http://www.rav no prav nost.gov.rs/sr/upo zo re nja/upo zo re nje-po vo dom-do ga%C4%91aja-
u-svr lji gu (при ступ 30. ок то бар 2013). 

⁴⁴ Ви де ти: Ме ди ји у Ср би ји: од дис кри ми на ци је до рав но прав но сти, По ве ре ник за 
за шти ту рав но прав но сти, Бе о град, 2012, http://www.rav no prav nost.gov.rs/jdow nlo ads/fi les/
me di ji_u_sr bi ji_bo ok_web.pdf (при ступ 25. ок то бар 2013). 
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че сто из ло же ни на па ди ма по је ди на ца и ор га ни за ци ја ко је за го ва ра ју мр жњу 
и не тр пе љи вост пре ма при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на“.⁴⁵

По во дом тек ста „Ујед на ром ски на чин“, ко ји се ба вио те мом ује да па-
са лу та ли ца и не за ко ни то оства ре них од ште та у јед ном гра ду, По ве ре ни ку 
је под не та при ту жба у ко јој је ука за но да су у овом тек сту из не те иде је, ин-
фор ма ци је и ми шље ња ко ји ма се под сти че дис кри ми на ци ја, мр жња и на си-
ље пре ма Ро ми ма. Ро ми су при ка за ни као на ци о нал на ма њи на ко ја „окрут-
но по сту па пре ма жи во ти ња ма, уби ја их и ку ва им гла ве а за тим са ми се би 
на но се те ле сне по вре де, ка ко би не за ко ни то при ба ви ли имо вин ску ко рист“. У 
ми шље њу ко је је По ве ре ник дао да та је ана ли за овог тек ста, уз ука зи ва ње да 
је „ром ска на ци о нал на ма њи на, од но сно, на ци о нал на при пад ност, ста вље на 
у пр ви план, те да се из тек ста мо же за кљу чи ти да су Ро ми ла жи ра ли ује де 
па са и на осно ву то га до би ја ли од ште те од гра да. На тај на чин су све ла жне 
при ја ве до ве де не у ве зу ис кљу чи во са при пад ни ци ма ром ске на ци о нал не ма-
њи не. Ова кав на чин из ве шта ва ња о јед ном ва жном про бле му у гра ду је не-
при хва тљив и су про тан ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма, с об зи ром да 
се овим тек стом ша ље по ру ка да су Ро ми од го вор ни за ве ли ке рас хо де у град-
ском бу џе ту, као и да до нов ца од оште та до ла зе на про тив пра ван на чин“. 
При то ме је узе та у об зир и чи ње ни ца да су, пре ма по да ци ма Град ског јав-
ног пра во бра ни ла штва о бро ју под не тих од штет них зах те ва због ује да па са 
лу та ли ца, са мо 10% зах те ва за на кна ду ште те под не ли ста нов ни ци ром ског 
на се ља. У Ми шље њу је из нет став да „за ука зи ва ње на уче ста лу по ја ву ко ја је 
штет на за гра ђа не ни је по треб но на во ђе ње на ци о нал не при пад но сти, осим 
ка да она ни је у ди рект ној ве зи са до га ђа ји ма, јер се на тај на чин па жња усме-
ра ва на при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, они се ети ке ти ра ју као осо бе ко је 
зло у по тре бља ва ју пра ва и тро ше но вац свих гра ђа на, а при том се та квим из-
ве шта ва њем нај ма ње „алар ми ра јав ност“ о уче ста лом ак ту ел ном про бле му. 
При то ме је нео п ход но има ти у ви ду да ети ке ти ра ње јед не на ци је као кри ми-
но ге не и ти ме дру штве но не по жељ не и штет не, до во ди до по сле ди це да при-
пад ни ци те за јед ни це по ста ју не по жељ ни у дру штву, што је по себ но опа сно 
ка да се зна да је ром ска по пу ла ци ја у Ср би ји ве о ма че сто из ло же на дис кри-
ми на ци ји у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та, као и да су че сто из ло же ни 
на па ди ма по је ди на ца и ор га ни за ци ја ко је за го ва ра ју мр жњу и не тр пе љи вост 
пре ма при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на.⁴⁶

⁴⁵ Ми шље ње у пред ме ту Дел. бр. 959/2012. http://www.rav no prav nost.gov.rs/sr/na ci-
o nal na-pri pad nost/pri tu%C5%BE ba-r-s-za-m-pro tiv-p-n-i-m-d-o-o-b-za-dis kri mi na ci ju-na-
osno vu-na ci o nal ne-pri pad no sti-u-obla sti-jav nog-i (при ступ 30. ок то бар 2013). 

⁴⁶ Ви де ти Ми шље ње у пред ме ту бр. 07–00–533/2013–02, http://www.rav no prav nost.gov.
rs/sr/na ci o nal na-pri pad nost/pri tu%C5%BE ba-p-i-s-f-pro tiv-li sta-n-n-zbog-dis kri mi na ci je-po-
osno vu-et ni%C4%8Dkog-po re kla-u-obla sti-jav nog-in for mi sa nja (при ступ 30. ок то бар 2013). 
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Прак са По ве ре ни ка по твр ђу је да је дис кри ми на ци ја ром ске на ци о-
нал не ма њи не и да ље ши ро ко рас про стра ње на. За хва љу ју ћи, пре све га, ра ду 
не вла ди них ор га ни за ци ја, ко је ко ри сте за кон ско овла шће ње на под но ше ње 
при ту жби По ве ре ни ку, мно ги слу ча је ви дис кри ми на ци је су обе ло да ње ни, а 
да ва њем ми шље ња и пре по ру ка По ве ре ни ка и до но ше њем суд ских пре су да 
гра ди се ан ти ди скри ми на ци о на прав на прак са, што је од кључ не ва жно сти 
за им пле мен та ци ју про пи са о за бра ни дис кри ми на ци је. 
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Nevena Petrušić

CLASSIFICATION OF CASES OF DISCRIMINATION 
AGAINST ROMA IN THE LEGAL PRACTICE OF 

COMMISSIONER FOR PROTECTION OF EQUALITY

S u m m a r y
Having adopted the Anti Discrimination Law in 2009, Serbia established a compre-

hensive anti-discrimination legal system, with an equality commissioner, occupying a very 
important position in it. This independent body has a wide range of legal authorizations, 
making it a central national institution for combating discrimination. One of the most sig-
nificant authorizations of the Commissioner is also to receive the complaints of discrimi-
nation, find out if they have been committed and give opinion and recommendations and 
deliver legally established measures. Besides, the Commissioner is authorized to initiate, 
on his/her behalf, legal suits against discrimination in strategically important cases, to sub-
mit violation and criminal charges, initiate modification of Law, recommends measures 
for equality improvement, submit annual and special reports to the National Assembly, as 
well as to act proactively in the field of equality promotion and public awareness raising.

Since the election of the Commissioner, in the period from 5 May 2010 till 1 No-
vember 2013, the Commissioner has conducted 1.456 procedures, based on complaints, 
made 149 recommendations of measures, 16 cautions and 55 releases, initiated 9 sues and 
10 offense charges, gave 8 opinions on draft laws, submitted 3 legislating incentives and 3 
proposals for constitutionality estimation. Out of the total number of complaints, 5.33% 
referred to discrimination based on belonging to Roma National minority, that making 
3.81% ethnicity based discrimination complaints. The biggest number of complaints re-
fers to discrimination of Roma children in the field of education, followed by complaints, 
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related to discrimination in the field of housing, as well as discrimination in the field of 
public information. There are 25 complaints procedures completed which are fully effec-
tive, 17 of which resulted in opinion that discrimination was committed. Among the rec-
ommendations of measures, addressed to the public rule authorities, 3.36% refers to Ro-
ma community position improvement, and out of nine claims submitted, one third are 
the claims requesting judicial protection against discrimination, committed against Roma 
ethnicity minority.
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УДК 316.72: 316.344.7(=214.58)(497.11)

РОМИ У СРБИЈИ  ГЛАВНИ ПРОБЛЕМИ 
И ПРЕПРЕКЕ У ПРИСТУПУ ПРАВИМА

ИВАНКА КОСТИЋ*

А п с т р а к т. – Ро ми ко ји жи ве у не фор мал ним на се љи ма, без основ них 
усло ва за жи вот и у стал ном стра ху од при сил ног исе ље ња, без при ја вље ног пре-
би ва ли шта и лич них до ку ме на та, не ма ју при ступ пра ви ма и тр пе дис кри ми на ци ју. 
Ме ђу њи ма има де це али и од ра слих ко ји ни су упи са ни у ма тич ну књи гу ро ђе них 
и ко ји су због то га прав но не ви дљи ви. У по след ње две го ди не, др жа ва је на пра ви ла 
пр ве ко ра ке у прав цу си стем ског ре ша ва ња про бле ма прав но не ви дљи вих ли ца. 
По ста вљен је циљ да се про блем прав но не ви дљи вих ли ца ре ши до 2015. Го ди не, 
да се сва прав но не ви дљи ва ли ца ко нач но на кнад но упи шу у ма тич ну књи гу ро-
ђе них, да ре гу ли шу пи та ње свог др жа вљан ства, и да се убу ду ће, сва де ца ро ђе на у 
Ср би ји упи су ју у књи гу ро ђе них од мах по ро ђе њу.

Ро ми су нај у гро же ни ја на ци о нал на ма њи на у Ср би ји. У нај те жем по-
ло жа ју се на ла зе ње ни при пад ни ци ко ји жи ве у не фор мал ним на се љи ма, без 
основ них усло ва за жи вот и у стал ном стра ху од при сил ног исе ље ња. Че сто 
не ма ју при ја вље но пре би ва ли ште, не по се ду ју лич на до ку мен та, со ци јал но су 
мар ги на ли зо ва ни, жи ве у те шком си ро ма штву, ис кљу че ни из свих дру штве-
них то ко ва, не ма ју при ступ пра ви ма и тр пе дис кри ми на ци ју, док су њи хо ва 
де ца, по себ но из ло же на ри зи ку да бу ду зло ста вља на, екс пло а ти са на и жр тве 
тр го ви не љу ди ма. Не пи сме ност и функ ци о нал на не пи сме ност, је зич ке ба ри-
је ре, че сте ми гра ци је, страх и не по ве ре ње пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма 
до дат но оте жа ва ју њи хов по ло жај. Ме ђу њи ма има де це али и од ра слих ко ји 
ни су упи са ни у ма тич ну књи гу ро ђе них и ко ји су због то га прав но не ви дљи-
ви. По сто је по ро ди це ко је ге не ра ци ја ма жи ве у Ср би ји, али без лич них до ку-
ме на та јер њи хо ви чла но ви ни су упи са ни у ма тич ну књи гу ро ђе них. Све док 

* Ди рек тор ка НВО „Прак сис“.
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се не упи ше чи ње ни ца њи хо вог ро ђе ња, не ће мо ћи да до ка жу сво ју ве зу са 
др жа вом, по доб ну за сти ца ње др жа вљан ства на осно ву по ре кла или ро ђе ња 
на те ри то ри ји Ср би је. Без лич них до ку ме на та, не ће има ти при ступ пра ви ма. 

Прав но не ви дљи ва ли ца су се го ди на ма су о ча ва ла са број ним те шко-
ћа ма у по ку ша ју да се на кнад но упи шу у ма тич ну књи гу ро ђе них у управ ном 
по ступ ку, по ред оста лог и због то га што За кон о ма тич ним књи га ма не са-
др жи од ред бе ко је уре ђу ју про це ду ру на кнад ног упи са, по треб не до ка зе или 
дру га пра ви ла, осим од ред бе ко ја про пи су је да се по да так о ро ђе њу, уко ли-
ко се при ја вљу је по ис те ку ро ка од 30 да на од ро ђе ња јед ног ли ца, упи су је у 
ма тич ну књи гу са мо на осно ву ре ше ња над ле жног ор га на. Сам по сту пак на-
кнад ног уписa пред ор га ном упра ве ко ји ре ша ва по зах те ву, од ви ја се пре ма 
пра ви ли ма За ко на о оп штем управ ном по ступ ку.

У ве ћи ни слу ча је ва, прав но не ви дљи ва ли ца су се су о ча ва ла са ду го-
трај ним по ступ ци ма и не у јед на че ном прак сом ор га на упра ве, док су се у по-
је ди ним слу ча је ви ма су о ча ва ла и са не пре мо сти вим те шко ћа ма у по ку ша ју 
да се на кнад но упи шу у ма тич ну књи гу ро ђе них. Ни је по сто јао аде ква тан 
прав ни оквир ко ји би омо гу ћио на кнад ни упис чи ње ни це ро ђе ња осо ба ма 
чи је ро ђе ње не мо же да се на кнад но упи ше у управ ном по ступ ку. 

У по след ње две го ди не, ме ђу тим, др жа ва је на пра ви ла пр ве ко ра ке у 
прав цу си стем ског ре ша ва ња про бле ма прав но не ви дљи вих ли ца. Ви ше се 
не по ри че по сто ја ње про бле ма и из ра же на је по ли тич ка во ља да се про блем 
ре ши. По ред то га, оства ре на је бо ља са рад ња из ме ђу ре ле вант них др жав них 
ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва у овој обла сти. Пот пи сан је 
Спо ра зум о раз у ме ва њу у апри лу 2012. го ди не ко јим је ус по ста вљен основ 
за за јед нич ко ан га жо ва ње у ре ша ва њу про бле ма прав но не ви дљи вих ли ца 
из ме ђу УН ХЦР-а, За штит ни ка гра ђа на и Ми ни стар ства прав де и др жав не 
упра ве. Оформ љен је и Управ ни од бор, а по том и Тех нич ка гру па као ње го-
во рад но те ло. „Прак сис“ је члан Тех нич ке гру пе ко ју ина че чи не ре ле вант не 
др жав не ин сти ту ци је. По ста вљен је ам би ци о зни, али оствар љив, за јед нич ки 
циљ да се про блем прав но не ви дљи вих ли ца ре ши до 2015. го ди не. Учи ње ни 
су пр ви ва жни ко ра ци, ме ђу тим, дуг је пут до тог ци ља и због то га је нео п-
ход но да се ра ди мно го бр же и ефи ка сни је, уз пу ну ме ђу соб ну са рад њу свих 
над ле жних ин сти ту ци ја. 

У ав гу сту 2012. го ди не, усво јен је За кон о до пу на ма За ко на о ван пар-
нич ном по ступ ку (ЗД ЗВП) ко јим је про пи сан по се бан по сту пак утвр ђи ва ња 
вре ме на и ме ста ро ђе ња за осо бе ко је не мо гу да се на кнад но упи шу у ма тич-
ну књи гу ро ђе них у управ ном по ступ ку. Ово је из у зет но по зи ти ван по мак, 
али тек пр ви ко рак ка ре ша ва њу про бле ма.

По сту пак утвр ђи ва ња вре ме на и ме ста ро ђе ња од ли ку је се ни зом спе-
ци фич но сти ко је би тре ба ло да олак ша ју упис у ма тич ну књи гу ро ђе них. 
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По сту пак се по кре ће пред ло гом пред би ло ко јим ствар но над ле жним ван пар-
нич ним су дом. Уко ли ко не по сто је дру ги до ка зи о вре ме ну и ме сту ро ђе ња 
под но си о ца зах те ва, до вољ не су из ја ве два пу но лет на све до ка ко ји по се ду ју 
лич не кар те. Ме ђу тим, још увек је ра но за озбиљ ну ана ли зу суд ске прак се у 
ван пар нич ним по ступ ци ма утвр ђи ва ња вре ме на и ме ста ро ђе ња и про це не 
ефи ка сно сти но вог за кон ског ре ше ња.

Сам текст За ко на о до пу на ма За ко на о ван пар нич ном по ступ ку, ме ђу-
тим, са др жи јед ну вр ло про бле ма тич ну од ред бу у чла ну 71к. Овом од ред бом 
пред ви ђе но је да ор ган ко ји је над ле жан за по сту пак сти ца ња др жа вљан ства, 
а то је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, ни је ве зан ре ше њем су да ко јим 
се утвр ђу је ме сто и вре ме не чи јег ро ђе ња, што би мо гло да ство ри озбиљ не 
про бле ме у прак си. МУП би у по ступ ци ма сти ца ња др жа вљан ства тре ба ло 
са мо да при ме ни За кон о др жа вљан ству на већ утвр ђе не чи ње ни це о по ре-
клу и ме сту ро ђе ња под но си о ца зах те ва. Ме ђу тим, члан 71к фор му ли сан је 
та ко да МУП-у оста вља сло бо ду да по свом на хо ђе њу за не ма ри од лу ку су-
да, до не ту у по ступ ку чи ја основ на свр ха је сте да се утвр де вре ме и ме сто 
не чи јег ро ђе ња. Ов де на ро чи то тре ба има ти у ви ду да се зна чај упи си ва ња 
чи ње ни це ро ђе ња огле да, из ме ђу оста лог, и у то ме што се за хва љу ју ћи том 
по ступ ку от кла ња не из ве сност у по гле ду чи ње ни ца ко је су кључ не за сти-
ца ње др жа вљан ства, по пут ме ста ро ђе ња или по ре кла, услед че га упи си ва ње 
у ма тич ну књи гу ро ђе них има бит ну уло гу у спре ча ва њу по ја ве апа три ди је. 

Ли ца ко ја се на кнад но упи шу у ма тич ну књи гу ро ђе них, на и ла зе ка-
сни је на те шко ће у по ступ ци ма утвр ђи ва ња др жа вљан ства и при ја ве пре би-
ва ли шта, а ли ца ста ри ја од 16 го ди на у по ступ ци ма при ба вља ња лич не кар-
те. Без лич них до ку ме на та ро ди те љи не мо гу да при ја ве ро ђе ње свог де те та 
и не мо гу да му од ре де лич но име; отац не мо же да при зна очин ство, а мај-
ка де те та не мо же да се са гла си са из ја вом о при зна њу очин ства. Пре ма ва-
же ћим про пи си ма о во ђе њу ма тич них књи га пред ви ђе но је да се при ли ком 
при ја ве ро ђе ња де те та по да ци о ро ди те љи ма упи су ју на осно ву лич не кар те 
и из во да из ма тич не књи ге ро ђе них, од но сно из во да из ма тич не књи ге вен-
ча них, а за стран це на осно ву пут не ис пра ве. Осо бе ко је не по се ду ју по ме-
ну те до ку мен те не ма ју мо гућ ност да при ја ве ро ђе ње свог де те та. Пра во на 
упис у ма тич ну књи гу ро ђе них од мах по ро ђе њу у прак си има ју са мо де ца 
чи ји ро ди те љи по се ду ју све по треб не до ку мен те. Због то га је нео п ход но да 
се усво ји аде ква тан про пис ко ји би обез бе дио по што ва ње пра ва сва ког де-
те та да бу де упи са но у ма тич ну књи гу ро ђе них од мах по ро ђе њу, без об зи ра 
на ста тус сво јих ро ди те ља. 

Ре ше ње про бле ма прав но не ви дљи вих ли ца под ра зу ме ва да се сва прав-
но не ви дљи ва ли ца ко нач но на кнад но упи шу у ма тич ну књи гу ро ђе них, да ре-
гу ли шу пи та ње свог др жа вљан ства, и да се убу ду ће, сва де ца ро ђе на у Ср би ји 
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упи су ју у књи гу ро ђе них од мах по ро ђе њу. Да кле, циљ је да убу ду ће сви бу ду 
упи са ни у књи ге ро ђе них, али исто та ко и да има ју упи са но др жа вљан ство, 
при ја вље но пре би ва ли ште и да по се ду ју лич на до ку мен та као пред у слов за 
рав но пра ван при ступ пра ви ма. 

У но вем бру 2011. го ди не, усво јен је но ви За кон о пре би ва ли шту и бо ра-
ви шту гра ђа на, ко ји је пред ви део на чин при ја ве пре би ва ли шта за осо бе ко је 
не ма ју прав ни основ ста но ва ња. За кон ко ји је ра ни је уре ђи вао на чин при ја-
ве пре би ва ли шта је усло вља вао при ја ву пре би ва ли шта при ла га њем до ка за 
о прав ном осно ву ста но ва ња, по пут вла снич ког ли ста, уго во ра о ко ри шће њу 
ста на, уго во ра о под ста нар ском од но су. На овај на чин број ним по је дин ци-
ма ус кра ћи ва на је мо гућ ност при ба вља ња лич не кар те, а са мим тим и при-
ступ пра ви ма. За гра ђа не ко ји не ма ју мо гућ ност да при ја ве пре би ва ли ште по 
осно ву пра ва сво ји не, за ку па, ни ти по не ком дру гом прав ном осно ву, но вим 
За ко ном пред ви ђе на је мо гућ ност утвр ђи ва ња пре би ва ли шта, по ред оста лог, 
и на адре си цен тра за со ци јал ни рад на чи јој те ри то ри ји фак тич ки ста ну-
ју. Ме ђу тим, пре би ва ли ште ни је би ло мо гу ће при ја ви ти на адре си цен тра за 
со ци јал ни рад са мо на осно ву За ко на. Би ло је нео п ход но да се до не се и под-
за кон ски акт (пра вил ник). На жа лост, за ко ном про пи са ни рок од 3 ме се ца је 
био дра стич но пре ко ра чен и под за кон ски акт је до нет тек кра јем но вем бра 
2012, тј. го ди ну да на на кон усва ја ња За ко на. 

На кон до но ше ња на ве де ног под за кон ског ак та, на ста ли су но ви про-
бле ми у ве зи са при ја вом пре би ва ли шта на адре си цен тра за со ци јал ни рад, 
од но сно пре пре ке у при ме ни но вог За ко на. На и ме, кра јем де цем бра 2012. го-
ди не Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке је из да ло Упут-
ство за по сту па ње цен та ра за со ци јал ни рад и уста но ва ма со ци јал не за шти те 
за сме штај ко ри сни ка, у ко ме је пред ви ђе но да је нео п ход но при ба ви ти уве-
ре ње МУП-а о то ме да под но си лац при ја ве не мо же да при ја ви пре би ва ли-
ште по дру гом за кон ском осно ву. МУП, ме ђу тим, мо же са мо да из да уве ре ње 
о то ме да ли не ко ли це има или не ма при ја вље но пре би ва ли ште, а не да ли 
мо же или не мо же да при ја ви пре би ва ли ште по дру гом осно ву. 

Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке је тек у ју ну 
2013. го ди не из да ло но во Упут ство за по сту па ње цен три ма за со ци јал ни рад 
и уста но ва ма со ци јал не за шти те за сме штај ко ри сни ка и ста ви ло ван сна ге 
Упут ство за по сту па ње из де цем бра 2012. Но вим Упут ством по сту пак при-
ја ве пре би ва ли шта на адре си цен тра за со ци јал ни рад је у мно го ме по јед но-
ста вљен и олак шан. Ме ђу тим, још увек по сто је број не пре пре ке у при ме ни 
ових про пи са у прак си, узро ко ва не, пре све га, ти ме што по ли циј ске ста ни-
це ни су до би ле ја сно упут ство о по сту па њу у овим по ступ ци ма, те мно ги не 
успе ва ју да при ја ве пре би ва ли ште на адре си цен тра за со ци јал ни рад и са-
мим тим ни су у мо гућ но сти да при ба ве лич ну кар ту.
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Иако је За кон о пре би ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на увео ве о ма ко ри-
сне но ви не, ни по сле 20 ме се ци од сту па ња на сна гу но вог За ко на о пре би-
ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на, још увек ни су обез бе ђе ни усло ви за пот пу но 
не сме та ну при ме ну за кон ских ре ше ња ко ја би тре ба ло да омо гу ће при ја ву 
пре би ва ли шта нај си ро ма шни јим гра ђа ни ма, ко ји жи ве у не фор мал ним на-
се љи ма и при па да ју ско ро ис кљу чи во ром ској по пу ла ци ји.

Те шко ће у при сту пу лич ним до ку мен ти ма узро ко ва не су и ти ме што, 
ни на кон 14 го ди на ни су у пот пу но сти об но вље не ма тич не еви ден ци је ко-
је су 1999. го ди не уни ште не или су по ста ле не до ступ не, а у ко ји ма су би ли 
упи са ни по да ци о чи ње ни ца ма ро ђе ња, смр ти, за кљу че ња бра ка и др жа вљан-
ства гра ђа на Ср би је, ни ти су пред у зе ти ко ра ци ка ко би се гра ђа ни ма ко ји 
су би ли упи са ни у те еви ден ци је олак шао по сту пак упи са у ре кон стру и са не 
ма тич не књи ге. На про тив, че сто се по ста вља ју те шки или не мо гу ћи усло ви 
пред ова ли ца у по ступ ци ма кроз ко је они по ку ша ва ју да об но ве упис свог 
др жа вљан ства или чи ње ни це ро ђе ња. На при мер, за осо бе ко је ни су са чу-
ва ле ста ра уве ре ња о др жа вљан ству, ни је из ве сно на ко ји на чин ће по но во 
до би ти уве ре ње о др жа вљан ству Ср би је. Уко ли ко ста ро уве ре ње о др жа-
вљан ству ни је са чу ва но, упис у об но вље не књи ге др жа вља на из у зет но се 
одо бра ва ако по сто је по да ци о др жа вљан ству под но си о ца зах те ва у елек-
трон ски во ђе ним еви ден ци ја ма МУП-а. Осо бе ко је не ус пе ју да се упи шу у 
об но вље не књи ге др жа вља на нај че шће би ва ју упу ће не да под не су зах тев за 
утвр ђи ва ње др жа вљан ства. 

Утвр ђи ва ње др жа вљан ства је по сту пак на ме њен осо ба ма ко је су сте-
кле др жа вљан ство Ср би је по про пи си ма ко ји су ва жи ли у тре нут ку њи хо вог 
ро ђе ња, али им чи ње ни ца др жа вљан ства ни је упи са на у ма тич не еви ден ци-
је. Ме ђу тим, и ови по ступ ци по ве за ни су са број ним те шко ћа ма, ду го трај ни 
су и не из ве сног ис хо да. Мно ге осо бе има ју чак те шко ће да пре да ју зах тев за 
утвр ђи ва ње др жа вљан ства уко ли ко над ле жни по ли циј ски слу жбе ни ци сма-
тра ју да ни су при ло же ни сви нео п ход ни до ка зи. Са по себ но озбиљ ним про-
бле ми ма су о ча ва ју се осо бе ко ји не мо гу да при ба ве до ку мен те за ро ди те ље 
(че сто упра во због то га што су ро ди те љи та ко ђе би ли упи са ни у ма тич не 
еви ден ци је ко је су уни ште не), па услед то га не мо гу да до ка жу да су сте кли 
др жа вљан ство по ре клом. Про бле ме има ју и осо бе ко ји ма су у ма тич ним еви-
ден ци ја ма упи са ни по гре шни по да ци о пре зи ме ну или по да ци о ро ди те љи ма 
(што је по себ но че сто код ста ри јих осо ба), услед че га у по ступ ку утвр ђи ва-
ња др жа вљан ства не мо гу да ко ри сте до ку мен те сво јих ро ди те ља јер не мо-
гу да до ка жу да су ли ца чи је до ку мен те по се ду ју за и ста њи хо ви ро ди те љи. 
Осо бе ко је не мо гу да при ло же по треб не до ку мен те за ро ди те ље, нај че шће 
се упу ћу ју на при јем у др жа вљан ство. Ме ђу тим, мно га ли ца не мо гу да пла-
те так су за овај по сту пак (ко ја из но си око 150 евра) или не мо гу да ис пу не 
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дру ге усло ве за при јем, по пут при ја ве пре би ва ли шта или при ла га ња до ка за 
о ду жи ни бо рав ка у Ср би ји.

Упр кос из ра же ној по ли тич кој во љи да се на ве де ни про бле ми ре ше, и 
ко ри сти ма ко је су омо гу ћи ле или би тек тре ба ло да омо гу ће по ме ну те за кон-
ске про ме не, још увек по сто је број ни про бле ми ко је тре ба бр зо и ефи ка сно 
ре ша ва ти. По ред то га, из ме ђу ре ле вант них ин сти ту ци ја у ре ша ва њу по је ди-
них пи та ња још увек ни је ус по ста вљен за до во ља ва ју ћи ни во си стем ске са-
рад ње ко ја би обез бе ди ла до след ну при ме ну усво је них за кон ских ре ше ња и 
јед но ста ван при ступ лич ним до ку мен ти ма.

Ivanka Kostić

THE ROMA IN SERBIA  THE MAIN PROBLEMS 
AND OBSTACLES IN ACCESSING RIGHTS

S u m m a r y
The Roma living in informal settlements in extreme poverty and in constant fear 

of forced evictions, without registered permanent residence and personal documents, do 
not have access to rights and are subject to discrimination. Among them, there are both 
children and adults who are not registered in the birth registry and who are, thus, legally 
invisible. In the last two years, the state made first steps towards systemically resolving the 
problem of legally invisible persons. The goal has been set to solve the problem of the le-
gally invisible by 2015, to finally subsequently register all legally invisible persons in the 
birth registry, to regulate the issue of their citizenship and, in the future, to have all the 
children born in Serbia registered in the birth registry immediately upon birth.
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РОМОЛОШКИ КОМЕНТАР МЕТОДОЛОШКИХ 
САВЕТА ФИНСКЕ РОМКИЊЕ САГЕ ВЕКМАН*¹

ДРАГОЉУБ Б. ЂОРЂЕВИЋ**

А п с т р а к т. – Ро мо ло ги ја тек уоб ли ча ва ме то до ло шки кор пус и њен ме-
тод је у по во ју. Сто га је, иду ћи пре ма ро мо ло шкој ме то до ло ги ји, ко ри сно кри тич ки 
раз мо три ти на сто ја ња ко ја пре тен ду ју да је уна пре де. У тек сту се из ро мо ло шке 
пер спек ти ве ко мен та ри ше че тр на ест ме то до ло шких са ве та фин ске Ром ки ње Са ге 
Век ман (Sa ga Wec kmann). По себ ни и по је ди нач ни по за дин ски прин ци пи ро мо-
ло шке ме то до ло ги је, до ко јих је аутор до шао у ди ја ло гу са Са гом Век ман, је су: до 
са зна ња о Rro ma ni pen-у тре ба до ла зи ти ро мо ло шком ме то до ло ги јом и ана ли зи-
ра ти и про ми шља ти га у окви ру ин тер ди сци пли нар не ро мо ло ги је; у ро мо ло шкој 
ме то до ло ги ји бит но је по што ва ње ди ја лек ти ке оп ште-по себ но-по је ди нач но; у тим 
про у ча ва њи ма, бар за са да, упо тре ба ква ли та тив не ме то до ло ги је је хе у ри стич ки 
плод ни ја од кван ти та тив не – по себ но спрам ко ри шће ња ан кет не тех ни ке; зна ње 
ром ског је зи ка по ста вља се као ме то до ло шки им пе ра тив; у ро мо ло шким про у-
ча ва њи ма по ла зи ште мо ра би ти ху ма ни стич ки ан га жо ва но; по зна ва ње ис точ не 
кул ту ре, по себ но ин диј ских ко ре на ром ске кул ту ре, не из бе жан је пред у слов ро-
мо ло шких из у ча ва ња; ро мо лог се из ме то до ло шког раз ло га сваг да мо ра др жа ти 
ста ва да је по чет ник у ром ској кул ту ри; у ро мо ло шким, као и у свим дру гим, ис-
тра жи ва њи ма из бе га ва ти пре бр зо за кљу чи ва ње, јер та кви за кључ ци „увек мо гу 
би ти не тач ни“; у ро мо ло шким ис тра жи ва њи ма ну жно је осво ји ти и др жа ти се ду ха 
thick de scrip tion (по дроб ни опис); у ро мо ло шким ис тра жи ва њи ма је дан од бит них 
усло ва успе шно сти је сте сти ца ње по ве ре ња ром ске за јед ни це; ро мо ло шка ме то-
до ло ги ја на ла же не ро му ис тра жи ва чу да се спу сти на ни во Rro ma ni pe-а; ис тра-
жи вач се при ро мо ло шким из у ча ва њи ма, у до ди ру с ром ском за јед ни цом, не сме 
пре тва ра ти, већ би ти оно што је сте, по на ша ти се у скла ду са сво јим иден ти те том 

* Ма шин ски фа кул те т у Ни шу.
¹ Ра на вер зи ја тек ста об ја вље на у: Те ме 2, 2014.
** При пре мље но у окви ру про јек та „Одр жи вост иден ти те та Ср ба и на ци о нал них 

ма њи на у по гра нич ним оп шти на ма ис точ не и ју го и сточ не Ср би је“ (179013), ко ји се из во-
ди на Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС.
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и ин те гри те том; у ро мо ло шким из у ча ва њи ма на по чет ку је по треб но од стра ни ти 
соп стве не сте ре о ти пе и пред ра су де о „објек ту“, пред ме ту ис тра жи ва ња; и у ме то-
до ло ги ји ро мо ло ги је, као у сва кој дру гој, не пи та се за ет нич ко – ов де ром ско/не-
ром ско – по ре кло ис тра жи ва ча, не го је ва жна ње го ва екс пер ти за. Пра во го во ре ћи, 
без по зна ва ња Rro ma ni pe-а, не за ми сли ва су ро мо ло шка ис тра жи ва ња.

Кључ не ре чи: ро мо ло ги ја, ро мо ло шка ме то до ло ги ја, Ро ми, Rro ma ni pe, Са га 
Век ман.

„Ап со лут ни услов за успех про у ча ва ња Ро ма је 
при хва та ње ср жи ром ства, кул ту ре Ро ма и њи-
хо ве жи вот не си ту а ци је. Са рад ња са Ро ми ма је 
не из о став но нео п ход на за от кри ва ње ром ско сти, 
та ко да она бу де пре да та не ро ми ма.“

Са га Век ман

УВОД

Ако је оп шта ме то до ло ги ја јед на је дин стве на на у ка, он да по себ не ди-
сци пли не из гра ђу ју соп стве не ме то до ло ги је при ла го ђа ва ју ћи оп ште прин-
ци пе и по ступ ке, ме то де и тех ни ке, спе ци фич но сти ма сво га пред ме та. По је-
ди не на у ке по од ма кле су у раз во ју, та ко да, не гре ше ћи, при ме ри це го во ри мо 
о за себ ном со ци о ло шком ме то ду (ме то до ло ги ји).

Ро мо ло ги ја (Ro mo logy) – пој мов ним на зи вом слич на ал ба но ло ги ји, ин-
до ло ги ји, тур ко ло ги ји... чи ји пред мет ис тра жи ва ња је су Ро ми и њи хов жи вот 
(„То јест, њен пред мет је гру па љу ди, ко ји по свом ет нич ком и исто риј ском 
по ре клу, со ци јал ним, кул тур ним, је зич ким и дру гим осо бе но сти ма и исто-
риј ској суд би ни и све сти пред ста вља ју јед ну по себ ну дру штве ну за јед ни цу... 
Уну тар ро мо ло ги је, ро ми сти ка се већ из дво ји ла као по себ на ака дем ска ди сци-
пли на. Ро ми сти ка ис тра жу је је зик и ром ску ли те ра ту ру у ње ној исто риј ској 
и са да шњој по јав ној фор ми, до ку мен ту је је и по сре ду је. По јед но ста вље но ка-
за но, она се де ли на ром ску фи ло ло ги ју и ром ску ли те ра ту ру².“) – за раз ли ку 
од исто ри је, ет но ло ги је, со ци о ло ги је или пси хо ло ги је, још се бо ри за ме сто у 
ака дем ском ни зу на у ка, тек уоб ли ча ва ме то до ло шки кор пус и њен ме тод је 
у по во ју. Без је дин стве не ме то до ло шке ба зе ро мо ло ги је, не ма ни је дин стве-
не стра те ги је ис тра жи ва ња у ро мо ло ги ји.³ У по за ди ни ро мо ло ги је сме ште ни 

² Đurić, Raj ko, „Za go net ke i mi to vi Ro ma“, Društvo Voj vo di ne za je zik, književnost i kul-
tu ru Ro ma, No vi Sad, 1990.

³ „Не по сто ја ње је дин стве не ме то до ло шке ба зе не до зво ља ва да се ство ри је дин стве-
на стра те ги ја про у ча ва ња за да не обла сти ис тра жи ва ња (Тро фи мо ва, Ксе ни ја П., „Из у ча-
ва ње кул ту ре Ро ма: ме то до ло шки аспект“, Те ме 33, 2, 612–613, 2009)“.
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су те о ри ја ин тер кул ту ра ли зма, со ци о ло ги ја раз у ме ва ња ко ја те жи сми сле ној 
ак тив но сти (уз ка у зал ну), Мак са Ве бе ра (We ber) уче ње о со ци јал ној стра ти-
фи ка ци ји и се ћа ње на хо ло ка уст (Por raj mos).⁴

Сто га је, иду ћи пре ма ро мо ло шкој ме то до ло ги ји, ко ри сно кри тич ки 
раз мо три ти на сто ја ња ко ја пре тен ду ју да је уна пре де. Њи ма при па да и за-
па же ни чла нак Са ге Век ман (Wec kmann) „Про у ча ва ње фин ских Ро ма: са вет 
јед не Ром ки ње (1983)“, об ја вљен у књи зи Gypsi es: An In ter di sci pli nary Re a der.⁵ 
У на став ку тек ста из ро мо ло шке пер спек ти ве ко мен та ри ше мо че тр на ест ме-
то до ло шких са ве та фин ске Ром ки ње, ко ја, сва је при ли ка, има бо га то ис ку-
ство жи во та при пад ни це жи го са не и по ти сну те ма њи не у ви со ко ра зви је ној 
др жа ви Европ ске уни је.⁶

САВЕТИ

Пр ви са вет: „Упо знај се са ствар ним еле мен ти ма ром ске кул ту ре и со-
ци јал не ор га ни за ци је, без об зи ра на кон крет ни ис тра жи вач ки про блем, за 
ко ји се ин те ре су јеш.“⁷

То ли ко се на го ми ла ло зна ња о ром ској про шло сти и стра да њу, је зи ку 
и (усме ној) књи жев но сти, ве ри и ри ту а ли ма, оби ча ји ма и тра ди ци ји, ма те-
ри јал ној и ду хов ној кул тур ној ба шти ни, фа ми ли јар ним од но си ма и устрој-
ству за јед ни це... да је без те мељ ни јег по зна ва ња све га то га за луд но оче ки ва-
ње успе ха у об ра ди би ло ко је по ја ве на сред њој рав ни или у по је дина ч ном 
ис по ља ва њу. Ко ма ло зна, при ме ри це, о ре ли ги ји(ама) у ром ској по стој би ни 
и ак ту ел ном ре ли гиј ско-кон фе си о нал ном би ћу Ро ма – о њи хо вој про те стан-
ти за ци ји, тј. за ма шном пре ла ску у тзв. ма ле вер ске за јед ни це про те стант ског 

⁴ Ви де ти на шу за ми сао ро мо ло ги је у: Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „На ко њу с лап то пом 
у би са га ма: увод у ро мо ло шке сту ди је“, Про ме теј и Ма шин ски фа кул тет у Ни шу, Но ви 
Сад и Ниш, 2010.

⁵ На во ди мо га пре ко бу гар ског из да ња: Век ман, Са га, „Про у ча ва не на фин ланд ски те 
ци га ни: съ вет от ед на ци ган ка (1983)“, у Да ян Тонг, съст., Ци га ни те: ин тер ди сци пли нар на 
ан то ло гия, 12–20, „Кра ли ца Маб“, Со фия, 2003.

⁶ Са га Век ман, ром ска го вор ни ца о тра ди ци о нал ној ци ган ској по ро ди ци, бив ша ак-
ти вист ки ња и члан осни вач ке гру пе Фин ског ром ског удру же ња, пен зи о ни са ла се по сле 
ра да у ад ми ни стра ци ји ра ди о ста ни це. Као већ од ра сла осо ба за вр ша ва сред њу шко лу и 
учи со ци о ло ги ју на Уни вер зи те ту у Хел син ки ју. Ауто ри ца број них тек сто ва о ром ским 
про бле ми ма, по себ но о обра зов ним пи та њи ма, уче сник мно гих ром ских де ле га ци ја у 
Фин ској и ино стран ству, спро во ди ла и ис тра жи ва ња жи во та и оби ча ја Ро ма.

⁷ Век ман, Са га, „Про у ча ва не на фин ланд ски те ци га ни: съ вет от ед на ци ган ка (1983)“, 
у Да ян Тонг, съст., Ци га ни те: ин тер ди сци пли нар на ан то ло гия, 18, „Кра ли ца Маб“, Со фия, 
2003. На да ље, по сле ци та та, у за гра де ста вља мо са мо број стра ни це.
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ис хо ди шта, на Бал ка ну и у Ср би ји, што је по себ на ра ван, те шко да ће на по-
је ди нач ном сте пе ну раз у ме ти и ква ли тет но ис ку стве но из у чи ти про ме не у 
по на ша њу и по сту па ње пре ма прин ци пу: „Ми, вер ни ци“, „Свет ве ру ју ћих“ 
на су прот „Они не вер ни ци“, „Свет не ве ру ју ћих“; док је ра ни је ва жи ло: „Ми, 
Ро ми“, „Наш ром ски“ – „Они, Га џе“, „Њи хов свет – свет Га џа“.⁸ 

За то се уво ђе ње ро мо ло шких сту ди ја на срп ски уни вер зи тет, као што 
већ по сто ји у го то во ве ћи ни су сед них др жа ва и свој Евро пи, ис по ста вља као 
нај хит ни ји за да так.⁹ Јер је са мо на њи ма мо гу ће сти ца ти си сте ма ти зо ва но 
зна ње о Rro ma ni pe-у и шко ло ва ти ме то до ло шки спрем не ро мо ло ге за ис тра-
жи ва ње Ро ма на свим ни во и ма оп што сти. 

У ро мо ло шкој ме то до ло ги ји бит но је по што ва ње ди ја лек ти ке оп ште-
-по себ но-по је ди нач но. 

Дру ги са вет: „Ка да из у ча ваш оста ни ве ран се би. Не по ку ша вај да ’по-
ста неш Ром’ ни ти да уга ђаш пре ви ше (18).“

На у ка о на ро ди ма вр ви од ис кљу чи вих при ме ра на уч ни ка ко ји су пре-
те ра но же ле ли да се при бли же „објек ту“, да су се сто пи ли с њим и за ту ри ли 
кри тич ко уда ље ње, и, су прот но, про у ча ва ла ца ко ји су за др жа ли пре ве ли ку 
уда ље ност до ни по да шта ва ња и мр зи тељ ства. Ствар је у то ме да се бу де по-
ли тич ки ко рек тан,¹⁰ што у слу ча ју Ро ма зна чи да у опис ро мо ло га не спа да на-
про сто „стро го објек тив но и вред но сно не у трал но“ ис пи ти ва ње, већ и бри га 
о ими џу. Вред но сна ан га жо ва ност ис хо ди из са мог пред ме та из у ча ва ња, због 
ко ри шће ња од ре ђе них ме то да и тех ни ка и, на рав но, ин тер пре та ци је ре зул та-
та. Мит о вред но сној не у трал но сти скло њен је у ме то до ло шку ста ри нар ни-
цу,¹¹ јер, ка ко ре че Ха у ард Зин (Zinn), „чу дак“ ме ђу аме рич ким исто ри ча ри ма, 

⁸ Слав ко ва, Маг да ле на, „Ци га ни те еван ге ли сти в Бъл га рия“, Па ра диг ма, Со фия, 2007; 
Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Ка со ци о ло ги ји ре ли ги је вер ског жи во та Ро ма“, у Љу бо мир Та-
дић и Го ран Ба шић, ур., Дру штве не на у ке о Ро ми ма у Ср би ји, 117–142, СА НУ, Бе о град, 
2007; То до ро вић, Дра ган, „Про те стан ти за ци ја Ро ма ју го и сточ не Ср би је (док тор ска ди-
сер та ци ја)“, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2011.

⁹ Đorđević, Dra go ljub B., „Po licy and Prac ti ce of Ro ma ni In clu sion in the Edu ca tion Sys-
tem of the Re pu blic of Ser bia“, in For mal and in for mal edu ca tion for Ro ma: dif fe rent mo dels 
and ex pe ri en ce, 110–117, Inštitut za na rod nost na vprašanja, Lju blja na, 2012а.

¹⁰ Иде ја и прак са по ли тич ке ко рект но сти све се ре ски је кри ти ку је, али је нео че ки ва но 
да до ла зи и ис под олов ке пи сца с ка над ским ис ку ством – Да ви да Ал ба ха ри ја: „По ли тич-
ка ко рект ност, по ми слио сам, за га ђу је на шу ствар ност. По ли тич ка ко рект ност је, у ства ри, 
кре та ње уна зад, а не, ка ко твр де ње ни за го вор ни ци, кре та ње на пред. Она ни је про гре си ја 
већ ре гре си ја (Al ba ha ri, Da vid i Radaković, Žarko, „Knji ga o mu zi ci“, La gu na, Be o grad, 2013, 63).“

¹¹ На при ме ру со ци о ло ги је и со ци о ло га: „Жи вот и де ло су убе дљи во де ман то ва ли оне 
со ци о ло ге ко ји су фа во ри зо ва ли вред но сну не у трал ност соп стве не на у ке. Ал вин Гулд нер 
је лу цид но при ме тио да те о ри ја вред но сне не у трал не со ци о ло ги је по сто ји ’не са мо за то 
што је тач на или ло гич ки еле гант на не го и за то што на не ки на чин кори сти они ма ко ји у 
њу ве ру ју’ (Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Со ци о ло ги ја fo re ver“, Пун та, Ниш, 2001, 10).“ 
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на сло вом ауто би о гра фи је You Can’t Be Ne u tral on a Mo ving Train: „Не мо жеш 
би ти не у тра лан у за хук та лом во зу.“

Би ти ро мо лог не зна чи „по ста ти Ром“ или уга ђа ти пре ви ше ром ском 
на ро ду, не под ра зу ме ва сим па ти је пре ма ње му до гра ни ца угро жа ва ња чи-
ње нич но сти и ме то до ло шке ис прав но сти.

У ро мо ло шким ис тра жи ва њи ма ну жно је осво ји ти и др жа ти се ду ха 
thick de scrip tion.¹² 

Тре ћи са вет: „Не мој да их ка та ло гу јеш у окви ру упра вља ју ће ве ћи не и 
њи хо ве на у ке. То је би ло по ку ша ва но већ 400 го ди на са ве о ма сла бим успе-
хом. До не кле смо као и дру ги љу ди, али бр зи за кључ ци су опа сни (18).“

У ра ни јим ве ко ви ма у Евро пи, при пр вим су сре ти ма с ма сов но при-
сти глим Ро ми ма, на ста ја ли су исто риј ско-ет но ло шки и лин гви стич ки тек-
сто ви, уз на пи се у књи жев но сти, пу ни сте ре о ти па и пред ра су да, ксе но фо би-
је и ра си зма. Пи са ни из ве ћин ског угла и ар ши ни ма ди сци пли на усме ре них 
на Евро пља не и кон ти нен тал ну кул ту ру, не са ме ре ни ет ни ји тек на до шлој у 
за пад њач ку ци ви ли за ци ју, с пре бр зо до не тим за кључ ци ма и уоп шта ва њи-
ма, би ли су не са мо не ис прав ни и не и сти ни ти већ и зло на мер ни. Де ли мич-
но та кви и због то га што су на ста ли по мо ћу кру тих на о ча ра не из бру ше них 
ста ка ла за по сма тра ње и про у ча ва ње ег зо тич не на ци је. Сто га је би ло пре ко 
ну жно да се оп ти ка бр зо са о бра зи но вој по ја ви, што се де си ло тек не дав но, 
у дру гој по ло ви ни про шлог сто ле ћа, ста са ва њем ро мо ло ги је и ра дом на ро-
мо ло шком ме то ду. 

До са зна ња о Rro ma ni pen-у тре ба до ла зи ти ро мо ло шком ме то до ло ги-
јом и ка та ло ги зо ва ти га у окви ру ин тер ди сци пли нар не ро мо ло ги је.

Че твр ти са вет: „Се ти се да си у ром ској кул ту ри по чет ник, а не екс перт. 
То је та ко без об зи ра ко ли ко на уч них сте пе на имаш (18).“

Мал чи це не ја сан са вет Век ма но ве, и као да је упе рен про тив ака дем-
ског све та. Она зах те ва из ним но ме сто за ром ску кул ту ру и уз ди же је на 
трон оте жа не са зна тљи во сти, што ни је баш та ко. Ром ска кул ту ра, не е вроп-
ска по по ре клу, оди ста тра жи до дат ни на пор у из у ча ва њу, али се, као и ине 
пре ко мор ске и пре ко о ке ан ске – або ри џин ска, ин ди јан ска, па штун ска, пиг-
меј ска, та у рез шка... – успе шно из у ча ва.¹³ Ис тра жи вач, био Ром или не, се сва-
ка ко не ће ола ко усу ди ти да се са мо про гла си ро мо ло шким струч ња ком без 
об зи ра ко ли ко је од ма као у са зна ва њу Rro ma ni pe-а и ко јег је зва ња. Он је, 

¹² Афир ми са ног од Кли фор да Гер ца (Ge ertz), де ло ми це и у књи зи: Gerc, Kli ford, „An-
tro po log kao pi sac“, Bi bli o te ka XX vek i Krug, Be o grad, 2010.

¹³ Бер нхард Штрек (Streck), по и ма ју ћи је као „кул ту ру ме ђу про сто ра“, раз ви ја обе-
ћа ва ју ћу па ра диг му за ње но про у ча ва ње (Штрек, Бер нхард, „Кул ту ра про сто ра: основ на 
пи та ња ци га но ло ги је“, Те ме 33, 2, 557–581, 2009). 
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с об зи ром на сло же ви ну Rro ma ni pen-а и на сво ју на у ку и ње ну ме то до ло-
ги ју у по во ји ма, та ко ђе све стан „стал ног“ по чет ни штва у ства ри ма ром ске 
кул ту ре. Уто ли ко:

Ро мо лог се из ме то до ло шког раз ло га сваг да мо ра др жа ти ста ва да је 
по чет ник у ром ској кул ту ри.

Пе ти са вет: „Прет по ста вљам да се као и код сва ког про у ча ва ња кул-
ту ре, и код ром ске кул ту ре при ме ћу је не ка оп шта шу пљи на. Уко ли ко она не 
бу де от кри ве на, сва ко ће про у ча ва ње Ро ма па сти у во ду. За пам ти да се ба виш 
не е вроп ском кул ту ра ма. Не мој нас на сил но уте ри ва ти у европ ско ста до. Ми 
смо ис точ на кул ту ра, због то га што до ла зи мо из Ин ди је (18).“ 

Уисти ну по сто ји „не ка оп шта шу пљи на“ у ром ској кул ту ри ко је су све-
сни ис так ну ти ро мо ло зи („’Бе ла њи ва...’ ром ско га на ро да све до да на шњег да-
на оста ла је не за се ја на, та ко ре ћи пу ста. Ни ти је ру ка ових веч них пут ни ка, 
ва зда при ти сну тих бри гом за оп ста нак, би ла то ме вич на, ни ти су они, исти-
ни за во љу, има ли не ке на ро чи те по тре бе за тим. Оста ло им је да се узда ју 
у пам ће ње. Али, ова дра го це на осо би на људ ског ду ха, че сто, ни под нај по-
вољ ни јим усло ви ма ни је по у здан чу вар. Та ко се се ме ко је су Ро ми по не ли из 
Ин ди је, по све му су де ћи, бо га то и ра зно вр сно, стал но ра си па ло и без тра га 
гу би ло.“¹⁴) Она је от кри ве на, ни је у пот пу но сти ре кон стру и са на и ве ли ко је 
пи та ње да ли ће то ика да би ти. Оно што се ве ко ви ма „стал но ра си па ло и без 
тра га гу би ло“, пре о бли ко ва ло и ме ша ло са дру гим, те шко је са да иш чу па ти 
из исто риј ске ар хи ве и пре да ти га у си сте ма ти зо ва ном об ли ку на до ла зе ћим 
ге не ра ци ја ма. Сто га је мо жда бит ни је, или бар истог зна ча ја, од пр во ра зред-
ног по сла – ре кон струк ци је, скон цен три са ти па жњу на са вре ме ну кул ту ру 
Ро ма. Про у ча ва ње Rro ma ni pen-а не ће па сти у во ду ако се не ре кон стру и ше 
по стој бин ска кул ту ра. Али?

По зна ва ње ис точ не кул ту ре, по себ но ин диј ских ко ре на ром ске кул ту-
ре, не из бе жан је пред у слов ро мо ло шких из у ча ва ња.

Ше сти са вет: „Ни ка да се не за до во ља вај пр вим од го во ром на по ста-
вље но пи та ње (18).“

Ем пи риј ски ори јен ти сан ро мо лог, што и Век ма но ва чи ни, упо зо ри ће 
мла дог ис тра жи ва ча да не бр за, да бу де стр пљив и так ти чан, ка ко би до био 
ве ро до сто јан по да так и све оно што га за ни ма. Да, „пр вим од го во ром“ ни ка-
ко се не сме за до во љи ти, јер га тра жи од чла на ет но са ко ји: а) већ ма не ба-
ра та до бро је зи ком про у ча ва о ца, а он по пра ви лу не го во ри ње гов; б) по у-
чен те гоб ним ис ку ством скри ва свој став као зми ја но ге или га при ла го ђа ва 
дру штве но по жељ ном; и в) ни је се сви као на ис тра жи вач ку ко му ни ка ци ју 

¹⁴ Đurić, Raj ko, „Za go net ke i mi to vi Ro ma“, Društvo Voj vo di ne za je zik, književnost i kul-
tu ru Ro ma, No vi Sad, 1990, 5.
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ра зно вр сним тех ни ка ма. По го то ву се ишло у крај ност, ба рем у со ци о ло шком 
одељ ку, с ан ке та ма Ро ма и уоп ште кван ти фи ка ци јом, при че му се не пи сме ни, 
по лу пи сме ни и, у крај њем, ло ше обра зо ва ни упи та ни ци упит ни ком, до ста 
пу та не пре ве де ним на ром ски, пи та ју за ве о ма сло же не со ци јал не по ја ве и 
од но се.¹⁵ – Ре зул та ти ни ка кви, не из вор ни и на уч но не у по тре бљи ви. 

До „дру гог од го во ра“ на по ста вље но пи та ње ква ли тет ни је се до ла зи 
упо тре бом ква ли та тив не ме то до ло ги је.

У ро мо ло шким про у ча ва њи ма, бар за са да, упо тре ба ква ли та тив не 
ме то до ло ги је је хе у ри стич ки плод ни ја од кван ти та тив не – по себ но спрам 
ко ри шће ња ан кет не тех ни ке. 

Сед ми са вет: „Без об зи ра што ко ри сти мо фин ски је зик, наш фин ски 
се раз ли ку је од фин ског је зи ка ве ћи не. На ша ва ри јан та ни је ни жа од ва ше, 
већ раз ли чи та, са раз ли чи тим зна че њи ма истих ре чи. Обра ћај те па жњу на 
зна че ња, а не на ре чи, ка ко би се из бе гли не спо ра зу ми. У су прот ном слу ча ју 
мо жеш по ста ти пред мет исме ја ва ња (18).“

С ме то до ло шког ста ја ли шта дра го це но је пот цр та ти да Век ма но ва, иако 
би се су прот но прет по ста вља ло на осно ву ста во ва не ких ром ских ин те лек-
ту а ла ца, не ин си сти ра на по зна ва њу ром ског је зи ка (Rro ma ni ćhib) као ну-
жног пред у сло ва за ро мо ло шка из у ча ва ња. Мно ги Ром, и Ром ис тра жи вач 
– ве ћи на не ром ских на уч ни ка да ка ко – не го во ри ром ски или се до не кле 
њи ме слу жи. То до са да ни је би ла не пре мо сти ва пре пре ка за по сти за ње вр-
хун ских ре зул та та. Из два ја мо, при ме ра ра ди, Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа, зна ног 
срп ског ет но ло га, ко ји је да ле ке 1902, у Мин хе ну, на не мач ком од бра нио док-
тор ску ди сер та ци ју „Ци га ни у Ср би ји“, и ро до на чел ни ка сло ве нач ке ро мо ло-
ги је Ва не ка Шиф та ра.¹⁶ 

Ра зу мљи во по се би да ће од са да, по што су се сте кли усло ви за отва ра-
ње ка те дри за ром ски је зик и књи жев ност, бу ду ћи ро мо ло зи и ро ми сти мо-
ра ти да ко ри сте ром ски. 

Зна ње ром ског је зи ка по ста вља се као ме то до ло шки им пе ра тив.¹⁷ 
Осми са вет: „Не мој пра ви ти пре бр зе за кључ ке, због то га што они увек 

мо гу би ти не тач ни (18).“
Овај Са гин са вет ва жи за сва ку сор ту про у ча ва ња, пре ма то ме не но-

си по себ ност ко ја би се од но си ла на ро мо ло ги ју и ро мо ло шку ме то до ло ги ју. 

¹⁵ „Ко уме да слу ша, чу ће по ру ку, чак и кад је из ре че на ти хо и уз га ран то ва ну ано-
ним ност струч но ра ђе них ан ке та“ – Зрн це исти не ле жи и у из ри ча ју Ве ре Ди да но вић 
(Ди да но вић, Ве ра, „Нај ску пља срп ска реч“, НИН 20. ја ну ар 2011, 7).

¹⁶ Šiftar, dr Va nek, „Ci ga ni. Mi nu lost v se da njo sti“, Po mur ska založba, Mur ska So bo ta, 1970.
¹⁷ Не дељ ко Бог да но вић на вре ме је под ву као зна чај тог на ло га (Бог да но вић, Не дељ-

ко, „Је зик и ме то до ло ги ја из у ча ва ња Ро ма“, у Дра го љуб Б. Ђор ђе вић и Дра ган То до ро вић, 
прир., Ре ли ги ја и вер ски оби ча ји Ро ма, 61–63, ЈУ НИР и Свен, Ниш, 2003).
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Овај са вет схва та мо као део усво је них стан дар да ко ји се од но се на сам по-
сту пак на уч ног об ја шње ња, на ро чи то у скло пу мо де ла ко ји се раз ли ку ју од 
стро гог обра сца де дук тив но-но мо ло шког об ја шње ња раз ви ја ног у ло гич ком 
по зи ти ви зму.

У ро мо ло шким, као и у сва ким, ис тра жи ва њи ма из бе га ва ти пре бр зо за-
кљу чи ва ње, јер та кви за кључ ци „увек мо гу би ти не тач ни“.

Де ве ти са вет: „Си ђи са свог по сто ља, до ’на шег ни воа’. Ни кад ни шта 
не ћеш по сти ћи са плат фор ме (18).“

Дру штве ни на уч ни ци про у ча ва ју ћи соп стве ну кул ту ру, тј. кул ту ру на-
ци је ко јој при па да ју, не ма ју по тре бе да си ла зе с плат фор ме и да се спу шта ју 
до „њи хо вог ни воа“. То се од но си и на Ро ме ро мо ло ге. 

Не ро ми, ро мо ло зи по чет ни ци, по че сто ни су све сни ба ри је ра у на уч-
ном са о бра ћа ју с ром ском за јед ни цом. Глав ни раз лог то ме је у чи ње ни ци да 
су Ро ми: а) ис ку стве но на у чи ли да од стра них ли ца мо гу оче ки ва ти са мо 
нај го ре; и б) да се нерет ко су прот ста в ља ју сва ком ис тра жи ва њу. Сто га, ве ли 
Век ма но ва, по те шко ће при ли ком оба вља ња про у ча ва ња Ро ма че сто под сти-
чу пр во кла сне ис тра жи ва че да по тра же лак ше обла сти. Су прот но то ме се у 
ака дем ском кру гу нео прав да но сма тра да су ро мо ло шка ис тра жи ва ња ола-
ка, и мно го на гра ђе на.

Ро мо ло шка ме то до ло ги ја на ла же не ро му ис тра жи ва чу да се спу сти на 
ни во Rro ma ni pe-а.

Де се ти са вет: „По ку шај да оста виш на пра гу сво је ста во ве и пред ра су-
де. Не мој нас по ре ди ти са со бом (18).“

Ста ри ја Ром ки ња, по пут че твр тог, и при овом са ве ту ни је баш пре-
ци зна. Да је сте, она би са ве то ва ла да се на ула зним вра ти ма од ло же је ди но 
лич ни сте ре о ти пи и пред ра су де – та ман по сла да из у ча ва лац ико јег на ро да 
бу де њи ма оп те ре ћен, што је кад што би ва ло код дру штве них на уч ни ка. Али 
за што, пи та ро мо лог, да се на ба са ма ку ока не сво јих ста во ва? То ни је нео п-
ход но, за пра во је не мо гу ће: он у ис тра жи ва ње мо ра по ћи с не ким, уна пред 
од ре ђе ним, ста во ви ма. Мо гло би му се евен ту ал но пре по ру чи ти да усво ји 
ста во ве ко ји су у под ло зи те о ри је ин тер кул ту ра ли зма, јер су Ро ми тран скул-
тур на, тј. ин тер кул ту рал на гру па и узор прак тич ног жи вље ња ин тер кул ту-
рал них по став ки, при мер ет нич ке гру пе спрем не на кул тур но да ри ва ње, на 
раз ме ну, при ма ње и да ва ње. А шта је дру го ин тер кул ту ра ли зам, ако не раз-
ме на. Или: „Ин тер кул ту ра ли зам ори јен ти ше на ин тер ак ти ван од нос из ме-
ђу при пад ни ка раз ли чи тих ци ви ли за ци ја у ме шо ви тим сре ди на ма. Ни је до-
вољ на са мо ко ег зи стен ци ја, одр жа ва ње ма кар и крх ког ми ра, не го истин ски 
су жи вот при пад ни ка ’ве ћи не и ма њи не’. Ин тер кул ту ра ли зам прет по ста вља 
раз ре ша ва ње жи вот них про бле ма у сва ко днев ним ин тер ак тив ним од но си-
ма љу ди, а не њи хо во од ла га ње с на дом да ће ’вре ме учи ни ти сво је’, ни ти 
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ре ша ва ње спо ља или дик ти ра ним спољ ним ути ца ји ма са вр хо ва хи је рар хи-
зо ва них струк ту ра мо ћи.¹⁸“

На рав но да у Ро ма та кво по на ша ње ни је би ло, ни ти са да је сте ра ци-
о нал но ар ти ку ли са но и стра те шки осми шље но, већ је плод ви ше ве ков ног 
жи во та у окру же њу ве ћин ских на ро да и кул ту ра.¹⁹ Мо жда је и ре зул тат бор-
бе за го ли оп ста нак. Њи хов је на род но сни „ин стинкт“ по ру чи вао: „Увек смо 
у окру же њу ве ћин ске и ја че кул ту ре, при ла го ди мо се, узми мо од ње оно што 
је до бро и ко ри сно, пре ра ди мо га на свој на чин, по да ри мо њој и не што на-
ше, са мо свој но, и пре жи ве ће мо.“ 

У ро мо ло шким из у ча ва њи ма на по чет ку је по треб но од стра ни ти соп-
стве не сте ре о ти пе и пред ра су де о „објек ту“, пред ме ту ис тра жи ва ња.

Је да на е сти са вет: „Бу ди чо веч но људ ско ство ре ње (18).“
Ра њи вим ет но си ма се не по ма же из но ше њем не га тив них при ме ра, по-

го то ву ин си сти ра њем на њи ма. Но ти рам не ко ли ко слу ча ја о ко ји ма сам већ 
пи сао.²⁰ Не што се пре ћут ку је због за ко на, јер би ра ди из не тог по да тка не ко био 
окри вљен и ка жњен. Ро мо ло гу ни је по сао да рас крин ка ва Ро ма џам ба са или 
ко њо кра ди цу. Онај ко ји му је не за бо рав но при по ве дао о јед ном не ста ју ћем 
ви ду са мо о др жи во сти ром ске кул ту ре, мо же име ном и пре зи ме ном до пре-
ти до јав но сти тек ка да га ви ше не бу де ка чио за кон. Дру го се за о би ла зи због 
„не ци ви ли за циј ске аро ме“ ка ко не би на не ло сра мо ту кон крет ном по је дин цу 
и по љу ља ло ње гов ста тус у свој ти. Ро мо ло гу ни је по сао да упи ре пр стом на 
еман ци по ва ну Ром ки њу. Она ко ја му је не пре ва зи ђе но при по ве да ла о па клу 
кроз ко ји је про шла због „ра ног“ гу бље ња не ви но сти, од но сно не по што ва ња 
јед ног кон зер ва тив ног оби ча ја ром ске кул ту ре, мо же име ном и пре зи ме ном 
до спе ти у јав ност тек ка да за сну је по ро ди цу, до жи ви ста рост и бу де по што-
ва на као мај ка. Тре ће се све сно за ба шу ру је због то га што је јав но мње ње не-
спрем но да га при ми и ува жи. Ро мо ло гу ни је по сао да по тен ци ра енорм но 
бо гат ство не ко ли ци не Ро ма. Они ко ји су му искре но при по ве да ли о то ме ка-
ко су се око ри сти ли на ра чун кул ту ре бе де сво јих са пле ме ни ка, мо гу име ном 
и пре зи ме ном сти ћи до јав но сти тек кад се убо ги ма ло из диг ну из над дна.

У ро мо ло шким ис тра жи ва њи ма по ла зи ште мо ра би ти ху ма ни стич-
ки ан га жо ва но.

Два на е сти са вет: „Увек ко ри сти на шу екс перт ност у од но су на нас са-
ме, а ко ри сти ко рект но и њу и нас (18).“

¹⁸ Бран ко вић, Сло бо дан, „Су сре ти ци ви ли за ци ја“, По ли ти ка 24. ја ну ар 2010, 12.
¹⁹ Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Иден ти тет, ре ли ги ја и оби ча ји Ро ма“, у Ти бор Ва ра ди и 

Го ран Ба шић, ур., Про ме не иден ти те та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци-
јал но-еко ном ске ин те гра ци је, 31–38, СА НУ, Бе о град, 2012б.

²⁰ Đorđević, Dra go ljub B., „Uvod“, u Bar ba ra Da vis, ur., Rro ma ni pe(n): o kul tur nom iden-
ti te tu Ro ma, 13–18, Ca re In ter na ti o nal, Be o grad, 2005.
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Из ме то до ло шког ви до кру га гле да но, бит но је да Век ма но ва, за раз ли ку 
од по не ког ром ског ин те ли ген та, не за го ва ра да се Ро ми ма мо гу ба ви ти са мо 
Ро ми, да ту у ис тра жи вач ком сми слу не ма шта да тра же Га џе – ап со лут но су 
не моћ ни и аут сај де ри јер не мо гу про дре ти до аутен тич них на сла га кул ту ре 
ко ју не жи ве. („Сма трам да се ис пи ти ва њем не мо же до ћи до кон крет них чи-
ње ни ца, са мо се до жи вља ва њем и жи вље њем тог ром ског жи во та мо же до ћи 
до пра ве исти не.²¹“) То је ква зи ме то до ло шка не до у ми ца и њу сам, ако се на њој 
су ви ше ин си сти ра, мо жда по гре шно већ на звао ме то до ло шки на ци о на ли зам.

Мал ко тре ба раз у ме ти про ма ше но и дво стру ко узро ко ва но ром ско 
за ла га ње: „Зле ху да суд ба на те ра ла је Ро ме на из ра зи то за тва ра ње у за јед ни-
цу и у го ле мо не по ве ре ње пре ма Га џа ма, с тим што се оправ да на оп шта бо-
ја зан нео пре зно про јек ту је у по ље на у ке. Ром ска не у кост – дру ги узроч ник 
– за ко ју исто риј ску кри ви цу сно се окру жу ју ћи на ро ди, ве за на је за су ро ви 
по да так о то ме да је не до пу сти во ма ло Ро ма на уч ни ка и ис тра жи ва ча. Па и 
ка да на ра сте број Ро ма ис тра жи ва ча, не са мо да се не тре ба ’та ко ола ко ли-
ша ва ти ис тра жи вач ких ра до ва не ро ма’ већ је то и не мо гу ће.²²“ 

У ме то до ло ги ји ро мо ло ги је, као у сва кој дру гој, не пи та се за ет нич-
ко – ов де ром ско/не ром ско – по ре кло ис тра жи ва ча, не го се про пи ту је ње го ва 
екс пер ти за. 

Три на е сти са вет: „Ро ми во ле аутен тич ност у свим фор ма ма и окол но-
сти ма. Ти бу ди оно што је си, ка да ра диш са на ма (19).“

Ја мач но да тре ба би ти из во ран, не до дво ра ва ти се, у по де сном ча ску 
ре ћи оно што се ми сли без об зи ра ко ли ко то би ло не ла год но Ро му по је дин-
цу или ску пу, по сту пи ти она ко ка ко би се чи ни ло и у не ром ској сре ди ни. Да-
јем при мер-два ве ро до стој не ре ак ци је, на да ју ћи се да би се с њи ма сло жи ла 
фин ска ром ска чо ве чи ца.

Про у ча ва ју ћи имо вин ско ста ње „ур ба ног ру да ра“, са ку пља ча се кун дар-
них си ро ви на, и за ти чу ћи се у ње го вој авли ји на обо ду род не ва ро ши Кон-
стан ти на Ве ли ког, оправ да но је скре ну ти му па жњу да се мо ра мо из ме сти ти 
на друм, јер је због не чи сто ће про сто не из др жљи во се де ти под тре мом. Он, 
ко ји дру ге чи сти, мо гао би – мо рао би – и сво је дво ри ште да очи сти. То не-
ма бла ге ве зе с ис тра жи ва че вом сте ре о ти пи јом, не ма ни са ром ском кул ту-
ром. Јед но став но, не ко га – био он Ром или Ср бин, Ал ба нац или Ма ке до нац, 
Тор лак или Шоп... – у по год ном тре ну тре ба по сра ми ти, не ко ме ста ви ти на 
зна ње шта је ци ви ли за циј ски ми ни мум или по је ди но ме ука за ти на ле њост.

²¹ Осма ни, Ибра хим, „Ро ми, при ла го ђа ва ње и при ти сак“, у Дра го љуб Б. Ђор ђе вић и 
Дра ган То до ро вић, прир., Ре ли ги ја и вер ски оби ча ји Ро ма, 43, ЈУ НИР и Свен, Ниш, 2003.

²² Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Ме то до ло шке не до у ми це про у ча ва ња ром ске кул ту ре“, 
Ет но-кул ту ро ло шки збор ник IX, 1, 104, 2004.
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Без устру ча ва ња, по сле сни ма ња ђур ђев дан ских аде та у про ку пач кој 
Бо жур ни, љу ба зно за тра жи ти од до ма ћи на да се ис кљу чи ка се то фон с ром-
ском шунд му зи ком ори јен тал ног на пе ва – ако не, на пу шта се тр пе за. Да ли 
смо на пра зни ку срп ских Ро ма или у бир ти ја ма Истам бу ла, Баг да да и Да ма ска?

Ис тра жи вач се при ро мо ло шким из у ча ва њи ма, у до ди ру с ром ском за-
јед ни цом, не сме пре тва ра ти, већ би ти оно што је сте, по на ша ти се у скла-
ду са сво јим иден ти те том и ин те гри те том.

Че тр на е сти са вет: „Ни ка да не тро ши по ве ре ње, ко је ти се ука зу је (19).“
Ром ски пред вод ник, стра нач ки пр вак, угла ђе ни ен ве о вац, бу вљач ки 

ма тра па зин, мал ски ста ре ши на... сва ко од њих, на пи та ње шта је пре суд но 
за успех пред у зе тог из у ча ва ња у, при ме ри це, ни шкој ма ха ли Цр ве на зве зда, 
од го во ри ће брит ко: осво ји те њи хо во по ве ре ње и не мој те да их из не ве ри те – 
и ви ше од по ла по сла сте оба ви ли. Да бо ме да су не по вла шће не и при кра ће-
не гру пе оправ да на сум ња ла и да не ну де по ве ре ње тек та ко, код Ро ма и без 
уве ре ња да их не ће те „из да ти“, не го да ће те на ви де ло из не ти исти ну и ти ме 
им по сред но или не по сред но олак ша ти си ту а ци ју. Уви де ли да сте „слу чај ни 
про ла зник“, ту за лу тао из чи сто на уч них по бу да, па још за ра ђу је те на њи хо-
вој му ци,²³ а не и трај ни је за ин те ре со ва ни и за гре ја ни за „њи хо ву ствар“ – 
ни шта од по што ва ња и ко о пе ра ци је.

У ро мо ло шким ис тра жи ва њи ма је дан од бит них усло ва успе шно сти 
је сте сти ца ње по ве ре ња ром ске за јед ни це.

ЗАКЉУЧАК

Са га Век ман, та ром ска би стри ца, не до кра ја ака дем ски обра зо ва на и 
без по себ них ме то до ло шких зна ња, што и при зна је, али, ви де ло се, ова мањ-
ка вост, ако је уоп ште ма на, не спре ча ва је да на осно ву про жи вље ног фор му-
ли ше не ко ли ко ме то до ло шких упут ста ва с ко ји ма ће мо ра ти да ра чу на сва ки 
ро мо лог. Она су све ди ва на пре по ру ку, ко ју про гла ша ва мо оп штим прин ци-
пом ро мо ло шке ме то до ло ги је, а гла си: „Ап со лут ни услов за успех про у ча ва ња 
Ро ма је при хва та ње ср жи ром ства, кул ту ре Ро ма и њи хо ве жи вот не си ту а-
ци је. Са рад ња са Ро ми ма је не из о став но нео п ход на за от кри ва ње ром ско сти, 
та ко да она бу де пре да та не ро ми ма.²⁴“ 

²³ Он да ће оправ да но иска ти део ко ла ча и за се бе.
²⁴ Ана Ба нић Гру би шић та ко ђе по тен ци ра овај са вет (Banić Grubišić, Ana, „Rom ski 

hip hop u Sr bi ji: mu zi ka i kon struk ci ja ma njin skog iden ti te ta“, Srp ski geneaološki cen tar i Fi lo-
zof ski fa kul tet u Be o gra du, Be o grad, 2013, 40–41).
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По себ ни и по је ди нач ни по за дин ски прин ци пи ро мо ло шке ме то до ло-
ги је, до ко јих смо до шли у ди ја ло гу са Са гом Век ман, је су:

1. До са зна ња о Rro ma ni pen-у тре ба до ла зи ти ро мо ло шком ме то до ло-
ги јом и ка та ло ги зо ва ти га у окви ру ин тер ди сци пли нар не ро мо ло-
ги је;

2. У ро мо ло шкој ме то до ло ги ји бит но је по што ва ње ди ја лек ти ке оп-
ште-по себ но-по је ди нач но;

3. У ро мо ло шким про у ча ва њи ма, бар за са да, упо тре ба ква ли та тив не 
ме то до ло ги је је хе у ри стич ки плод ни ја од кван ти та тив не – по себ но 
спрам ко ри шће ња ан кет не тех ни ке; 

4. Зна ње ром ског је зи ка по ста вља се као ме то до ло шки им пе ра тив;
5. У ро мо ло шким про у ча ва њи ма по ла зи ште мо ра би ти ху ма ни стич ки 

ан га жо ва но; 
6. По зна ва ње ис точ не кул ту ре, по себ но ин диј ских ко ре на ром ске кул-

ту ре, не из бе жан је пред у слов ро мо ло шких из у ча ва ња; 
7. Ро мо лог се из ме то до ло шког раз ло га сваг да мо ра др жа ти ста ва да је 

по чет ник у ром ској кул ту ри;
8. У ро мо ло шким, као и у сва ким, ис тра жи ва њи ма из бе га ва ти пре бр-

зо за кљу чи ва ње, јер та кви за кључ ци „увек мо гу би ти не тач ни“;
9. У ро мо ло шким ис тра жи ва њи ма ну жно је осво ји ти и др жа ти се ду-

ха thick de scrip tion;
10. У ро мо ло шким ис тра жи ва њи ма је дан од бит них усло ва успе шно-

сти је сте сти ца ње по ве ре ња ром ске за јед ни це;
11. Ро мо ло шка ме то до ло ги ја на ла же не ро му ис тра жи ва чу да се спу сти 

на ни во Rro ma ni pe-а;
12. Ис тра жи вач се при ро мо ло шким из у ча ва њи ма, у до ди ру с ром ском 

за јед ни цом, не сме пре тва ра ти, већ би ти оно што је сте, по на ша ти 
се у скла ду са сво јим иден ти те том и ин те гри те том; 

13. У ро мо ло шким из у ча ва њи ма на по чет ку је по треб но од стра ни ти 
соп стве не сте ре о ти пе и пред ра су де о „објек ту“, пред ме ту ис тра жи-
ва ња; и

14. У ме то до ло ги ји ро мо ло ги је, као у сва кој дру гој, не пи та се за ет нич-
ко – ов де ром ско/не ром ско – по ре кло ис тра жи ва ча, не го је ва жна 
ње го ва екс пер ти за.

Пра во го во ре ћи, без по зна ва ња Rro ma ni pe-а (Rro ma ni pen-а) не за ми сли-
ва су ро мо ло шка ис тра жи ва ња.



111Ромолошки коментар методолошких савета финске Ромкиње Саге Векман

ЛИТЕРАТУРА

Al ba ha ri, Da vid i Radaković, Žarko, „Knji ga o mu zi ci“, La gu na, Be o grad, 2013.
Banić Grubišić, Ana, „Rom ski hip hop u Sr bi ji: mu zi ka i kon struk ci ja ma njin skog iden ti te ta“, 

Srp ski geneaološki cen tar i Fi lo zof ski fa kul tet u Be o gra du, Be o grad, 2013.
Бог да но вић, Не дељ ко, „Је зик и ме то до ло ги ја из у ча ва ња Ро ма“, у Дра го љуб Б. Ђор ђе вић и 

Дра ган То до ро вић, прир., Ре ли ги ја и вер ски оби ча ји Ро ма, 61–63, ЈУ НИР и Свен, 
Ниш, 2003.

Бран ко вић, Сло бо дан, „Су сре ти ци ви ли за ци ја“, По ли ти ка 24. ја ну ар, 12, 2010.
Век ман, Са га, „Про у ча ва не на фин ланд ски те ци га ни: съ вет от ед на ци ган ка (1983)“, у 

Да ян Тонг, съст., Ци га ни те: ин тер ди сци пли нар на ан то ло гия, 12–20, „Кра ли ца 
Маб“, Со фия, 2003.

Gerc, Kli ford, „An tro po log kao pi sac“, Bi bli o te ka XX vek i Krug, Be o grad, 2010.
Da vis, Bar ba ra, ur., „Rro ma ni pe(n): o kul tur nom iden ti te tu Ro ma“, Ca re In ter na ti o nal, Be o-

grad, 2005.
Ди да но вић, Ве ра, „Нај ску пља срп ска реч“, НИН 20. ја ну ар, 7, 2011.
Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Со ци о ло ги ја fo re ver“, Пун та, Ниш, 2001.
Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Ме то до ло шке не до у ми це про у ча ва ња ром ске кул ту ре“, Ет но-

кул ту ро ло шки збор ник IX, 1, 103–107, 2004.
Đorđević, Dra go ljub B., „Uvod“, u Bar ba ra Da vis, ur., Rro ma ni pe(n): o kul tur nom iden ti te tu 

Ro ma, 13–18, Ca re In ter na ti o nal, Be o grad, 2005.
Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Ка со ци о ло ги ји ре ли ги је вер ског жи во та Ро ма“, у Љу бо мир Та-

дић и Го ран Ба шић, ур., Дру штве не на у ке о Ро ми ма у Ср би ји, 117–142, СА НУ, Бе-
о град, 2007.

Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „На ко њу с лап то пом у би са га ма: увод у ро мо ло шке сту ди је“, 
Про ме теј и Ма шин ски фа кул тет у Ни шу, Но ви Сад и Ниш, 2010.

Đorđević, Dra go ljub B., „Po licy and Prac ti ce of Ro ma ni In clu sion in the Edu ca tion System of 
the Re pu blic of Ser bia“, in For mal and in for mal edu ca tion for Ro ma: dif fe rent mo dels 
and ex pe ri en ce, 110–117, Inštitut za na rod nost na vprašanja, Lju blja na, 2012а.

Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Иден ти тет, ре ли ги ја и оби ча ји Ро ма“, у Ти бор Ва ра ди и Го ран 
Ба шић, ур., Про ме не иден ти те та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со-
ци јал но-еко ном ске ин те гра ци је, 31–38, СА НУ, Бе о град, 2012б.

Đurić, Raj ko, „Za go net ke i mi to vi Ro ma“, Društvo Voj vo di ne za je zik, književnost i kul tu ru 
Ro ma, No vi Sad, 1990.

Ђу рић, Рај ко, „Ро мо ло ги ја у про це су са мо о све шћи ва ња“, Те ме 33, 2, 541–549, 2009.
Осма ни, Ибра хим, „Ро ми, при ла го ђа ва ње и при ти сак“, у Дра го љуб Б. Ђор ђе вић и Дра ган 

Тодо ро вић, прир., Ре ли ги ја и вер ски оби ча ји Ро ма, 43, ЈУ НИР и Свен, Ниш, 2003.
Слав ко ва, Маг да ле на, „Ци га ни те еван ге ли сти в Бъл га рия“, Па ра диг ма, Со фия, 2007.
То до ро вић, Дра ган, „Про те стан ти за ци ја Ро ма ју го и сточ не Ср би је (док тор ска ди сер та-

ци ја)“, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2011.
Тонг, Да ян, съст., „Ци га ни те: ин тер ди сци пли нар на ан то ло гия“, „Кра ли ца Маб“, Со фия, 2003. 
Tong, Di a ne, ed., „Gypsi es: An In ter di sci pli nary Re a der“, Gar land Pu blis hing, New York and 

Lon don, 1998.
Тро фи мо ва, Ксе ни ја П., „Из у ча ва ње кул ту ре Ро ма: ме то до ло шки аспект“, Те ме 33, 2, 

611–616, 2009.
Šiftar, dr Va nek, „Ci ga ni. Mi nu lost v se da njo sti“, Po mur ska založba, Mur ska So bo ta, 1970.
Штрек, Бер нхард, „Кул ту ра про сто ра: основ на пи та ња ци га но ло ги је“, Те ме 33, 2, 557–581, 2009.
Wec kman, Sa ga, „Istraživanje fin skih Ci ga na: ci gan ski sa vet“, u Di a ne Tong, ur., Ro mi: in ter-

di sci pli nar ni pri kaz, 3–9, Ibis Gra fi ka, Za greb, 2004.



112 Драгољуб Б. Ђорђевић

Dragoljub B. Djordjević 

A ROMOLOGICAL COMMENTARY ON THE METHODOLOGICAL 
ADVICE OF THE FINNISH ROMA SAGA WECKMANN

S u m m a r y
Romology is still in the process of shaping its metholodogical corpus and its meth-

od has not yet developed fully. Therefore, in striving toward romological methodology, it is 
useful to critically consider the efforts which have the aim of improving it. The paper com-
ments, from a romological perspective, on the fourteen methodological suggestions made 
by the Finnish Roma Saga Weckmann. The specific and individual background principles of 
romological methodology, obtained during the author’s conversation with Sara Weckmann, 
are: the knowledge of Rromanipen should be acquired through romological methodology 
and catalogued within the interdisciplinary romology; romological methodology should ac-
knowledge the general-specific-individual dialectic; in romological research, at least for the 
time being, the use of qualitative methodology is heuristically more fruitful than the quanti-
tative methodology – especially compared to the use of surveying techniques; the knowledge 
of the Romani language arises as the methodological imperative; in romological research the 
starting point has to be humanistically engaged; the knowledge of Eastern culture, particu-
larly the Indian roots of Romani culture, is an inevitable precondition for romological re-
search; a romologist should always occupy the position of being a novice in terms of Romani 
culture for the sake of methodology; in romological, just like in all other, research one of the 
important conditions for success is to gain the trust of the Romani community; romological 
methodology urges a non-Romani researcher to get down to the level of Rromanipe; a re-
searcher conducting romological studies, in contact with the Romani community, must not 
pretend, but be what he or she is, act in accordance with his or her identity and integrity; in 
romological research in the beginning it is necessary to remove one’s own stereotypes and 
prejudices concerning the “object”, the subject matter of research; and in romological meth-
odology, just like in any other, it is not the ethnic – here Romani/non-Romani – origin of the 
researcher that matters, but the researcher’s expertise. Truth be told, without the knowledge 
of Rromanipe romological research is inconceivable.
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УЛОГА БОГОСЛОВСКИХ ФАКТОРА 
У ПРОТЕСТАНТИЗАЦИЈИ РОМА 

ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ*

ДРАГАН ТОДОРОВИЋ**

А п с т р а к т. – Про те стан ти у ју го и сточ ној Ср би ји, ко ри сте ћи се не за ин-
те ре со ва но шћу офи ци јел них ре ли гиј ских струк ту ра и ве ли ко до стој ни ка пра во-
сла вља и исла ма, отво ри ли су се за ром ске про бле ме, са мно го хри шћан ске љу ба-
ви укљу чи ли их у по сто је ће груп не ак тив но сти и под ста кли на из град њу но вог, у 
Све том пи сму уте ме ље ног, иден ти те та. 

Под про те стан ти за ци јом Ро ма под ра зу ме ва мо но ви ји про цес ма сов ног 
укљу чи ва ња срп ских Ро ма у ма ле вер ске за јед ни це про те стант ске про ве ни јен ци-
је. Не за о би ла зну уло гу у том про це су има ју бо го слов ски фак то ри: лич ност про по-
вед ни ка из соп стве не ет нич ке гру пе, бо го слу же ње на ма тер њем је зи ку и по сто ја ње 
чи стих ром ских цр ка ва. 

Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку 60 кр ште них вер ни ка ром ске на ци-
о нал но сти, као и 14 ром ских и не ром ских вер ских ста ре ши на. По да ци су при ку-
пље ни ме то дом про ду бље ног ин тер вјуа на осно ву стан дар ди зо ва не про це ду ре са 
Ро ми ма вер ни ци ма и не ром ским и ром ским ста ре ши на ма про те стант ских вер-
ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји (Хри шћан ска бап ти стич ка цр ква, Је хо ви ни 
све до ци, Хри шћан ска адвен ти стич ка цр ква и Еван ђе о ска пен те ко стал на цр ква).

Кључ не ре чи: про те стан ти зам, Ро ми, ју го и сточ на Ср би ја, иден ти тет, бо го-
слов ски фак то ри.

УВОД

Кон так ти Ро ма са про те стан ти змом на За па ду се жу у де вет на е сти, али 
се ин тен зи ви ра ју ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, у вре ме све оп ште екс-

* При пре мље но у окви ру про јек та „Одр жи вост иден ти те та Ср ба и на ци о нал них 
ма њи на у по гра нич ним оп шти на ма ис точ не и ју го и сточ не Ср би је“ (179013), ко ји се из-
во ди на Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС.

** Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш.
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пан зи је пен те ко стал ног по кре та.¹ На Бал ка ну ова по ја ва по при ма ма сов ни је 
раз ме ре нај пре у Бу гар ској² и Ма ке до ни ји.³ На срп ске про сто ре пр ви про те-
стант ски ми си о на ри, та ко ђе, ра но сту па ју,⁴ али тра ди ци о нал но и ве ко ви ма 
ус по ста вља но хри шћан ско (пра во слав но/ри мо ка то лич ко) / ислам ско ре ли-
гиј ско-ве ро и спо ведно би ће Ро ма „тре ћа гра на“ хри шћан ства по себ но на ру-
ша ва де це ни ју и по уна зад. Има их ме ђу адвен ти сти ма, бап ти сти ма и Је хо ви-
ним све до ци ма⁵ и чи не не пре ви ше број но, али ста бил но вер нич ко је згро, на 
чи јем се уз ди за њу у пи та њи ма ве ре тек има ра ди ти, по себ но с нај мла ђим ге-
не ра ци ја ма. Нај ви ше их је, пак, ме ђу је ван ђе о ским хри шћа ни ма у ју го источ-
ној Ср би ји,⁶ нај ви тал ни јем хри шћан ском огран ку у свет ским раз ме ра ма на 
по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма.⁷

¹ Wil li ams, Pa trick, „Le mi rac le et la ne ces si te: a pro pos du de ve lop pe ment du Pen te co ti-
sme chez les Tsi ga nes“, Arch. Sci. so ci a les Re lig. 73, 81–98, 1991; Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Про-
те стан ти за ци ја Ро ма Ср би је“, у Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, прир., Му ке са све тим, 145–154, 
Ни шки кул тур ни цен тар, Ниш, 2007.

² Слав ко ва, Маг да ле на, „Ци га ни те еван ге ли сти в Бъл га рия“, Па ра диг ма, Со фия, 2007.
³ Ца ца но ска, Ру жи ца, „Про те стан ти змот во Ма ке до ни ја и со вре ме но то мал цин ско-

хри сти јан ско вер ско струк ту и ра ње“, Те ме 27, 3, 437–449, 2003; Ца ца но ска, Ру жи ца, „Про-
ме ни во кон фе си о нал ни от иден ти тет на Ро ми те во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја“, у Љу би ша 
Ми тро вић, Дра го љуб Б. Ђор ђе вић и Дра ган То до ро вић, прир., Ге о кул ту ра раз во ја и кул-
ту ра ми ра на Бал ка ну (Ет нич ка и ре ли гиј ска по за ди на), 235–248, Ин сти тут за со ци о ло-
ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш, 2006.

⁴ Бје ла јац, Бран ко, „Про те стан ти зам у Ср би ји (При ло зи за исто ри ју ре фор ма циј ског 
на сле ђа у Ср би ји – I део)“, Ал фа и Оме га, Бе о град, 2003; Бје ла јац, Бран ко, „Про те стан ти-
зам у Ср би ји (При ло зи за исто ри ју ре фор ма циј ског на сле ђа у Ср би ји – II део)“, Со те риа, 
Бе о град, 2010.

⁵ Kuburić, Zo ri ca, „The Gypsy Pro te stant Bet we en Na ti o nally Mi xed and Ho mo ge no us 
En co u ra ge“, in Dra go ljub B. Đorđević, ed., Ro ma Re li gi o us Cul tu re, 163–167, YSSSR, YURom 
cen tar and Pun ta, Niš, 2003; Kuburić, Zo ri ca, „Ver ske za jed ni ce u Sr bi ji i ver ska dis tan ca“, CE IR, 
No vi Sad, 2010; То до ро вић, Дра ган, „Ет но граф ско-со ци о граф ски по ка за те љи ра ши ре но сти 
про те стант ских вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји (са по себним освр том на Ро ме 
про те стан те)“, Ет но ло шко-ан тро по ло шке све ске 19, 87–111, 2012а; Todorović, Dra gan and 
Živković, Jo van, „Bra ni slav Pa vlov: Head of Je ho vah’s Wit nes ses in Bu ja no vac“, in Dra go ljub B. 
Đorđević, Dra gan Todorović and Miloš Jovanović, eds., A Pri est on the Bor der, 103–121, YSSSR 
and Fa culty of Mec ha ni cal En gi ne e ring at the Uni ver sity of Niš, Niš, 2013.

⁶ Кур тић, Та не, „Про те стант ска Еван ђе о ска цр ква ’За јед ни ца Ро ма’ у Ле сков цу“, Ле-
ско вач ки збор ник XLVIII, 351–358, 2008; То до ро вић, Дра ган, „Ро ми као пен те ко стал ци у 
ју го и сточ ној Ср би ји“, у Ти бор Ва ра ди и Го ран Ба шић, прир., Про ме не иден ти те та, кул ту-
ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци јал но-еко ном ске ин те гра ци је, 461–475, СА НУ, 
Бе о град, 2012б.

⁷ Mar tin, Da vid, „Ton gu es of Fi re: The Ex plo si on of Pro te stan tism in La tin Ame ri ca“, Blac-
kwell Pu blis hers, Ox ford UK and Cam brid ge MA, 1990; Mar tin, Da vid, „Pen te co sta lism: The 
World the ir Pa rish“, Blac kwell, Ox ford, 2002; Cox, Har vey, „Fi re from He a ven – The Ri se of Pen-
te co stal Spi ri tu a lity and the Res ha ping of Re li gion in the Twenty-first Cen tury“, Ad di son-We sley, 
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Ро ми су ја сно пре по зна ти као ре ли гиј ско-кон фе си о нал ни ре зер во ар 
про те стан ти за ци је. До са да шње ан га жо ва ње по сма тра них не тра ди ци о нал них 
вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји мо же се опи са ти као ми си о на ре ње, 
ме ђу Ро ми ма не ар ти ку ли са них вер ских по тре ба, а за тим и као пре о бра ћи ва-
ње ма ло број них Ро ма чи је се ота не ле спо не с кон фе си јом из дав ни на очи ту ју 
још је ди но у смрт ним об ре ди ма и пре зи ме ни ма код при пад ни ка исла ма, од-
но сно по смрт ним и слав ским ри ту а ли ма код пра во сла ва ца.⁸ Чи ни о ци ко ји 
пре суд но ути чу на овај про цес си сте ма ти зо ва ни су у че ти ри гру пе: со ци јал-
но-еко ном ску, бо го слов ску, кул тур ну и по ли тич ку.⁹ У на шем ра ду ана ли зи-
ра ће мо ефек те бо го слов ских фак то ра (лич ност про по вед ни ка из соп стве не 
ет нич ке гру пе, бо го слу же ње на ма тер њем је зи ку и по сто ја ње чи стих ром ских 
цр ка ва) на ко је се ма ле вер ске за јед ни це осла ња ју у вер ском де ло ва њу ме ђу 
ром ском по пу ла ци јом у ју го и сточ ној Ср би ји.

УЗОРАК И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку 60 кр ште них вер ни ка ром ске на-
ци о нал но сти, као и 14 ром ских и не ром ских вер ских ста ре ши на.

Re a ding, Mas sac hu setts, 1995; Ber ger, Pi ter L., prir. „De se ku la ri za ci ja sve ta: Oživljavanje re li gi je 
i svet ska po li ti ka“, Me di ter ran pu blis hing, No vi Sad, 2008; Gay y Bla sco, Pa lo ma, „Gi ta no Evan-
ge lism: The Emer gen ce of a Po li ti co-re li gi o us Di a spo ra“, Pa per pre sen ted at the 6th EASA Con-
fe ren ce, Kra kow 26–29 July 2000; Co le man, Si mon, „The Glo ba li sa tion of Cha ri sma tic Chri-
sti a nity (Spre a ding the Go spel of Pro pe rity)“, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2000; 
An der son, Al lan, „An In tro duc tion to Pen te co sta lism: Glo bal Cha ri sma tic Chri sti a nity“, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004; Mil ler, Do nald E., „Pen te co stals: The New Fa ce of 
Chri stian So cial En ga ge ment“, Jo ur nal for the Sci en ti fic Study of Re li gion 46, 4, 435–445, 2007; 
Mil ler, Do nald E. and Yama mon, Tet su nao, „Glo bal Pen te co sta lism: The New Fa ce of Chri stian 
So cial En ga ge ment“, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ca li for nia, 2007.

⁸ Todorović, Dra gan, ed., „Evan ge li za tion, Con ver sion, Pro selytism“, YSSSR, Niš, 2004; Tо-
до ро вић, Дра ган и Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., прир., „О ми си о на ре њу, пре о бра ће њу и про-
зе ли ти зму“, ЈУ НИР и Свен, Ниш, 2004.

⁹ Đorđević, Dra go ljub B., „Preobraćanje Ro ma na pro te stan ti zam (Mo del, činioci, 
tumačenje)“, u Zo ri ca Kuburić i Srđan Sre mac, prir., Kon ver zi ja i kon tekst (Te o rij ski, metodološki 
i praktični pri stup re li gij skoj kon ver zi ji), 227–244, Cen tar za em pi rij ska istraživanja re li gi je, No vi 
Sad, 2009; Đorđević, Dra go ljub B. and Todorović, Dra gan, „Ort ho dox Pri ests and the Pro te stant 
Ro ma (A Bit of Em pi ri cal Re se arch from the So uth of Ser bia)“, in Mir ko Blagojević and Dra-
gan Todorović, eds., Ort ho doxy from an Em pi ri cal Per spec ti ve, 175–188, YSSSR and IPST, Niš 
and Bel gra de, 2011; То до ро вић, Дра ган, „Про те стан ти зам – но ва ре ли ги ја Ро ма ју го и сточ-
не Ср би је“, u Da ni jel Si na ni, ur., An tro po lo gi ja, re li gi je i al ter na tiv ne re li gi je: kul tu ra iden ti te ta, 
235–266, Srp ski genealoški cen tar i Ode lje nje za et no lo gi ju i an tro po lo gi ju Fi lo zof skog fa kul te-
ta u Be o gra du, Be o grad, 2011а; Todorović, Dra gan, „Ulo ga kul tur nih fak to ra u pro te stan ti za ci ji 
Ro ma jugoistočne Sr bi je“, Kul tu ra 136, 376–402, 2012v.
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По да ци су при ку пље ни ме то дом про ду бље ног ин тер вјуа на осно ву стан-
дар ди зо ва не про це ду ре са Ро ми ма вер ни ци ма и не ром ским и ром ским ста-
ре ши на ма про те стант ских вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји. Раз го-
во ри су ре а ли зо вани из ме ђу де цем бра 2008. и мар та 2009. го ди не.

Ро ми ма вер ни ци ма по ста вље но је не ко ли ко се то ва пи та ња:

1. Лич ност па сто ра (За Ва ше при сту па ње цр кви би ло је пре суд но то 
што је ме ђу во ђа ма цр кве ва жно ме сто за у зи мао Ром? Шта нај ви ше це ни те 
код свог па сто ра? О че му нај че шће раз го ва ра те? Да ли он увек од го ва ра на 
Ва ше зах те ве и пи та ња? Ро ми би ма сов ни је при сту па ли Ва шој цр кви уко ли-
ко би ме ђу ста ре ши на ма цр кве Ро ми би ли број ни ји?)

2. Слу жба на ма тер њем је зи ку (У Ва шој цр кви бо го слу же ње се оба-
вља у це ло сти на ром ском је зи ку или де ли мич но? Део бо го слу жбе них књи га 
пре ве ден је на ром ски је зик или не? Бо го слу же ње на ром ском и пре во ђе ње 
бо го слу жбе них књи га до при не ли би ма сов ни јем при сту па њу Ро ма цр кви?)

3. По сто ја ње чи стих ром ских цр ка ва (Ве ри су Вас при ву кле чи сте ром-
ске цр кве? Њи хо во по сто ја ње до при но си ши ре њу ве ре ме ђу Ро ми ма? Ако у 
Ва шој вер ској за јед ни ци до са да ни је би ло чи сто ром ских цр ка ва, оче ку је те 
ли да ће се уско ро по ја ви ти?)

Не ром ским и ром ским ста ре ши на ма по ста вље на су пи та ња: 1. Мо жда, 
про те стант ске вер ске за јед ни це при вла че Ро ме јер ну де спон та ну по бо жност 
и об ли ке за јед ни штва у ко ји ма се до жи вља ва људ ска при сност и ду шев ни 
мир. Има ли исти не у то ме да су ва жни и бо го слов ски (те о ло шки) раз ло зи? 
и 2. У Ва шој вер ској за јед ни ци има (или не ма) чи сто ром ских цр ка ва у не-
ким ме сти ма. Да ли оче ку је те њи хо ву по ја ву и број ча ни раст, и да ли би то 
до при не ло да се Ро ми ма сов ни је Ва ма при кљу че?

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Личност пастора

Ин те ре со ва ло нас је да ли је при сту па ње про те стант ским цр ква ма од 
стра не Ро ма би ло по ве за но са већ по сто је ћим ром ским ста ре шин ским ка-
дром у њи ма или су се на тај ко рак од лу чи ва ли нај пре из уну тра шњих ре-
ли гиј ских по бу да, не за ви сно од на ци о нал не при пад но сти вер ских пр ва ка.

„Дал’ био он Ром ил’ Ср бин, ни сам ја до шла, зна чи, ра ди то га, не-
го ра ди Бо га. Ја ни сам ни зна ла ко је био па стор, ко др жи то, ме-
ни је би ло све јед но то. По сле кад сам до шла, од го ва ра ло ми је то 
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што је Ром, јер мо же да нам про по ве да, зна чи, и на ром ском и на 
срп ском је зи ку, за ви си ка ко му се до па да.“ 

Н.-Д. Б., 39, бап ти ста, Бе ла Па лан ка

„Ја кад сам се кр стио, ни су би ли још ни је дан ста ре ши на ов де у 
Вра њу. Али, са да ме не ме то фа сци ни ра што у Је хо ви ној ор га ни-
за ци ји по сто ји Ром ста ре ши на, док ре ци мо у дру гим за јед ни ца ма 
ја то ни сам ви део. У ства ри, то ми ка же да је она пра ва ор га ни-
за ци ја, да ту не ма дис кри ми на ци је. За Бо га ни је ва жно да ли си 
ти Ром, Му сли ман, да ли си ти Ср бин, Бу га рин, ва жно да си ти 
чо век са до брим осо би на ма и да му до зво ља ваш да он те бе ко-
ри сти и да му слу жиш. Ја кад ви дим, ре ци мо, у на шој Скуп шти-
ни да је наш брат Ром ста ре ши на, а по сто је и мно ги дру ги љу ди 
ко ји су Ср би, а ни су ста ре ши не и слу ша ју ње га, то ме ни пру жа 
је дан до дат ни до каз да је то пра ва исти на, пра ва ре ли ги ја. То је, у 
ства ри, пра ва исти на, где по сто ји та истин ска љу бав пре ма Бо гу, 
да се не вр ши дис кри ми на ци ја.“ 

З. С., 35, Је хо вин све док, Вра ње

„Све ште ни ци су углав ном Ср би, за то што их је ви ше у укуп ној 
по пу ла ци ји и за то што су ви ше шко ло ва ни ји. На ши Ро ми још ни-
су за вр ши ли фа кул те те, али дво је бра ће из Ко сан чи ћа код Бој ни-
ка су са да на дру гој-тре ћој го ди ни Те о ло шког фа кул те та у Бе о-
гра ду, за вр ши ли су сред њу адвен ти стич ку шко лу у Но вом Са ду. 
Они ће си гур но би ти све ште ни ци.“ 

А. С., 29, адвен ти ста, Ниш

Код адвен ти ста и Је хо ви них све до ка на ју го и сто ку Ср би је не ма шко-
ло ва них Ро ма про по вед ни ка, та ко да ром ско при сту па ње овим вер ским за-
јед ни ца ма ни је мо ти ви са но на ци о нал ном при пад но шћу ње них углед ни ка. 
Шта ви ше, хри шћан ска бри га ко ју Ср би по ка зу ју за ром ске вер ни ке, на су прот 
пре о вла ђу ју ћој од бој но сти и не по ве ре њу ве ћин ског ста нов ни штва, по себ но 
им при ја. Ско ра шње име но ва ње Ро ма на про по вед нич ку функ ци ју у врањ ској 
Скуп шти ни Све до ка до дат но им по ну је ром ском де лу вер нич ке по пу ла ци је 
у по гле ду рав но прав но сти и утвр ђу је их у учи ње ном ре ли гиј ском из бо ру.

„Па, ми сим да је сте. Гле дај те, по сао са Ро ми ма су за по че ли Ср би, 
још док мој отац ни је знао за цр кву. Јед но став но, код ста ре ши-
на се пр во, и не са мо код ста ре ши на, при ме ћу је пр во та љу бав. 
Ре ци мо, брат Ми ја. Не мо же чо век да ви ди да он пра ви раз ли ку 
из ме ђу овог и оног, код ње га је све исто. И сви оста ли, то је оно 
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што је нас при ву кло. Ми као Ро ми, увек смо би ли под це њен на-
род, Ци га ни, ово, оно. А у цр кви су љу ди про на шли ме сто за то 
што овај не пра ви раз ли ку за то што сам ја Ци га нин, да ли сам 
пр љав, и да ли сам не за по шљен, за и ста ме во ли к’о и сва ко га дру-
го га. Ни је би ло про бле ма ни ра ни је ка да су са мо Ср би ра ди ли 
са Ро ми ма. Е, ка сни је су се при кљу чи ли Ро ми и до дан-да нас су 
они у за јед ни ци.“ 

М. Б., 18, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Би ло је. Да је био Ср бин, он не зна пра ви сми сао жи во та Ро ма. 
Ути ца ло је што је био Ром ста ре ши на. У то вре ме, он је био ту у 
ма ха ли, знао је увек шта се де ша ва. Ја ако сам био члан цр кве, он 
чу је да сам у кри зи, да не мам, он је био тај ко ји је увек био спре-
ман да при по мог не. Ср бин, где ста ну је та мо, ви ђа мо се са мо на 
бо го слу же ње, он ку ћи, ја ку ћи, не ма ту....“ 

П. К., 38, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Да вам ка жем по ште но, зна чи ло ми је. А још ви ше ми је зна чи ло 
и кад сам ви де ла бра та Ми ју, бра та Стан ка, бра та Сте фа на, они су 
из срп ске, сад тре нут но, срп ске цр кве. То ме је још ви ше оја ча ло, 
да мо же мо сви за јед но да бу де мо. Се лим што је Ром то не мо ра да 
зна чи ни шта. Ма да, он нас увео у то, од ра дио је пу но. Али, ипак 
је дру га чи је кад ви ви ди те да до ла зе ста ре ши не из Ле сков ца. Три 
Ср ба и је дан Ром, па то је мно го ја ко, чо ве че!.“ 

З. Д., 48, пен те ко ста лац, Про ку пље

Ви ше де це ниј ско ис ку ство у вер ском про све ћи ва њу у ма ха ла ма на стра-
ни је пен те ко ста ла ца, док је код дру гих про те стант ских за јед ни ца по ја ча ног 
ин тен зи те та тек ко ју го ди ну уна зад. Још су се пре две и по де це ни је гру пе 
мла дих и ста рих Ро ма, јед ном или два пут не дељ но, сле ва ле ле ско вач ким пу-
те ви ма у кре та њу ка мо ли тве ном до му у Ули ци Мак си ма Гор ког. За јед но са 
срп ским, ста са вао је и пр ви еша лон ром ских во ђа из По двор ца и „Слав ка 
Зла та но ви ћа“, на се ља са ве ћин ском ром ском по пу ла ци јом. Они су ка сни је од-
и гра ли пре суд ну уло гу у ши ре њу Хри сто ве по ру ке су на род ни ци ма, чи не ћи 
од њих око сни цу са да шњег пен те ко стал ног ли ка ју жно и ис точ но од Ни ша.

Ар гу мент да су ре зер во ар бу ду ћег на пре до ва ња је ван ђе о ског ду ха оба-
ве зу је нас да ни ја н си ра ни је ту ма чи мо од го во ре Ро ма пен те ко ста ла ца овог 
де ла Ср би је: 

1. јед ном бро ју вер ни ка јед но знач но је хо ће ли их на Бож јем пу ту пред-
во ди ти ста ре шин ство бе ле и там не бо је ко же: бо го бо ја жљи вост их на то 
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оба ве зу је и же ља да при ме ром слу же на до ла зе ћој омла ди ни (та кви ма је, на 
при мер, у Ле сков цу бли жи Ду хов ни цен тар Еван ђе о ске цр кве „Све тло“); 

2. сен зи би ли тет дру гих за ве ћин ско-ма њин ске од но се из све тов ног жи-
во та и рас кол на стао уну тар ле ско вач ке вер нич ке гру пе бо ји њи хо ве ре ли-
гиј ске по гле де: хри шћан ски слу жбе ник по те као из уских ули чи ца са пре-
на тр па ним ку ћер ци ма бо ље раз у ме при ро ду и су шти ну ром ског би ћа, уз 
це ло днев ну рас по ло жи вост и за нај ма ње ин ди ви ду ал не и по ро дич не про-
бле ме (сто га се у Ле сков цу опре де љу ју да по се ћу ју Про те стант ску еван ђе о-
ску цр кву „За јед ни ца Ро ма“).

Кад већ ни је има ла пре суд ну уло гу на по че ци ма вер ског ор га ни зо ва-
ња, до дат но смо се рас пи ти ва ли за про це не о то ме хо ће ли ве ћи број Ро ма 
за про по ве да о ни ца ма у бу дућ но сти ути ца ти на ма сов ни је сту па ње ром ског 
на ро да у про те стант ске ре до ве.

„Мо жда, ме ни то ни шта не зна чи. Ја имам сво ју ве ру. Ја у Шид 
идем код Сло ва ка. Кад оде мо ја и су пру га они због нас при ча ју 
на срп ском, про по ве да ју на срп ском, пе ва ју на срп ском. Ни ко те 
не под це ња ва, да ти ка же ти си Ром, ти си Ци га нин. Ти си ме ни 
брат и го то во.“ 

М. М., 44, бап ти ста, Бе ри ље (Про ку пље)

„Не, то ми је све јед но. Да ли он је Ром или Ср бин или би ло ко ји, 
Бог во ли сви по је ди нач но и ми ле по чи та мо Би бли ју: ’Не тре ба 
бо је ко же да пре це ња ва мо’. Да ли је он Ср бин или Ци га нин, то ни-
је ва жно, ва жно је да смо ми у за јед ни цу, да смо бра ћа и се стре.“ 

Љ. З., 45, адвен ти ста, Ви нар це (Ле ско вац)

„Ја сам био у при ли ци да бу дем у Бу ја нов цу. Кад ја одем ме ђу 
Ро ме, то је са свим дру га чи је, ја по зна јем њих. Срж, ком плет ну 
ром ску, ја по зна јем, ме ни је лак ше да сту пим с њи ма у кон такт, 
има мо исте про бле ме, Ро ми смо, па смо Ро ми. Си гур но је те же 
да Ср бин уђе ме ђу Ро ме и да их у пот пу но сти раз у ме. Си гур но, 
ако је вер ник Ср бин, да оде, си гур но ће би ти отво рен за њих, али 
ко ли ко ће да раз у ме су шти ну кул ту ре и про бле ма ти ку? Тре ба ће 
му си гур но при лич но вре ме на да уђе у то.“ 

Р. Ј., 41, пен те ко ста лац, Ле ско вац

Би блиј ски про кла мо ва на и у ствар но сти по др жа на ана ци о нал ност про-
те ста на та по сти же де ло твор ност ми си је ме ђу Ро ми ма: на у чи ли су да су пред 
Бо гом рав но прав ни са оста лим на ци ја ма и да све тла или там на пут не игра 
ни ка кву уло гу у из ли ви ма да ро ва Ду ха Све тог на бож ју де цу. Не сум ња ју ни 
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у до бро на мер ност не ро ма у за јед ни ча ре њу на бо го слу же њи ма, ни ти у соп-
стве ну иза бра ност за „про по ве да ње Ре чи“. 

По др шка, пак, умно жа ва њу шко ло ва ног вер ског под млат ка из ром ских 
ма ха ла има сво је ра ци о нал но оправ да ње. Ве ков на из оп ште ност ром ског на-
ро да из глав них дру штве них зби ва ња усло ви ла је спе ци фич но уре ђе ње по-
ро дич них, род бин ских и ком шиј ских ре ла ци ја („rro ma ni pen“), ко је „га џа ма“ 
на пр ви по глед мо же из гле да ти чуд но и стра но.

1. „Бож ји чо век“ из соп стве них ре до ва са мно го ви ше стр пље ња и так-
та при сту пи ће ром ском раз у ме ва њу ре ли ги о зно сти, пре вас ход но умно жа-
ва ју ћи кор пус ре ли гиј ске све сти на спрам до та да пре о вла ђу ју ће ре ли гиј ске 
прак се, за пра во ме лан жа пра по стој бин ских обра за ца по што ва ња све тог и 
еле ме на та пра во сла вља и исла ма, усво је них до се ља ва њем на про сто ре под 
њи хо вим пре вас ход них ути ца јем; 

2. По лу пи сме ност или не пи сме ност, осо би то ста ри јих ге не ра ци ја, на-
ла же до дат ну осе тљи вост ду хов ног су ве ре на за ка на ли са ње ис прав ног прак-
ти ко ва ња вер ских ду жно сти и оба ве за и при ме рен увод у би блиј ске исти не. 

3. Ро ми је су на род ко ји у ду би ни сво јих ср ца во ли Бо га, али услед не у ко-
сти и не шко ло ва но сти вер ског из ри ча ја ин си сти ра ју на до жи вље ним лич ним 
ис ку стви ма у ствар но сти (на пу шта ње по роч них по на ша ња, ис це ље ња и сл.).

4. Иза зов пред све ште ни ком је и да одр жи Ро ме у при вр же но сти цр кви: 
ма њак кон цен тра ци је и по сто ја но сти, на кон по чет ног оду ше вље ног при гр-
љи ва ња Хри сто вог уче ња, има за по сле ди цу от пад ни штво од ве ре или мла ко 
ве ро ва ње, што у оба слу ча ја ни је же ље ни ис ход ми сиј ских на по ра. 

5. До бро је по зна та и љу бо пи тљи вост ром ског на ро да у ства ри ма ве-
ре, што ће их не рет ко од ве сти на вра та дру гих ми си о на ра, спрем них да им 
по све до че сво ју ви зи ју пу та у веч ни жи вот. Та да на сце ну сту па ис ку ство и 
уме ће ром ских па сто ра да ли стом не под врг ну ру глу и под у пру ка зна ма ова-
ква по на ша ња, већ си гур но шћу и искре но шћу соп стве них ре чи вра те за блу-
де ле ов чи це у ра ни је ста до, да ју ћи им до вољ но вре ме на и раз ло га да на у че но 
за жи ви у днев ној при ме ни.

Ин те гри тет и углед ста ре шин ства од ре ђен је ка ко ис пу ња ва њем вер-
нич ких оче ки ва ња из до ме на цр кве ног де ло ва ња, та ко и од ли ка ма лич но сти 
у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји. Упи та ли смо вер ни ке шта нај ви ше це не код 
сво јих па сто ра, ко му ни ци ра ју ли са њи ма и о ко јим те ма ма, те да ли ста ре-
ши не удо во ља ва ју из ре че ним зах те ви ма.

„Што су ис кре ни, до бро са слу ша ју и он да ти да ју од го ва ра ју ћи 
са вет на те ме љу Би бли је. Кад има не ки про блем у по ро ди цу, они 
са слу ша ју па жљи во и он да да ју са ве те на те ме љу Све тог пи сма. 
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Они ка жу: отво ри тај и тај ста вак, и он да про чи та мо шта та мо 
пи ше. Они да ју пре по ру ке на те ме љу Све тог пи сма, не го во ре 
са ми од се бе. Де ша ва ло се чак да кад не ки брат поч не да пла че 
док из но си свој про блем, и ста ре ши на пла че, ко ли ко са о се ћа и 
бри не са њим.“ 

С. Б., 37, Је хо вин све док, Та ско ви ћи (Ниш)

„Ја свог па сто ра до жи вља вам да је он иза бран од Бо га да бу де про-
по вед ник, то ни је слу чај ност. То је мој про по вед ник ко га је Бог 
иза брао да он има сво ју цр кву и да бри не о сво јим вер ни ци ма. 
И он има ја ку уло гу у ме ни. Слу шај те сад, да не бу де по гре шно, 
да је он из над Хри ста, не. И он је слу га бож ји као што сам ја, а ја 
ње га це ним да је он мој про по вед ник, да је он за вр шио Те о ло шки 
фа кул тет, да има сво је зна ње, да смо ми, та ко ре ћи, ње го во ста до, 
да он се бри не о на ма, ми смо ње го ви вер ни ци.“ 

С. А., 50, адвен ти ста, Ниш

„Отво ре ност. Искре ност, отво ре ност и по ну да за по моћ, у би ло 
ком сми слу. Не мо ра то да зна чи да ако ја не мам, да он мо ра да 
има да ми да. До вољ но је да при ча са мном, да ме уте ши у не че-
му. Пре је би ло и са да раз ли ка ве ли ка. Што ни су по но сни. Што 
зна ју, на при мер, у не ку си ту а ци ју да, без об зи ра што је он ста ре-
ши на, при ступ им је оби чан, као са сва ким дру гим чо ве ком. Ја ко 
су ис кре ни, при сту пач ни су, не ма ју тог по но са.“ 

Ч. К., 50, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Па, кад је не што по треб но, у не ким хит ним слу ча је ви ма, он је 
ту. Ево, ме не кад су уда ри ла ко ла, мој стриц ни је био ту и па стор 
Се лим се по ну дио да по ве зе мог оца у бол ни цу и се де ли су ка сно.“ 

Н. К., 15, пен те ко ста лац, Ле ско вац

Ха ри змат ске и цр кве ре фор ма циј ске ба шти не цр кве не ду ше бри жни ке 
на зи ва ју па сто ри ма. Основ ним еле мен ти ма слу жбе нич ке ети ке сма тра ју се: 
ка рак тер, вла да ње и ин те гри тет ве ре. Ре чи мо ра ју би ти у са гла сју са ис ка за-
ним дру штве ним по на ша њем: на лич ном при ме ру ста ре ши на по твр ђу је уте-
ме ље ност „хри сто ли ког“ по гле да на свет, ко ји он сво јим ва ља ним под у ча ва-
њем оче ку је да пре по зна у ми сли ма и де ли ма дру гих. Тек та да па стор мо же у 
вр ше њу сво је основ не функ ци је – про по ве да ње Је ван ђе ља и под у ча ва ње вер-
ни ка но вом жи во ту у Хри сту – да ра чу на на љу бав и след бе ни штво па стве.

1. На упу та ма на те ме љу Све тог пи сма, при мен љи вим у сва ко вр сним 
жи вот ним си ту а ци ја ма и до брим при пре ма ма за во ђе ње са ста на ка, за хвал ни 
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су нај ви ше Је хо ви ни све до ци, чи ме по твр ђу ју док три нар ну по ве за ност са 
вер ском гру пом. Бо го и за бра ност за ка те дром, убе ђе ност у ис прав ност упу-
ће них по ру ка и до стој ност за дат ка во ђе ња цр кве бес по го вор но се при хва та ју.

2. Они ма са мањ ком ре ли гиј ског зна ња из је ван ђе о ских ре до ва го ди 
при сту пач ност цр кве них слу жбе ни ка да по ни зно слу же по тре ба ма оста лих 
вер ни ка, охра бру ју у на ста лим по те шко ћа ма и ја ча ју пра во вер ност раз ре ђе ну 
упли ви ма не све тог. Јер, ка ко из ја ви је дан од ром ских пен те ко стал них во ђа, 
го вор о ве ри мо ра да бу де под у прт чи ње њем де ла – „ве ра без де ла је мр тва“. 
Про по ве да ње ра до сне ве сти, али и стал на при сут ност у сва ко днев ним жи-
во ти ма па стве, одре ши тост у пре у зе тим по те зи ма, са мо кон тро ла и бла гост 
за ту ђе по ступ ке, љу бав, ра дост, мир – осо би не су ко ји ма вер ни ци од ли ку ју 
сво је пред вод ни ке.

Служба на матерњем језику

Пи та ли смо са го вор ни ке за ми шље ње о ром ском као бо го слу жбе ном 
је зи ку, као и о прак си бо го слу же ња на ром ском је зи ку у цр ква ма.

„Ов де код нас не, на срп ском је. Увек не ко до ла зи од Ср ба, и он-
да ми не мо же мо да при ча мо ром ски. Има брат из За плањ ске 
То по ни це, а до ла зе и про по вед ни ци, до ла зе при ја те љи не ки из 
До њег Бри ја ња, не по жељ но би би ло да ми раз го ва ра мо ром ски, 
љу ди не раз у ме ју.“ 

З. З., 28, адвен ти ста, Ме ђа (Ле ско вац)

„На ром ском, ком плет но.“ 
М. М., 48, адвен ти ста, Вра ње

„Знаш шта, кад смо ми сви Ци га ни, кад смо сви Ро ми, он да при-
ча мо ром ски. А кад има мо не ког го ста или не ког Ср би на, он да 
при ча мо и срп ски. На ма је све јед но да ли они на ма при ча ју про-
по вед по срп ски или по ци ган ски, ми раз у ме мо и ци ган ски и 
срп ски. Ни је бит но на ма уоп ште ка ко они при ча ју. И аме ри кан-
ски нек’ при ча, са мо нек’ ми сли до бро.“ 

В. Д., 39, пен те ко ста лац, Врањ ска Ба ња (Вра ње)

Бо го слу жбе ни из раз на ма тер њем је зи ку све до чи о ду хов ном и кул-
тур ном иден ти те ту јед ног на ро да. Би блиј ско-пре дањ ско уче ње на ла же да 
бо го слу же ње тре ба оба вља ти на је зи ку бли ском и ра зу мљи вом ње го вим 
уче сни ци ма, ко ји та ко од па сив них по сма тра ча за до би ја ју уло гу ак тив них 
са рад ни ка, у скла ду са про пи са ним цр кве ним устрој ством. При пад ни ци 
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не тра ди ци о нал них вер ских за јед ни ца у Ср би ји бо го слу же ња оба вља ју на 
са вре ме ном срп ском је зи ку.

Бо го слу жбе на прак са у ма лим вер ским за јед ни ца ма у ју го и сточ ној Ср-
би ји има сле де ћи из ри чај:

1. сву да та мо где су Ро ми при дру же ни срп ској бра ћи у Хри сту, бо го-
слу же ња се оба вља ју на срп ском је зи ку, што за њих не пред ста вља ве ли ки 
про блем с об зи ром да га ве ћи на исти вр ло до бро раз у ме и го во ри у днев ној 
ко му ни ка ци ји, по себ но мла ђе ге не ра ци је; 

2. у по је ди ним бо го мо ља ма адвен ти ста, бап ти ста, Је хо ви них све до ка и 
пен те ко ста ла ца, у раз ли чи то до ба да на, одво је не са стан ке одр жа ва ју срп ске 
и ром ске гру пе: зби ва се то ре дов но због не мо гућ но сти об је ди ња ва ња ве ли-
ког бро ја вер ни ка на ма лом про сто ру; 

3. ром ске гру пе та да са ме од лу чу ју хо ће ли се мо ли ти и про по ве да ти на 
ма тер њем је зи ку или не. Го сту је ли ма кар не ки не ром са стра не, из по што ва-
ња и ра ди пре ва зи ла же ња је зич ке ба ри је ре, они оба ве зно бо го слу же на срп-
ском. (Ра ди се та ко и у „Цр кви под ша тром“ у Ле сков цу, нај ве ћој ром ској је-
ван ђе о ској за јед ни ци у Ср би ји: на ђе ли се брат Ср бин или се стра Срп ки ња 
у за јед нич ким клу па ма, про по вед се од ви ја оба ве зно на ве ћин ском је зи ку.);

4. ка да се, пак, бо го слу жи на ром ском, он да се то зби ва на сле де ћи на-
чин: из во ди из Но вог за ве та или трак та та чи та ју се на срп ском, она ко ка ко 
су и на пи са ни, а он да ду хов ник про по вед на ста вља на ром ском је зи ку.

Ак тив ну упо тре бу ром ског је зи ка у цр кве ном жи во ту тре ба ло би при-
род но да пра ти сет пре ве де них бо го слу жбе них књи га. За ни ма ло нас је ка ква 
је прак са адвен ти ста, Је хо ви них све до ка, бап ти ста и пен те ко ста ла ца у ју го-
источ ној Ср би ји у по гле ду пре во ђе ња основ не и по моћ не вер ске ли те ра ту ре.

„Има на ром ском је дан трак тат, ра ни је тај трак тат ни сам мо гао 
да раз у мем, за то што има ви ше гур бет ских ре чи. А сад су ови из 
Ско пља штам па ли, мно го је ра зу мљи ви ји. Ма да је то на ма ке-
дон ском и наш ром ски у Ср би ји и Ма ке до ни ји се раз ли ку је као 
што се раз ли ку ју срп ски и ма ке дон ски је зик. На кон гре су кад смо 
би ли у Ку ма но во про шле го ди не, не прет про шле го ди не, би ла је 
из да та бро шу ра ’Шта Бог зах те ва од нас?’. А про шле го ди не на 
об ла сном кон гре су би ле су две бро шу ре на ром ском: ’И ти мо-
жеш би ти бож ји при ја тељ’ и ’Ра дуј се за у век жи во ту на зе мљи’.“ 

Е. С., 39, Је хо вин све док, Пре ше во

„То су пе сма ри це, сви има мо исте пе сма ри це. Она се на пи са ла 
та мо у Вра њу и он да, кад смо ми по че ли ов де да ра ди мо, они су 
по сла ли на ма те пе сма ри це. Зна чи, те су пе сма ри це на пра вље не 
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за ром ске цр кве. У Вра њу има ром ска цр ква, чи ста ром ска адвен-
ти стич ка цр ква. Имаш у Вра њу, имаш у Бри ја њу, имаш у Бој ни ку, 
баш чи сте ром ске адвен ти стич ке цр кве. Кад сам ја би ла у Вра-
њу, би ло је три де сет вер ни ка, али сад ми слим да их има ви ше.“ 

С. А., 50, адвен ти ста, Ниш

„Ми слим да не ма. Чу ла сам да је не ко пре во дио Би бли ју, не знам 
ко ји део са да, пра вио Би бли ју на ром ском, не ке ста ре ши не... Би-
ло је пре ве де но ’Ко је Бог’ на ром ски, то је трак тат, то је про је-
кат ’Фи лип’, ка ко је Бог ство рио свет, ка ко је Адам и Ева ство-
ре но и та ко.“ 

Ј. С., 23, пен те ко ста лац, Ле ско вац

По чив ши Три фун Ди мић, не ка да шњи пред сед ник Ма ти це ром ске у Ју-
го сла ви ји, на соп стве ну ини ци ја ти ву пре вео је на ром ски је зик Но ви за вет, 
Слу жеб ник, Треб ник и Ча со сло вац, све ште не књи ге ко ји ма се про из но си бо-
го слу же ње на ром ском је зи ку у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве.

Оста ле пре во ди лач ке ак тив но сти вер ске ли те ра ту ре за по тре бе ве ру ју ћег 
ром ског на ро да скром ног су оби ма: два-три трак та та и аутор ска пе сма ри ца 

Сл. 1. Ромска песмарица (Д. Тодоровић, фебруар 2009)
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са из бо ром јед ног бро ја хри шћан ских пе са ма.¹⁰ У на ја ви је но ви пре вод Би-
бли је. До бро на мер на на сто ја ња успо ре на су ви ше де це ниј ским раз ми ри ца ма 
око стан дар ди за ци ји ром ског је зи ка: не ма са гла сја ром ских ин те лек ту а ла ца 
око то га ко ји би ди ја лект у Ср би ји био про мо ви сан у за јед нич ки. До ступ на 
пу бли ко ва на ли те ра ту ра по ти че из Ма ке до ни је и са Ко со ва и пра ви про бле-
ме у раз у ме ва њу тек ста срп ским Ро ми ма.

Упр кос кон ста то ва ном не до вољ ном под у пи ра њу еван ге ли за циј ског ра да 
са Ро ми ма при год ним цр кве ним шти вом, ин те ре со ва ло нас је пре о вла ђу ју ће 
рас по ло же ње вер ни ка у по гле ду ефе ка та бу ду ћег ми сиј ског ра да: мо же ли се 
бо го слу же њем на ром ском и пре во ђе њем бо го слу жбе них књи га до при не ти 
ма сов ни јем ши ре њу про те стан ти зма ме ђу ром ским на ро дом?

„Не, па ско ро је не ра зу мљив тај је зик ко ји се пре ве де на ром-
ском је зи ку, јер ма ло пре сте ре кли, Гур бе ти, Ар ли је, наш је зик је 
дру га чи ји. На при мер, ево, Ро ми у Ша бац, ми се не мо же мо спо-
ра зу ме ти на ром ском, мо ра мо на срп ски. Мо жда они пре ве ду на 
тај је зик ко ји ко ри сте они у Шап цу, у Ва ље ву, у Но вом Са ду, на-
ма не од го ва ра, тре ба нам ма ло ви ше вре ме на да би смо раз у ме-
ли да чи та мо. А из гле да да не ки ром ски тек сто ви до ла зе из Бе-
ча, из Аустри је, та мо има Ро ма са Ко со ва, они су пре ве ли на тај 
свој је зик. Јер, не ма мо наш је дан је зик ко ји је сви ма ра зу мљив.“ 

И. А., 39, Је хо вин све док, Врањ ска Ба ња

„Не, ја бих био пр ви ко ји се не би сло жио с тим. Јер, не мо же се 
тај ма те ри јал упо тре би ти за све Ро ме. Ја има ту Би бли ју на ром-
ском, где ни јед ну је ди ну реч не мо гу да раз у мем, ни јед ну је ди ну 
реч. Мо жда не ко раз у ме ту Би бли ју, они пу ту ју ћи Чер га ри. Ја сам 
је до био у Ба ња Лу ци. А ма ке дон ски Ро ми го во ре тур ски је зик, 
не мо жеш да их раз у меш ни ка ко. Па, у јед ном се лу не го во ре сви 
исто. Гур бе ти го во ре друк ше, ови пра во слав ни срп ски Ро ми го-
во ре друк ше, они Бур ги ја ши го во ре друк ше, Ер ли је го во ре друк-
ше, зна чи, не мо же. Нај лак ше ми је на срп ском.“ 

Ж. М., 62, адвен ти ста, До ње Бри ја ње (Ле ско вац)

„Од Би бли ју да се при ча мо ра ма ло про сти је. Скроз про сти је, да 
би мо гли на род да раз у ме. Ако при ча ју ма ло кул тур ни је, они не 
раз у ме ју. Ја сам им пу но пу та ре кла, ре кла сам и за про по вед ни ка 
то: ’Не мо же да при ча те оно, и ја не што не знам.’ И та ко се тру де, 
’фа ла Бо гу, да про сто при ча ју. Јер, има кој’ не зна да чи та, се дам дес’ 
по сто ко ји до ла зе у цр кву су не пи сме ни. Ево, ја, ја сам не пи сме на. 

¹⁰ Ће ри мо вић, Ац ко и Ће ри мо вић, Ја сми на, „Ро ма ни пе сма ри ца“, ХАЦ ЈЦО, Ниш, 2004.
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Али, Бог је чи нио, и ја чи там, знам да раз у мем оно што је од Би-
бли ју. И да чи там, и да пи шем не што, оно што тре ба да на у чим 
та мо. Ја сам би ла не пи сме на скроз, а то је Бог чи нио, ствар но.“ 

К. Р., 54, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Ево, ми. Има ви ше омла ди на, не са мо на ши два де се так. Кад слу-
ша ју му зи ку, кад сви ра мо, кад пе ва мо, они оба ве зно до ла зу. А кад 
про по вед поч не, они сви иза ђу на по ље. Ни је им ин те ре сант но, а 
пе ва ње им ин те ре сант но. Чак зна ју пе сме да пе ва ју, а про по вед 
не ће да слу ша ју. Ка жем искре но....“ 

С. А., 15, пен те ко ста лац, Врањ ска Ба ња (Вра ње)

Са ми Ро ми раз у ме ју уло гу бо го слу же ња и пре во ђе ња бо го слу жбе них 
књи га на ма тер њи је зик у ми сиј ским по сло ви ма. И без екс перт ског зна ња, 
они на те ре ну пре по зна ју све не до у ми це про по ве да ња ром ској по пу ла ци ји. 

1. Ви со ко за сту пље на не пи сме ност, по себ но ста ри јих, спу та ва у це ло-
ви том усва ја њу по ру ка цр кве (не са мо срп ски, Ро ми не рет ко не уме ју да чи-
та ју ни текст на пи сан соп стве ним пи смом). Сто га се у цр ква ма до ста по ла же 
на на кнад но опи сме ња ва ње вер ни ка, чак се ис по ста вља као услов кр ште њу, 
по себ но код Је хо ви них све до ка и адвен ти ста. 

2. Пен те ко стал но ста ре шин ство ли бе рал ни је при сту па вер ни ци ма: у 
ор га ни зо ва ни јим за јед ни ца ма, уз по моћ ком пју те ра и про јек то ра (оста ле по-
се ду ју ма кар гра фо ско пе са фо ли ја ма), на бе ло плат но у по за ди ни пре но се 
се при пре мље ни из во ди из Све тог пи сма. Они се за тим пре при ча ва ју и по-
ја шња ва ју на ром ском је зи ку и та ко при бли жа ва ју сви ма са про бле ми ма у 
чи та њу и раз у ме ва њу по ру ка. Слич но се по сту па и ка да на ред до ђе пе ва ње 
пе са ма, по себ но код сла вље ња. 

Про по вед на срп ском не пред ста вља про блем за ве ли ку ве ћи ну Ро ма: 
со ци јал ни кон так ти од ма лих но гу, па и ка сни је (кра ће или ду же) шко ло ва-
ње упо зна је их са го во ром ве ћин ског окру же ња. Не тре ба, ме ђу тим, скрај ну-
ти зна чај је зи ка за по ди за ње ни воа цр кве не све сти и оцр ко вље ње вер ни ка.

Пре не го што бу де ре ше но пи та ње из бо ра је дин стве ног ром ског ди ја-
лек та и књи жев ног го во ра, из гле да да ће пре ва зи ла же ње је зич ке ба ри је ре у 
упо тре би Ста рог и Но вог за ве та, те умно жа ва ња ма њих трак та та и бро шу-
ра, нај ви ше под сти ца ти бу ду ће ми си о нар ско-па стир ске по тре бе ло кал них 
цр ка ва. По себ но на сто ја ње да се об у хва те мла ђе ге не ра ци је, ко је ће по твр-
ду рав но прав но сти ви де ти у ак тив ни јој јав ној упо тре би свог је зи ка. (Дру го 
је пи та ње ка кви ће то ва ри је те ти ром ској је зи ка би ти: они са ви ше срп ских 
ре чи, ка кви пре о вла ђу ју да нас код ра зних ром ских гру па или они под стак-
ну ти те жњом да се очу ва и афир ми ше ста ри на.)
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Сл. 3. Детаљи са богослужења за Роме на ромском код пентекосталаца у Лесковцу
(Заједница Рома) (Д. Тодоровић, октобар 2008)

Сл. 2. Детаљ са мешовитог богослужења на српском код Јеховиних сведока у 
Врању (говори ромски старешина Ненад Бекић) (Д. Тодоровић, фебруар 2009)
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Чисте ромске цркве

До знав ши за тзв. ром ске про те стант ске цр кве на под руч ју ју го и сточ-
не Ср би је, рас пи та ли смо се ме ђу Ро ми ма вер ни ци ма да ли је њи хо во по сто-
ја ње пре суд но ути ца ло на до но ше ње лич не од лу ке да се при сту пи не кој од 
ма лих вер ских за јед ни ца.

„Ова ко... То је сте чи ста ром ска цр ква, али ми не пра ви мо ни ка-
кве раз ли ке и у сва ком тре нут ку је до ступ на сва ком ко же ли да 
до ђе. Ја ка жем ром ска цр ква, али вид’о си да нас, до ла зио је брат 
Ђу ра из То по ни це, се стра Сун чи ца из су сед но се ло, до са да су 
до ла зи ли и брат Со тир и ње го ва су пру га, до ла зи ли су код нас....“

З. Р., 44, адвен ти ста, Ко сан чић (Бој ник)

„Кад ка же мо, увек ка же мо да има цр ква, да се ску пља ју на род, да 
је ром ска цр ква, али увек, кад пи та ју, ко ја ве ра, увек ка же пен-
те ко стал ска ве ра.“ 

Т. С., 23, пен те ко ста лац, Ниш

„Па, не ки ка жу да је на ша цр ква ром ска... Ме ни то сме та, искре-
но, да. То ни је ром ска цр ква. Ако ми са мо Ро ми сла ви мо Бо га, 
ни је то ре ше ње. Вра та Го спод ња су отво ре на за би ло ко је на ци је, 
Ср бин, Шип тар, Му сли ман, Тур ци, би ло ко је. Ако хо ће да слу жи, 
да се пре да Го спо ду, да са зна исти ну, ми то не гле да мо. Ја сам на-
по ме нуо да има мо и срп ске чла но ве цр кве.“ 

Д. Д., 32, пен те ко ста лац, Вра ње

Ро ми бап ти сти, Је хо ви ни све до ци и адвен ти сти спрем но од го ва ра ју да 
ожи вља ва њу њи хо вог ду хов ног жи во та ни су до при не ле чи сте ром ске цр кве. 
То ме се мо же ве ро ва ти. И са ме не ве ли ке, ове се вер ске за јед ни це не мо гу по-
хва ли ти број ним ром ским вер ни ци ма. Пи о ни ри пре о бра ћи ва ња из ма ха ла 
сту па ли су ме ђу срп ску са бра ћу у вре ме кад ром ских цр ка ва ни је би ло, бр зо 
усва ја ју ћи док три не, вред но сти и прак су но вих вер ских гру па. Све сни со ци-
јал них им пли ка ци ја свог вер ског ста ту са, искре но су се по све ти ли жи вље њу 
усво је ног дог ма ти зма у ма лим хри шћан ским ен кла ва ма. Те мељ на про ме на 
зби ва се на ис те ку пр вог ми ле ни ју ма, ка да чи ње ње до брих де ла вер ских ху-
ма ни та ра ца уде се то стру чу је ром ске ре гру те за но ви на чин жи во та.

Скуп шти не Је хо ви них све до ка да нас про во де ис кљу чи во за јед нич ка 
вер ска оку пља ња. Хри шћан ска бап ти стич ка цр ква има тек јед ну са мо стал-
ну ром ску гру пу у Бе лој Па лан ци. (У Ни шу је за јед нич ка слу жба, у Пи ро ту 
не ма Ро ма ме ђу бап ти сти ма, а у Ша и нов цу се ра ди са мо са ром ском де цом.) 
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И Адвен ти стич ка цр ква, дру га по ја чи ни у овом де лу Ср би је, оку ша ла се у 
са мо стал ном ра ду са Ро ми ма. Са нај ду жим ста жом је цр ква у До њем Бри ја-
њу, она је ка сни је ис пи ли ла за јед ни цу у Дра гов цу (Бој ни ку), а род бин ским 
ве за ма и ону у Вра њу. У Ви нар цу код Ле сков ца „су бо та ри“ се оку пља ју у соп-
стве ним про сто ри ја ма, тач ни је опре мље ном спра ту по ро дич не ку ће Љи ља-
не и Де си ми ра Зе ки ћа.¹¹

Ста ре шин ства за ми сиј ски рад ре ши ла су да се по др шком тзв. ром ским 
цр ква ма при бли же но во при до шлом члан ству, да по ку ца ју на вра та и сту пе 
на њи хо ве пра го ве, са на ме ром да их ин те гри шу у мре жу по сту ли ра них со-
ци јал них од но са. Њи хо вим би се отва ра њем по ступ но пре ва зи ла зи ли уко ре-
ње ни ром ски стра хо ви од кон так та са Ср би ма, те лак ше усва ја ње но вог си-
сте ма ве ро ва ња. Али, у ово се по гла вље вер ског ор га ни зо ва ња ушло са мно го 
ре ла ти ви зи ра ња: уз ди за ње но вих цр кве них згра да ма те ри јал ном по мо ћи из 
ино стра них цен тра ла и ло кал ним из два ја њи ма ни је пра ти ла до след ност у 
ор га ни за ци о ном сми слу, нај пре у два сег мен та. 

1. Је дан се ти цао мањ ка шко ло ва ног све штен ства са стал ним бо рав ком у 
ме сном окру же њу, ко је би не по сред но над гле да ло на по ре са о бра жа ва ња жи-
вот них на ви ка би блиј ским обра сци ма и убла жа ва ло ефек те не га тив них дру-
штве них ре ак ци ја. Без стро гог над зо ра, коп не ло је стрикт но след бе ни штво 
бо жан ских прин ци па, при ти сну то те го ба ма си ро ма штва и не из ве сне ег зи стен-
ци је, умно жа ва ла се не при ме ре на по на ша ња и по ср та ња услед раз о ча ре ња. 

2. Дру ги об у хва та уко ре ње не сте ре о ти пе ве ћин ског на ро да пре ма ром-
ској ма њи ни, ко ји су се из све тов не пре ли ли у сфе ру све тог. Фор ми ра ни за-
ме ци вер ских гру па су ма ње-ви ше пре пу шта ни се би са ми ма: у да не бо го-
слу же ња ни су свра ћа ла бра ћа и се стре из до не дав них за јед нич ких цр ка ва, 
по да сти ру ћи та ко бле ду ња ве еван ге ли за тор ске учин ке са мих Ро ма ме ђу су-
на род ни ци ма, али и ме ђу ком ши ја ма срп ске на ци о нал но сти. Уза луд на су би-
ла по ја шње ња да се не ра ди ни о ка квим „ром ским“, већ о је дин стве ним бап-
ти стич ким или адвен ти стич ким цр ква ма; у клу па ма су се де ли ма ло број ни 
Ро ми, ус кра ће ни за при зна ње јед на ко сти у вер ском по љу. 

И ши ре ње и умно жа ва ње пен те ко стал ног уче ња про шло је сли чан пут. 
По чи ња ло је сти дљи вим ром ским при дру жи ва њем фор ми ра ним вер ским 
гру па ма, ко је је пре ра ста ло за крат ко вре ме у мно го стру ко ак тив но уче ство-
ва ње у за себ ним тер ми ни ма и за вр ша ва ло у усту пље ним, за ку пље ним или 
но во по диг ну тим објек ти ма у ср ци ма ма ха ла. Овај је про цес, ме ђу тим, имао 
и сво је осо бе но сти.

¹¹ То до ро вић, Дра ган, „Ет но граф ско-со ци о граф ски по ка за те љи ра ши ре но сти про те-
стант ских вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји (са по себним освр том на Ро ме про-
те стан те)“, Ет но ло шко-ан тро по ло шке све ске 19, 87–111, 2012а.
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1. Из ра ста ње и оса мо ста љи ва ње но вих вер ских за јед ни ца пра ти ли су 
ром ски па сто ри са ве ри фи ко ва ним би блиј ским кур се ви ма или у про це су 
сти ца ња те о ло шког обра зо ва ња, спрем ни да се по ни зе и при ме ром све до че 
слу же ње Бо гу ме ђу сво јим на ро дом. И омо гу ће му да без устру ча ва ња лич ни 
вер ски до жи вљај по де ли са род би ном и при ја те љи ма, не стра ху ју ћи да ће то 
про у зро ко ва ти чу ђе ње ме ђу бра ћом срп ске на ци о нал но сти због ма њих од-
сту па ња од уна пред про пи са них нор ми. 

2. Под стак ну та не спу та ност, на ро чи то ме ђу си ро ма шни ји ма, у до ма-
ћем окру же њу на ко рак од до ма, без сти да и су здр жа но сти, учи ни ла је ром-
ска је ван ђе о ска бо го слу же ња пре по зна тљи вим ма ни фе ста ци ја ма де ло ва ња 
Ду ха Све тог, ко ја су иза зи ва ла ди вље ње и по што ва ње за „ром ске“ цр кве од 
стра не сви ју. Срп ско при су ство би ло је по жељ но, али из о ста ја ње ни је иза зи-
ва ло осе ћај ма ње вред но сти и не при хва ће но сти; шта ви ше, при дев „ром ска“ 
слу жио је на ди ку и по нос.

Ако већ ни су су штин ски усло вља ва ле ре ли гиј ски из бор у про шло сти, 
ин те ре со ва ли смо се за ром ско мње ње о ефек ти ма ром ских цр ка ва у пред-
сто је ћем ми сиј ском ра ду и про це ну тем па њи хо вог умно жа ва ња.

„Да вам ка жем не што, сме та ми то што је ром ска цр ква, што је 
та ко зо ве те. Би ло да је ром ска, би ло да је срп ска, ен гле ска... ни кад 
не би ишла у ен гле ску цр кву, сме та ми то ис пред цр кве. Цр ква је 
цр ква. И да је ова на ша цр ква срп ска цр ква, ни кад не би ишла... 
А ако се отво ри у ма ха ли, где су све Ро ми, не ка бу де на ром ском, 
то је нор мал но. Не ка бу де са мо цр ква. Јер, ако во лим Бо га и ве ру-
јем, а сто ји ис пред оно да је ром ска цр ква, ја ми слим да не ће да ме 
при ме, да ће да ме ис те ра ју. Цр ква тре ба би ти отво ре на за све....“ 

Д. М., 34, бап ти ста, Ниш

„Па, мо жда, а не мо ра да зна чи. Мо жда би би ло. Ако чо век има 
пр вен стве но љу бав пре ма Бо гу, би ло где, или би ло ка ква да је 
Скуп шти на, да ли су то Ро ми са мо или са мо Ср би, ако чо век има 
љу бав пре ма Је хо ви, он ће слу жи ти ње му би ло где и у би ло ко-
јој при пад но сти.“ 

Б. Р., 37, Је хо вин све док, Врањ ска Ба ња

„Ја не ви дим ту ни шта ло ше. Ни је ова цр ква на пра вље на да се ми 
Ро ми одво ји мо од Ср ба, не, нај ма ње то. Још би ме ни би ло дра-
го да су ви ше Ср би не го Ро ми, ов де је при ступ сви ма до пу штен. 
Ево, да нас сте ви де ли јед ну бо ле сну Срп ки њу, до шла је. Про блем 
је у то ме што Ср би са по ни жа ва ју ће гле да ју ако уиђу у ром ској 
цр кви, то за њих по ни жа ва ју ће ако уђу у ром ској цр кви. А ми 
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смо ство ри ли цр кву ту не због то га што не ће мо да се ме ша мо са 
Ср би ма у гра ду, не го за то што је то да ле ко, 35 ки ло ме тра нам је 
до Ни ша, 35 ки ло ме тра нам је до Ле сков ца. Овај брат, док је био 
жив, он је са по ро ди цом жи вео ту увек и био је ста ре ши на цр-
кве, др жао је про по ве ди, под у ча вао нас је чо век, и то за ње га ни је 
би ло стра шно. Али, ви ди те, Ср би су ти ко ји се по дво ја ва ју и ко ји 
пра ве раз ли ке: е, то је ром ска цр ква, ту се са мо Ро ми оку пља ју. 
Не, па и ка жу, ми жи ви мо са љу ди ма, ле по се сла же мо, мо ја же на 
им ка же: ’Ај де, до ђи те у цр кву’. ’Па, до ће ће мо...’. Али, не ће да до-
ђу, јер ка жу да ће да им се сме ју ако до ђу у ром ску цр кву. А на ши 
про по вед ни ци из Ни ша и Ле сков ца су Ср би, има ју ве ли ке шко ле.“

Ж. М., 62, адвен ти ста, До ње Бри ја ње (Ле ско вац)

„Ја ми слим да не би. Све што ви ше се отва ра ју цр кве, то је ви ше 
по љу ди ма. Ево, узе ћу при мер из Вра ња. У Вра њу има чет’ри цр-
кве на ше отво ре не у јед ној ма ха ли. Знаш шта ка жу љу ди? Цр кве 
отва ра ју, за то што има ју ко ри сти од то га, згра бе па ре. Ни је до бро 
што има и ов де код нас две. Нај бо ље би би ло са мо јед на цр ква да 
бу де. Сав на род ко ји хо ће да сла ви Го спо да, у ту цр кву не ка до ђе. 
Ре ци мо, у сва кој ма ха ли на шој по јед на да се отва ра цр ква. Ни је 
то то. Сва ко ће да ви ди, ме ни је бли зу ов де, ме ни ов де, у све три 
не би би ло кол’ко у јед ну тре ба да бу де. Ни је то то, ни је ви ше за-
ни мљи во. Сва ко ће има ти сво ју при чу, да му се ни је ис пла ти ло, 
не би отво рио цр кву, знаш ка ко...
А за што по сто је че ти ри цр кве у Вра њу? То је ве ли ка при ча. До-
шло је до про бле ма, раз два ја ње. Сви ти љу ди ко ји сад има ју раз-
ли чи те цр кве, сви су ра ди ли у јед ној. Е, сад, ја ’оћу да бу дем ве-
ћи од те бе, ти ми не до зво ља ваш, па ’ајд’ ја ћу на дру гу стра ну да 
отво рим, овај ова мо и то је. А све је то јед на цр ква.“ 

П. К., 38, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Не. Код нас не се ка же да је то баш ром ска. Ми ка же мо да је то 
цр ква је ван ђе о ска, и то ни је ва жно, не ће мо ми да да је мо цр кву. 
Па, ево, ја ти ка жем, у Ба њу не ма мо Ср би ни, али у Вра њу ви дим, 
би ла сам не ко ли ко пу та, зна чи, има се стре и Срп ки ње, а у Ле ско-
вац има по ла-по ла. Ни је дош’о Исус Христ са мо за Ци га ни, то и 
за вас ва жи. Да ли је Исус Христ до шао са мо за Ср би? Ни је, он је 
дош’о и за Гур бе ти, и за Шип та ри, и за Ал бан ци, и за Нем ци, и 
за Бу га ри, за сви ши ром све та. Бог је све ство рио на род. И, шта 
сад, ми да ка же мо да је цр ква ци ган ска? Не.“ 

В. Д., 39, пен те ко ста лац, Врањ ска Ба ња (Вра ње)
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Ро ми на кло ње ни про те стан ти зму у ју го и сточ ној Ср би ји зду шно по др-
жа ва ју осни ва ње мо ли тве них до мо ва у сво јим ма ха ла ма, обра зла жу ћи та кав 
став сле де ћим раз ло зи ма: 

1. ром ске цр кве не сим бо ли зу ју но ве „бер лин ске зи до ве“ са не ро ми-
ма, већ при ли ку да им се на ди рек тан на чин по све до чи о Хри сто вој отво ре-
но сти за ром ске ду ше и бе зна чај но сти ет нич ких и ра сних раз ли чи то сти за 
жи вот у Го спо ду,

2. ром ској бра ћи и се стра ма де се ти на ма ки ло ме та ра уда ље ним од ур-
ба них цен та ра ума њу ју се тран спорт ни тро шко ви и пру жа при ли ка да спо-
кој но ис по ве да ју но во при хва ће ну ве ру.

Сле ди и ви зи о нар ско упо зо ре ње вер ским пр ва ци ма: не отва ра ти их тек 
да би се убе ле жио плус у ми си о нар ском кар то ну, већ у прат њи по је ди на ца 
по све ће них пре да ном и стр пљи вом ра ду и спрем них да соп стве ним жи во-
ти ма све до че оче ки ва не из ме не код дру гих. Та кве ром ске цр кве би ле би он-
да лак мус па пир и за не ро ме да на лич ном при ме ру те сти ра ју из ја вљи ва ну 
би блиј ску јед на кост вер ни ка у ми ло сти бож јој.

Слич ног су ста ва и вер ске во ђе:

„Ево ка ко ја гле дам на те ром ске цр кве. Шта ја знам, ја ни сам 
за то да цр кве бу ду ти пич но чи сто ром ске, чи сто на ци о нал не. 
Ја во лим да ту бу ду и Ср би, и Ро ми и ако има још ко ја на ци ја, 
да бу ду за јед но. Ме ни се то сви ђа. У Вра њу има две цр кве, има 
ром ска цр ква. Ни је то ром ска цр ква, не го су у том кра ју сви Ро-
ми. А ми не кад на пра ви мо до го вор да оде мо сви за јед но у до њу 
цр кву, где су на ша бра ћа Ср би и да за јед но уче ству је мо у бо го-
слу же њу. А има мо и вре ме ка да они до ла зе код нас и опет има-
мо за јед но бо го слу же ње.
Је сте, по рас тао је број Ро ма у ром ској адвен ти стич кој цр кви. То 
не ма ве зе са на ци о нал но шћу, не го је то ви ше за то што им је то 
бли же, цр ква им је бли же и они ту до ла зе че шће, да та ко ка жем. 
Кад до ла зе че шће, он да се за гре ју ви ше да чу ју о Бо гу, о бож јој 
исти ни, о бож јој љу ба ви. То је био и је ди ни раз лог што је на ша 
цр ква отво ри ла по себ ну цр кву у ром ској ма ха ли. Пре не го што 
се то отво ри ло, ми смо ви де ли да је до ста љу ди же ле ло да до ђе, 
али им је цр ква до ле ја ко да ле ко и то је био је ди ни раз лог за што 
мно ги ни су до шли. А ка да се отво ри ла цр ква, ту им је би ло бли-
же и мно ги су до ла зи ли.“ 

А. Ћ., адвен ти ста, Вра ње
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„Да кле, за њих ће то би ти ве ли ка пред ност да они у са мом по-
чет ку не мо ра ју да ти нов ца да би не где пу то ва ли. Зна чи, би ће 
ма ње жр та ва са њи хо ве стра не и у фи зич ком и у ма те ри јал ном 
сми слу. Ту је пред њи хо ва вра та, он да ће ода зив би ти, бар је мо-
је ми шље ње та кво, ве ли ки и они ће при су ство ва ти ско ро свим 
са стан ци ма. Ја сма трам да ће би ти ве ли ки број вер ни ка... Скуп-
шти на се фор ми ра у ма ха ли да би се при бли жи ла ром ским вер-
ни ци ма... Ка да ми ви ди мо да има мо ту и Ср бе ко ји же ле да по-
ста ну, он да ми на рав но ће мо све учи ни ти на срп ском, то нам 
уоп ште ни је про блем.“ 

Н. Б., Је хо вин све док, Вра ње

„Али, ми слим да ме ђу Ро ми ма мо же та цр ква ко ја је са чи ње на од 
Ро ма, мо же пу но да ути че на ром ску по пу ла ци ју... Ни смо за тво-
ре ни, ис кљу чи во са мо за Ро ме, же ли мо да ра ди мо са сви ма они-
ма ко ји су у по тре би. Ипак, ми слим да је ме ни као Ро му мно го 
лак ше да при ђем јед ном Ро му и да му ка жем ко сам, шта сам, у 
шта ве ру јем, не го да при ђем не ком Ср би ну. Он има пр во да ме 
гле да кроз на о ча ре пред ра су да и због то га ма ло у том по љу ши-
ре ња еван ђе ља код не ром ске по пу ла ци је, ма ло смо стаг ни ра ли. 
По треб но нам је да не ко до ђе, да бу де ту са на ма, ко је пре ка љен 
и ис ку сан рад ник, ко ји је по штен и ко ји је за и ста чо век од ауто-
ри те та. Да он мо же би ти ту са на ма, да мо же мо за јед но да ра ди мо, 
да не иде у по се ту са мо Ро ми, не го да иде је дан брат Ром и је дан 
Ср бин. То би у очи ма овог на ро да мно го дру га чи ју сли ку до не ло.“ 

М. С., пен те ко ста лац, Про ку пље

Оп ти ми зам вер ских во ђа на го ве шта ва да се у бу дућ но сти мо гу оче ки-
ва ти но ве цр кве у бли зи ни ром ских на се ља или у њи ма са ми ма, ка ко би се 
ром ском ста нов ни штву упу ћи ва ле не по сред не по ру ке о бо го у год ном на чи-
ну жи во та и раз ве ја ва ле пред ра су де о не по жељ но сти ме ђу ве ћин ским срп-
ским вер ни ци ма. 

На ра сло ис ку ство опре де љу је их на ком плек сни ју ре а ли за ци ју пла но ва 
и про гра ма: 1. при пре ма мла дих ром ских на ра шта ја за вер ске во ђе, 2. за јед-
нич ки те рен ски на ступ срп ских и ром ских еван ге ли за то ра, 3. под стрек ве-
ћин ском ста нов ни штву за сма њи ва ње вер ске дис тан це и сл.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Про пу сте ве ли ких вер ских за јед ни ца у ра ду с Ро ми ма и њи хо во не-
за до вољ ство соп стве ним по ло жа јем у са вре ме ном дру штву, ве што ко ри сте 
упра во про те стант ске ре ли гиј ске ор га ни за ци је сво јим уче њи ма, спон та ном 
по бо жно шћу и об ли ци ма за јед ни штва у ко ји ма се до жи вља ва људ ска при-
сност и ду шев ни мир. Мно штво раз ло га ко ји по го ду ју кон вер зи ји ром ских 
пра во слав них и вер ни ка исла ма на про те стан ти зам мо гу се си сте ма ти зо ва ти 
у че ти ри гру пе: со ци јал но-еко ном ску (услу ге ми ло ср ђа, обра зо ва ње, са ве то-
дав не услу ге, ме ди цин ска по моћ, еко ном ски раз вој), бо го слов ску (лич ност 
па сто ра, слу жба на ма тер њем је зи ку, по сто ја ње чи стих ром ских цр ка ва, су-
шти на вер ског уче ња), кул тур ну (уло га пе сме, му зи ке и игре у слу жби, не спу-
та ност емо тив ног до жи вља ја и ис по ља ва ња ве ре, при сност у лич ном кон так ту 
и бри га о по ро ди ци и де ци као од ли ка тра ди ци о нал ног ром ског кул тур ног 
обра сца) и по ли тич ку (за ла га ње за ре ли гиј ске сло бо де и јед на кост свих вер-
ских за јед ни ца, бор ба за људ ска и по ли тич ка пра ва Ро ма).

По ка за но је да ве ћи број „бож јих љу ди“ ром ске на ци о нал но сти за про-
по ве да о ни ца ма про те стант ских вер ских хра мо ва мо же да у бу дућ но сти до-
при не се при ме ре ном уво ду у би блиј ске исти не, уве ћа њу ре ли гиј ске све сти 
и ис прав ном прак ти ко ва њу вер ских ду жно сти и оба ве за од стра не њи хо вих 
су на род ни ка. Од ста ре ши на вер ни штво оче ку је са гла сје из ме ђу вер ских ре чи 
и де ла, из ме ђу упу та на те ме љу Све тог пи сма, при мен љи вим у сва ко вр сним 
жи вот ним си ту а ци ја ма и по ни зне слу жбе по тре ба ма па стве. Сву да та мо где 
су Ро ми при дру же ни срп ској бра ћи у Хри сту, бо го слу жбе на прак са оба вља 
се на срп ском је зи ку; одво је ни са стан ци ром ске и срп ске гру пе ор га ни зу ју се 
је ди но услед не мо гућ но сти об је ди ња ва ња ве ли ког бро ја вер ни ка на ма лом 
про сто ру. Упр кос све сти о зна ча ју ма тер њег је зи ка у ми сиј ским по сло ви ма, 
ре ђој про по ве ди на ром ском до при но си ви сок про це нат не пи сме но сти ста-
ри јег вер ни штва, скром на рас по ло жи ва вер ска ли те ра ту ра и ви ше де це ниј ске 
раз ми ри це око стан дар ди за ци ји ром ског је зи ка. Умно жен број тзв. чи стих 
ром ских про те стант ских цр ка ва на ју го и сто ку Ср би је, по себ но у ром ским 
ма ха ла ма, при ли ка је да реч па сто ра до пре до уда ље них ром ских пра го ва. 
Успе шност њи хо вог де ло ва ња, пак, под ра зу ме ва оба ве зу ста ре шин ста ва да 
мно го ви ше ула жу у те о ло шко обра зо ва ње по тен ци јал ног про по вед нич ког 
ка дра из ме сног окру же ња и отво ре ни је по др жа ва ју еван ге ли за тор ске на-
по ре са мих Ро ма ме ђу су на род ни ци ма и ком ши ја ма срп ске на ци о нал но сти.
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Dragan Todorović

THE ROLE OF THEOLOGICAL FACTORS IN THE 
PROTESTANTISATION OF THE ROMA IN SOUTHEASTERN SERBIA

S u m m a r y
Protestants in southeastern Serbia, using the disinterestedness of the official reli-

gious structures and dignitaries of Orthodoxy and Islam, have opened up to the Romani 
problems, and included them in the existing group activities with a lot of Christian love, 
encouraging them to build a new identity, based on the Holy Scripture.

The Protestantization of Roma implies the more recent process of mass inclusion 
of Serbian Roma into the small religious communities of Protestant provenience. An im-
portant role in this process is played by theological factors: the personality of the preacher 
from their own ethnic group, the worshiping service in the mother tongue, and the exist-
ence of purely Romani churches.

The research was carried out on the sample of 60 baptized believers of Romani na-
tionality, as well as 14 Roma and non-Roma religious leaders. The data was acquired using 
the in-depth interview method, based on the standardized procedure with Roma believ-
ers and non-Roma and Roma leaders of Protestant religious communities in southeastern 
Serbia (Christian Baptist Church, Jehovah’s Witnesses, Christian Adventist Church, and 
Evangelical Pentecostal Church).
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УДК 340.141(=214.58)

БАЊАШКИ СУД ИЗ УГЛА НОВИХ 
ТЕРЕНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА*

AНАМАРИЈА СОРЕСКУ МАРИНКОВИЋ**

А п с т р а к т. – Ром ски суд је да нас по стао јед на од цен трал них и ве о ма 
раз ви је них те ма у ро мо ло шким сту ди ја ма. Бу ду ћи да је ром ски суд ве о ма ва жан 
еле мент у жи во ти ма мно гих ром ских гру па ши ром све та, ње го ва при ро да, по ре кло, 
функ ци је и ка рак те ри сти ке би ле су ши ро ко раз ма тра не у окви ру раз ли чи тих по ља 
ром ских сту ди ја. У овом ра ду ћу по ку ша ти да ре ви ди рам у на у ци рас про стра ње ну 
те о ри ју да све гру пе ко је има ју ром ски суд и го во ре ром ски је зик. Ана ли за се за-
сни ва на се ћа њи ма на ту ин сти ту ци ју и не ке ње не еле мен те ко ји су још увек при-
сут ни ме ђу Ба ња ши ма у Ма ђар ској, се ве ро за пад ној Ср би ји и се вер ној Хр ват ској. 
Рад пред ста вља ре зул тат ет но ло шких и ан тро по ло шких те рен ских ис тра жи ва ња 
оба вље них у Ме ђи мур ју (у Хр ват ској) и у обла сти Бач ке (Ср би ја). Ко ри шће ни су 
ин тер вјуи и пи са ни из во ри о Ба ња ши ма у Ма ђар ској, као и ре зул та ти екс тен зив-
них те рен ских ис тра жи ва ња Ба ња ша и Ру да ра у Ср би ји ју жно од Ду на ва и у Бу-
гар ској. Осве тља ва њем чи ње ни це о по сто ја њу ром ског су да код ром ских гру па 
ко је го во ре ру мун ски је зик, овај рад има за циљ да до при не се бо љем раз у ме ва њу 
по ре кла и при ро де ове ин сти ту ци је уоп ште. 

Кључ не ре чи: Ро ми, Ба ња ши, ром ски суд, крис, ром ске сту ди је.

ДЕБАТА О РОМСКОМ СУДУ У АКАДЕМСКОЈ ЛИТЕРАТУРИ

Од об ја вљи ва ња пр вих из ве шта ја и ет но граф ских опи са о ром ском 
оби чај ном пра ву и ром ском су ду,¹ ис тра жи вач ки ин те рес је био вр ло ди на-

* Рад је на пи сан као ре зул тат ра да на про јек ту „Је зик, фол клор и ми гра ци је на Бал-
ка ну“ (број. 178010) Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, Бе о град.

** Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ.
¹ Све сни смо чи ње ни це да су ови тер ми ни, ја ко по пу лар ни у ака дем ској ли те ра ту ри, 

за пра во кон струк ти ис тра жи ва ча и ром ске ин те ли ген ци је (ви де ти у: Ele na Ma rus hi a ko va, 
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ми чан. Ме ђу тим, де ба та на уч ни ка из раз ли чи тих обла сти ро мо ло шких сту-
ди ја, у по гле ду ром ског су да, има ско ро јед на ко ду гач ку исто ри ју, ко ја тра је 
и до да нас.

Два адво ка та, Вал тер Ото Вај ра ух и Мо рин Ан Бел, пр ви су су ми ра ли 
оп шта зна ња о ауто ном ном ром ском за ко но дав ству и на пра ви ли пр во оп-
ште по ре ђе ње са при ват ним и јав ним пра вом у за пад ним де мо крат ским др-
жа ва ма. Њи хов есеј, Ауто ном но за ко но дав ство: Слу чај „Ци га на“, об ја вљен 
1993. у „Прав ном ча со пи су“ у Јеј лу имао је за циљ да до при не се бо љем раз-
у ме ва њу ви со ко раз ви је ног ин тер ног ром ског за ко на, ко ји слу жи одр жа ва-
њу уну тра шњег ре да и кон тро ле, а у исто вре ме ује ди њу је и шти ти Ро ме и 
ром ску тра ди ци ју од по тен ци јал но не при ја тељ ских дру шта ва у ко ји ма Ро ми 
жи ве. Дру ги циљ био је да се по ка же зна чај при ват ног пра ва у сва ко днев ном 
функ ци о ни са њу дру штва.² Ауто ри су по ка за ли да је овај ауто ном ни за кон, 
ко ји по сто ји не за ви сно од до ми нант них прав них си сте ма, остао не ви дљив 
у прав ној на у ци и да пред ста вља при ли чан иза зов за утвр ђе не на чи не ми-
шље ња. Њи хо ва ве ли ка за слу га је што су по ка за ли да је крис ди на ми чан си-
стем ко ји је спо со бан да се адап ти ра на но ве дру штве не си ту а ци је, ме ди ја тор 
дру штве не про ме не и, исто вре ме но, чу вар тра ди ци је. Вај ра ух је та ко ђе под-
ста као ди ску си је ти ме што је по се бан број „Аме рич ког ча со пи са за упо ред но 
пра во“ из 1997. го ди не по све тио те ми ром ског пра ва и 2001. го ди не об ја вио 
збор ник ра до ва на те му ром ских прав них тра ди ци ја и кул ту ре.³ Ини ци јал-
ни есеј из 1993. го ди не био је озбиљ но кри ти ко ван бу ду ћи да се осла њао на 
„екс тен зив ну и аморф ну не-прав нич ку ли те ра ту ру и оскуд не рас по ло жи ве 
ром ске из во ре“.⁴ Уз при зна ва ње за слу га дво ји ци прав них струч ња ка Ек тон 
је ис та као да је „њи хо ва ет но гра фи ја би ла у пот пу но сти се кун дар на и син-
те тич ка“,⁵ док је Кан при ме тио да њи хов опис па ти од ан тро по ло шких пред-
ра су да се кун дар них из во ра на ко ји ма се њи хо ве хи по те зе за сни ва ју јер „по-
све ћу је пре те ра ну па жњу пи та њи ма ри ту ал не чи сто те, сек су ал ним та бу и ма, 
ри ту ал ној не чи сто ћи же на и хи ги јен ским пи та њи ма на у штрб ис пи ти ва ња 

Ves se lin Po pov, „The Gypsy Co urt in Eastern Euro pe“, Ro ma ni Stu di es, Fifth Se ri es, 17(1)/2007: 
68). У овом ра ду ће мо ко ри сти ти углав ном тер мин ром ски суд да би се озна чио ром ски 
прав ни си стем као це ли на.

² Ви де ти у: Wal ter Ot to Weyra uch, An ne Ma u reen Bell, „Auto no mo us law ma king: the 
ca se of the ‘Gypsi es’“, The Yale Law Jo ur nal 103(2)/1993.

³ Ви де ти у: Wal ter Ot to Weyra uch, ed. „Gypsy Law: Ro ma ni le gal tra di ti ons and cul tu re“, 
Uni ver sity of Ca li for nia Press, 2001.

⁴ Idem: 324.
⁵ Ви де ти у: Tho mas Ac ton, „A three-cor ne red cho i ce: struc tu ral con se qu en ces of va lue-

pri o ri ti es in Gypsy law as a mo del for mo re ge ne ral un der stan ding of va ri a ti ons in the ad mi ni-
stra tion of ju sti ce“, The Ame ri can Jo ur nal of Com pa ra ti ve Law 51(3)/2003: 643.
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нор ма тив них прав них еле ме на та ром ског за ко на“.⁶ Са дру ге стра не, Рајс ман 
је кри ти ко вао дру ге ауто ре због „исто рич но сти“ у пред ста вља њу ром ског за-
ко на као ор ган ске по сле ди це пле мен ске тра ди ци је и тре ти ра ња за ко на као 
до жи вље ног ис ку ства пре не го све сног из бо ра. Он је ука зао да Вај ра ух и Бел 
га је мо рал ну рав но ду шност пре ма ре ак ци о нар ним и за по је дин ца опре сив-
ним осо бе но сти ма ром ског дру штва.⁷ 

Не ко ли ко ауто ра је по ку ша ло да на пра ви зна чај не ти по ло ги је ром ске 
прав де, по себ но има ју ћи у ви ду крис као ре фе рент ну тач ку. Ек тон, Ке фри и 
Ман ди су пред ло жи ли јед ну иде ал но тип ску ди хо то ми ју из ме ђу си сте ма кри-
са и „фе у дал ног“ си сте ма, са Кал де ра ши ма и Ка ле као екс трем ним слу ча је ви-
ма, ме ђу ко ји ма се мо гу на ћи и дру ге ром ске гру пе.⁸ Ма да се, на пр ви по глед, 
ова два си сте ма дру штве не кон тро ле ме ђу соб но ве о ма раз ли ку ју од си сте-
ма при ват не осве те ко ји се сре ће код ста рих но мад ских ром ских за јед ни ца 
у се ве ро за пад ној Евро пи као и јав них су ђе ња (кри са) ко ји ре гу ли шу гра ђан-
ске и кри вич не раз ми ри це ме ђу мно гим Ро ми ма у ис точ ној Евро пи, ауто ри 
по ка зу ју да су ова два иде ал но тип ска мо де ла – „фе у дал ни“ мо дел и крис мо-
дел – у ства ри по ла ри зо ва не ва ри јан те са за јед нич ком струк ту ром. „Фе у дал-
ни мо дел при па да анар хи стич ком и но мад ском жи вот ном сти лу, док мо дел 
су да при па да се ден тар ним и струк ту ри ра ним за јед ни ца ма“.⁹ Не ко ли ко го ди-
на ка сни је, Ек тон је лич но из нео низ при мед би о дво ди мен зи о нал ном мо де-
лу и увео тре ћу ка те го ри ју, пре ма ко јој ба ро ше ро не пред ста вља из у зе так. 
Ње го ва ти по ло ги ја се мо же пред ста ви ти у ви ду тро у гла, „са фе у дал ним си-
сте мом, кри сом и ба ро ше ро по ста вље ним при кра ју три екс тре ма, где сва ки 
од њих има за при о ри тет раз ли чи те вред но сти, а то су: лич на од го вор ност, 
кон сен зус и тра ди ци ја, а сва ко дру штво има раз ли чи ту лич ност као ауто-
ри тет“.¹⁰ Да ље, Ек тон пред ла же да се суд ска ин сти ту ци ја Ме ша ре, ко ја мо же 
да по сре ду је ме ђу раз ли чи тим гру па ма Кал де ра ра, као што је то по ка за ла 
Еле на Ма ру ши ја ко ва,¹¹ не сма тра за при мер ром ског кри са, већ за па ра лел-
ну ин сти ту ци ју, ко ја је мо жда под ути ца јем кри са. Ма ру ши ја ко ва и По пов 

⁶ Ви де ти у: Cla u de Cahn, „Ro ma ni law in the Ti miş Co unty Gi am baş com mu nity“, Ro-
ma ni Stu di es, Fifth Se ri es, 19(2)/2009: 88.

⁷ За де та ље, ви де ти у: Mic hael Re i sman, „Auto nomy, in ter de pen den ce and re spon si bi-
lity“, The Yale Law Jo ur nal 103(2)/1993.

⁸ Ви де ти у: Tho mas Ac ton, Su san Caf frey, Gary Mundy, „The o ri zing Gypsy law“, The 
Ame ri can Jo ur nal of Com pa ra ti ve Law [Sympo si um on Gypsy Law] 45(2)/1997.

⁹ Idem: 238.
¹⁰ Ви де ти у: Tho mas Ac ton, „A three-cor ne red cho i ce: struc tu ral con se qu en ces of va lue-

pri o ri ti es in Gypsy law as a mo del for mo re ge ne ral un der stan ding of va ri a ti ons in the ad mi ni-
stra tion of ju sti ce“, The Ame ri can Jo ur nal of Com pa ra ti ve Law 51(3)/2003: 649.

¹¹ Ви де ти у: Ele na Ma rus hi a ko va, „Self-go vern ment among Bul ga rian Gypsi es“, у: Ta ras, Ray 
(ур.), Na ti o nal iden ti ti es and et hnic mi no ri ti es in Eastern Euro pe, Mac mil lan, Lon don, 1998.
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су од ба ци ли Ек то нов тро ди мен зи о нал ни мо дел и на зва ли га „на уч ном ми-
сти фи ка ци јом“. На осно ву соп стве не те рен ске гра ђе опо вр гли су Ек то нов мо-
дел кон стру и сан по мо ћу по да та ка до би је них од са мо јед ног са го вор ни ка.¹² 
Дво је бу гар ских ет но ло га та ко ђе су кри ти ко ва ли Ек то но во твр ђе ње да је ин-
сти ту ци ја ром ског су да на ста ла у Вла шкој и да „по ка зу је слич но сти у ети-
ке ци ји и прак си са ру мун ским се о ским скуп шти на ма (...), као и да је би ла 
функ ци о нал но од го ва ра ју ћа за за јед ни цу у роп ском по ло жа ју, ко ја је кре и ра ла 
струк ту ре па ра лел не ин сти ту ци ја ма сво јих го спо да ра да би што бо ље за шти-
ти ла ин те гри тет сво је за јед ни це од ме ша ња ро бо вла сни ка“.¹³ Ма ру ши ја ко ва 
и По пов сма тра ју да Ек тон ни је раз у мео по је ди но сти роп ства у ру мун ским 
ду нав ским кне же ви на ма и да је ње го во раз ми шља ње не ло гич но, јер ру мун-
ски се ља ци, ко ји би тре ба ло да бу ду мо дел, ни су би лу у роп ском по ло жа ју.¹⁴ 

То ком го ди на, де фи ни ци је ром ског су да ко је су по ну ди ли раз ли чи ти 
ис тра жи ва чи зна чај но су се ме ђу соб но раз ли ко ва ле. Не ки ауто ри су сма тра ли 
да је у пи та њу др жав но те ло у ем бри о нал ној фор ми¹⁵ док су дру ги го во ри ли 
да не ма су штин ске раз ли ке из ме ђу ром ске и не-ром ске прав де, „већ су пре 
од ре ђе не ром ске гру пе и од ре ђе ње на ци о нал не др жа ве сме ште не на раз ли-
чи тим по зи ци ја ма дуж истог мул ти ди мен зи о нал ног кон ти ну у ма“¹⁶ (или чак 
огра ни ча ва ју ром ски суд на „са вет јед ног или ви ше љу ди, ко је ни ко ни је био 
при си љен да по слу ша“).¹⁷ 

Ова де ба та знат но је до при не ла про ши ре њу кор пу са на уч не ли те ра ту-
ре о ром ском су ду и пре тво ри ла га у кључ ну и до бро раз ра ђе ну те му у ром-
ским сту ди ја ма. 

РОМСКИ СУД  ФОРМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
И ПОЈАМ КОНСЕНЗУСА

У на став ку ће украт ко би ти пред ста вље не фор мал не ка рак те ри сти ке 
ром ског су да у цен трал ној, ис точ ној и ју го и сточ ној Евро пи, као и се вер ним 
цр но мор ским обла сти ма, а де таљ но кон цепт кон сен зу са, кључ ни по јам ко ји 

¹² Ви де ти у: Ele na Ma rus hi a ko va, Ves se lin Po pov, „The Gypsy Co urt in Eastern Euro pe“, 
Ro ma ni Stu di es, Fifth Se ri es, 17(1)/2007: 70.

¹³ Ви де ти у: Tho mas Ac ton, idem: 645.
¹⁴ Ви де ти у: Ele na Ma rus hi a ko va, Ves se lin Po pov, idem: 75.
¹⁵ Ви де ти у: Su san Caf frey, Gary Mundy, „In for mal system of ju sti ce: The for ma tion of 

law wit hin Gypsy com mu ni ti es“, у: Weyra uch, Wal ter O. (уr.), Gypsy Law. Ro ma ni le gal tra di ti-
ons and cul tu re, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley, 2001: 104.

¹⁶ Ви де ти у: Tho mas Ac ton, idem: 641.
¹⁷ Ви де ти у: Mic hael Ste wart, „Ti me of the Gypsi es“, We stvi ew Press, Bo ul der Co, 1997.
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сто ји иза функ ци о ни са ња ром ског су да, углав ном на осно ву сту ди ја бу гар-
ских ет но ло га Еле не Ма ру ши ја ко ве и Ве се ли на По по ва.¹⁸ На осно ву ових опи-
са, би ће утвр ђе но да ли се и у ком сте пе ну ба ња шки ин тер ни суд ски си стем 
пре кла па са ром ским су дом уоп ште.

Ром ски суд се мо же одр жа ти на би ло ко јој по год ној ло ка ци ји (ли ва да, 
дво ри ште, ве ћа со ба не чи је ку ће и др.), и сва ки члан ром ске за јед ни це мо же 
да уче ству је у са слу ша њу. Су ди је се де у кру гу, а сви оста ли при сут ни сто је 
око њих. Су ђе њем ру ко во ди нај у глед ни ји члан су да. Обе стра не из но се сво-
је ста во ве, за тим сле ди суд ска рас пра ва то ком ко је се раз ја шња ва ју окол но-
сти и по зи ва ју све до ци. То ком са слу ша ња су ди је нај че шће узи ма ју реч, али 
сва ко ко је при су тан та ко ђе има пра во да го во ри и ко мен та ри ше из но ше-
њем при ме ра из про шло сти, тра ди ци о нал не прак се, би о граф ских при ча или 
из фол кло ра. Ди ску си је ни су вре мен ски огра ни че не, сва ко мо же да го во ри 
ко ли ко же ли јер је основ ни циљ да се при бли жи по зи ци ја стран ке, та ко да 
се ко нач но по стиг не кон сен зус кроз уза јам ни ком про мис. По што су ди је до-
не су од лу ку да се до не кле до шло до за јед нич ког ста ва, они фор му ли шу од-
лу ку при хва тљи ву за све укљу че не стра не и јав но је са оп ште. Од лу ка су да 
оба ве зно са др жи и нов ча ни део ко ји се пла ћа оште ће ној стра ни или да је као 
ком пен за ци ја за не пра вед ну оп ту жбу. Од лу ке су увек у скла ду са ма те ри јал-
ним мо гућ но сти ма пре кр ши о ца. Од лу ка ром ског су да се не мо же опо зва ти 
и сма тра се ко нач ном. 

Нај по у зда ни ји ме тод уста но вља ва ња исти не у слу ча је ви ма у ко ји ма 
при ку пље не ин фор ма ци је ни су ја сне или ка да су ис ка зи све до ка кон тра дик-
тор ни, пред ста вља јав на за кле тва пред ром ским су дом и при сут ним љу ди-
ма, ко ја се оба вља у ри ту а ли зо ва ној фор ми. Основ ни део чи ни на бра ја ње ра-
зних не сре ћа ко је ће се де си ти кри во клет ни ку и ње го вој по ро ди ци у слу ча ју 
да не ка же исти ну. По сто је не ке раз ли ке у да ва њу за кле тве из ме ђу ром ских 
гру па: за кле тва се мо же да ти пред ико ном, пред цр кве ном ико ном у цр кви, 
ис пред за ло же не ва тре, по ред ре ке, на два др ве на шта па по ста вље на у об ли-
ку кр ста, пред век ном хле ба,¹⁹ уоп ште –пред ства ри ма ко је за јед ни ца сма тра 
све ти ња ма. Све ром ске гру пе ве ру ју да кри во клет ство до но си раз ли чи те не-
сре ће кри во клет ни ку и ње го вој по ро ди ци у ско рој бу дућ но сти.

Што се ти че вр сте слу ча је ва ко ји се из но се пред ром ским су дом, нај че-
шће су у пи та њу рас пра ве око еко ном ских ин те ре са (на ср та ји на тр жи ште, 

¹⁸ За ви ше де та ља, ви де ти у: Ele na Ma rus hi a ko va, idem, Ele na Ma rus hi a ko va, Ves se lin 
Po pov, idem.

¹⁹ За ви ше де та ља, ви де ти у: Ele na Ma rus hi a ko va, Ves se lin Po pov, „The Gypsy Co urt as 
a con cept of con sen sus among ser vi ce no mads in the nort hern Black Sea area“, у: Le der, Ste fan, 
Streck, Ber nhard, Shifts and drifts in no mad-se den tary re la ti ons, Re ic hert, Wi es ba den, 2005: 135. 
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не ло јал на кон ку рен ци ја, под ри ва ње тр жи шта, пре у зи ма ње ре да или му ште-
ри ја, не пла ће ни ду го ви, итд.). Та ко ђе по сто је и рас пра ве у ве зи са по ро дич ним 
пи та њи ма (на док на да ако не ве ста ни је де ви ца, кон флик ти из ме ђу су пру жни-
ка, или из ме ђу ма ће хе и па стор ке, итд.) и, ре ђе, мо рал не и етич ке рас пра ве и 
про бле ми ко ји се ти чу за јед ни це као це ли не.

Од лу ке ром ског су да су оба ве зу ју ће, бу ду ћи да ром ски суд не ма овла-
шће не ин сти ту ци је ко је би омо гу ћи ле им пле мен та ци ју од лу ка и санк ци ја. 
Ако осо ба иг но ри ше од лу ке су да и од би је да их при хва ти, при ну ђе на је да 
на пу сти за јед ни цу. Ма ру ши ја ко ва и По пов ис ти чу да, пре све га, „основ на 
иде ја ко ја од ре ђу је об лик и функ ци ју ром ског су да је сте кон цепт кон сен зу-
са. Сва ка од лу ка овог су да при хва та се јед но гла сно не са мо од стра не свих 
чла но ва, већ од стра не це ле за јед ни це, укљу чу ју ћи и оп ту же не. Без кон сен-
зу са, са ма ин сти ту ци ја ром ског су да не по сто ји, бу ду ћи да не по сто је дру ги 
ме ха ни зми ко ји би спро ве ли од лу ку“.²⁰ Ме ђу тим, кон сен зус ни на ко ји на чин 
ни је огра ни чен на ром ски суд, већ пред ста вља по јам на ко ме је за сно ва но 
оби чај но пра во у свим дру штви ма. На су прот ауто ри тар ном за ко ну – ко ји је 
на мет нут с вр ха на ни же, оби чај но пра во, раз ви је но од о здо на го ре, зах те ва 
ши ро ку при хва ће ност и са гла сност. 

РОМСКЕ ГРУПЕ БЕЗ РОМСКОГ СУДА

Као што су Ма ру ши ја ко ва и По пов по ка за ли, без об зи ра на ши ро ку 
рас про стра ње ност ром ског су да ме ђу раз ли чи тим гру па ма у цен трал ној и 
ис точ ној Евро пи, по сто ји мно го дру гих ром ских гру па ко је не по зна ју та кву 
прав ну ин сти ту ци ју и ни ти има ју се ћа ње на не што слич но то ме.²¹ Дво је бу-
гар ских ет но ло га та ко ђе про це њу ју да по сто ји два или три пу та ви ше Ро ма 
ко ји ма је ром ски суд не по знат у од но су на број оних ко ји га прак ти ку ју. Ова 
про пор ци ја по кри ва чи тав ре ги он, али се раз ли ку је у раз ли чи тим др жа ва ма 
и ма њим ре ги ја ма. На при мер, у Че шкој ре пу бли ци и Сло вач кој са мо 5–10% 
ром ске по пу ла ци је по се ду је ром ски суд; у Ру му ни ји и Ма ђар ској то из но си 
из ме ђу јед не че твр ти не и тре ћи не; у зе мља ма ко је су не ка да чи ни ле Со вјет-
ски Са вез, прак тич но све ром ске за јед ни це има ју ром ски суд.

У по ку ша ју да са гле да ју да ли по сто ји не што што ме ђу соб но раз ли ку је 
за јед ни це ко је има ју ром ски суд од оних ко је га не ма ју или га се не се ћа ју, Ма-
ру ши ја ко ва и По пов су уста но ви ли два основ на фак то ра: (1) на чин жи во та 

²⁰ Ви де ти у: Ele na Ma rus hi a ko va, Ves se lin Po pov, „The Gypsy Co urt in Eastern Euro pe“, 
Ro ma ni Stu di es, Fifth Se ri es, 17(1)/2007: 78.

²¹ Idem: 71.
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ром ске гру пе – но мад ски (или се ми но мад ски) или пер ма нент но се ден тар ни, 
и (2) је зик гру пе или ди ја ле кат ром ског је зи ка ко ји гру па ко ри сти. Што се 
ти че пр вог фак то ра, ауто ри на гла ша ва ју да су „све ром ске гру пе ко је не зна-
ју за ром ски суд пер ма нент но се ден тар не (или су то би ле бар у по след њих 
не ко ли ко ве ко ва, ако не баш од вре ме на кад су сти гле у те кра је ве)“ и да се, 
у це ли ни, у Цен трал ној, Ју го и сточ ној и Ис точ ној Евро пи, „ром ски суд ја вља 
код Ро ма ко ји су би ли но ма ди по при ро ди основ ног по сла у про шло сти и 
во ди ли ак ти ван но мад ски на чин жи во та све де пе де се тих или ше зде се тих 
го ди на 20. ве ка“.²² Ипак, по сто је и гру пе ко је не са мо што су би ле но ма ди у 
про шло сти, већ и на ста вља ју да во де ак ти ван пут нич ки жи вот и још увек 
се при др жа ва ју тра ди ци о нал них об ли ка слу жбе ног но ма ди зма (при ла го-
ђе ног ма ње-ви ше мо дер ним об ли ци ма) и не ма ју или се не се ћа ју да су икад 
има ле ром ски суд. Та кве гру пе су, пре ма по да ци ма Ма ру ши ја ко ве и По по ва, 
Бур гу џи (ко ји жи ве углав ном у се ве ро и сточ ној Бу гар ској), та ко зва не трач-
ке Ка лај џи је (ко ји жи ве у Ју го и сточ ној Бу гар ској и у Трач кој ни зи ји), Ру да-
ри/Лу да ри/Лин гу ра ри ко ји го во ре ру мун ски је зик (из До бру џе, Бе са ра би је, 
Вла шке, Мол дав ског де ла Ру му ни је и Ре пу бли ке Мол да ви је), за тим Ка лај џи је 
(у за пад ним Ро до пи ма), не ко ли ко гру па Ко шни ча ра (у Бу гар ској) и одво је не 
гру пе та ко зва них Гур бе та (у бив шој Ју го сла ви ји). Ови ет но ло зи за кљу чу ју 
да, чак и ако по да ци из раз ли чи тих ре ги ја Цен трал не и Ис точ не Евро пе ко је 
су има ли у ви ду, не ну де ко на чан од го вор на пи та ње да ли по сто ји ди рект-
на ве за из ме ђу ром ског на чи на жи во та и при су ства ром ског су да, „си гур но 
је да ве ћи на (али не сви) Ро ма ко ји прак ти ку ју но ма ди зам има ју или су не-
ка да има ли ром ски суд, док суд ни је по знат ме ђу пер ма нент но на ста ње ним 
ром ским гру па ма“.²³ 

Дру ги фак тор ко ји сма тра ју да сто ји у ве зи са при су ством или од су-
ством ром ског су да ме ђу раз ли чи тим ром ским гру па ма је сте је зик гру пе. 
Мно ге гру пе ко је не по зна ју ин сти ту ци ју ром ског су да, на пу сти ле су ром ски 
је зик као пр ви је зик и при хва ти ле дру ге је зи ке, као што су то тур ски, грч ки, 
ал бан ски, ру мун ски или ма ђар ски. За њих је че сто ка рак те ри сти чан фе но-
мен „пре фе ри ра ног“ ет нич ког иден ти те та, па се бе ви де као Тур ке, Гр ке, Ал-
бан це, Вла хе/Ру му не, Ма ђа ре и та ко да ље. Дво је ет но ло га за кљу чу ју да „све 
гру пе ко је има ју ром ски суд го во ре ро ма нес, али не ма ју ром ски суд све гру-
пе ко је го во ре ро ма нес“.²⁴ 

Ипак, у јед ној на по ме ни, ови ауто ри про бле ма ти зу ју свој став и ука-
зу ју да ни је са свим ја сно да ли је ром ски суд не ка да по сто јао ме ђу гру па ма 

²² Idem: 72.
²³ Idem: 72.
²⁴ Idem: 73.
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Лин гу ра ра/Ру да ра/Лу да ра/Ба ња ша/Бе а ша/Бо ја ша ко ји го во ре ру мун ски је-
зик, а ко ји су жи ве ли у ис точ ној и цен трал ној Евро пи.²⁵ Они сма тра ју да по-
сто је ин ди ци је да је ром ски суд не ка да по сто јао ме ђу Ба ња ши ма у Хр ват ској, 
ко ји се се ћа ју ин сти ту ци је ко ја се зва ла li e ge di be a şa („ба ња шки суд“) и, ве-
ро ват но, та ко ђе у Ма ђар ској. 

Ово је би ла по чет на хи по те за ко ја је ини ци ра ла при ку пља ње ре зул та-
та оба вље них те рен ских ис тра жи ва ња ме ђу Ба ња ши ма у Ср би ји и Хр ват ској, 
те њи хо во упо ре ђи ва ње са усме ним ин фор ма ци ја ма и пи са ним из во ри ма о 
Ба ња ши ма у Ма ђар ској, у ци љу да се по ка же ка ко је ин сти ту ци ја ром ског 
су да по сто ја ла или још по сто ји ме ђу Ба ња ши ма Ер дељ ци ма (Ar de le ni) у Хр-
ват ској, Ср би ји и Ма ђар ској.

РОМИ КОЈИ ГОВОРЕ РУМУНСКИ: 
БАЊАШИ, РУДАРИ, ЛИНГУРАРИ

На Бал ка ну и ши ре у Евро пи, осим ру мун ских за јед ни ца ко је исто риј-
ски на ста њу ју зе мље ко је се гра ни че са са вре ме ном Ру му ни јом (Ср би ја, Бу-
гар ска, Ма ђар ска, Укра ји на), ру мун ски је зик го во ре и дру ге гру пе, од ко јих 
јед ну пред ста вља ју Ба ња ши. Ба ња ши се де фи ни шу као ма ле ром ске за јед ни це 
чи ји су ма тер њи је зик раз ли чи ти под ди ја лек ти и го во ри ру мун ског је зи ка. 
Они жи ве у ра зним де ло ви ма Ср би је, Хр ват ске, Ма ђар ске, Бо сне и Хер це го-
ви не и Бу гар ске, у ма њем бро ју и у Ма ке до ни ји, Грч кој, Укра ји ни, Сло вач-
кој и Сло ве ни ји. Ба ња ши да нас та ко ђе на ста њу ју дру ге европ ске зе мље, као 
што су то Не мач ка, Аустри ја, Фран цу ска, Шпа ни ја Пор ту гал, Ита ли ја и Ки-
пар где су сти гли ре ла тив но ско ро као га стар бај те ри, ле гал ни или иле гал ни 
ми гран ти, или из бе гли це. Они не го во ре ром ски је зик, а ве ли ка ве ћи на их је 
би лин гвал на или мул ти лин гвал на – уз свој ма тер њи го вор ак тив но се слу-
же ди ја лек ти ма окол ног ста нов ни штва, а ми гран ти го во ре је зик сво је но ве 
сре ди не. У мно го слу ча је ва тер мин Ба ња ши је са мо кон структ ко ји ис тра-
жи ва чи ко ри сте да би ре фе ри са ли о тим гру па ма, јер са ми Ба ња ши за се бе 
углав ном не ко ри сте овај тер мин или га уоп ште и не зна ју. Тер ми ни ко ји се 
од но се на ром ске за јед ни це ко је го во ре ру мун ски је зик у ра зним зе мља ма су 
сле де ћи: Ба ња ши у Ср би ји, Beás у Ма ђар ској, Ба ја ши у Хр ват ској, Ка ра вла си у 
Бо сни и Хер це го ви ни, Ру да ри у Бу гар ској, итд. У Бу гар ској, Ру да ри мо гу има-
ти и раз ли чи те про фе си о ни ме, као што су: Лин гу ра ри („ка ши ка ри“) или Ко-
па на ри („ко ри та ри“), Ур са ри („меч ка ри“), Меч ка ри или Мај мун џи („дре се ри 

²⁵ Idem: 72.
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мај му на“), и рет ко Аура ри („ис пи ра чи зла та“).²⁶ У Ср би ји, ју жно од Ду на ва, 
осим про фе си о ни ма – Лин гу ра ри („ка ши ка ри“), Фу са ри („вре те на ри“), Ко-
ри та ри, итд. – у упо тре би су и сле де ћи ет но ни ми: Ţiga ni/Ţâgani („Ци га ни“), 
Ци га ни Ру му ни/ру мун ски Ци га ни, вла шки Ци га ни или Ка ра вла си („цр ни Вла-
си“), ка ко од стра не са ме ба ња шке за јед ни це та ко и од стра не ма кро за јед ни-
це. Ове дру ге гру пе го вор ни ка ру мун ског је зи ка „скри ве не, мар ги на ли зо ва не 
и про бле ма тич не“, ка ко их на зи ва ру мун ски ан тро по лог Оти ли ја Хе де шан,²⁷ 
иза зи ва ле су па жњу ру мун ских ис тра жи ва ча из ско ро свих ху ма ни стич ких 
ди сци пли на још од по чет ка 20. ве ка.²⁸ Да нас, на прет ком ро мо ло шких сту ди ја, 
све до ци смо об но ве оп штег ин те ре со ва ња за Ба ња ше у ве ћи ни бал кан ских 
и европ ских зе ма ља у ко ји ма жи ве. 

Ба ња ши, због свој по лу но мад ског на чи на жи во та, мен та ли те та и фи-
зич ких ка рак те ри сти ка, сма тра ни су за Ци га не од стра не дру гих, а по не кад и 
они са ми се бе од ре ђу ју као Ци га не или Ро ме. Све до ско ро, Ба ња ши су би ли 
са чу ва ли сво је пр во бит но за ни ма ње – из ра ду пред ме та од др ве та: му шкар-
ци су ду би ли ко ри та и пра ви ли др ве не ка ши ке, док су же не из ра ђи ва ле вре-
те на, а за тим ишле по се ли ма и про да ва ле их или ме ња ле за хра ну или оде-
ћу.²⁹ То је раз лог због че га су че сто на зи ва ни ка ши ка ри или вре те на ри, без 
об зи ра што да нас ово за ни ма ње прак ти ку је са мо не ко ли ци на њих. У Бу гар-
ској, Ру да ри су ме та гру па ко ју чи не Лин гу ра ри и Ур са ри. Ур са ри су се ба ви-
ли дре си ра њем и во ђе њем ме две да, а че сто и мај му на. Ово за ни ма ње, по сле 
па да со ци ја ли зма, као да је при вре ме но об но вље но, јер се мо гло го во ри ти о 
„ре не сан си или об но ви но ма ди зма“.³⁰ Да нас су се не ки Ба ња ши при ла го ди-
ли се о ском на чи ну жи во та и об ра ди зе мље, док дру ги још увек во де пу ту ју-
ћи на чин жи во та и про да ју раз ли чи ту ро бу, а др ве ни пред ме ти су углав ном 
за ме ње ни пла сти ком или тек сти лом. Не ки Ба ња ши су по че ли да се ба ве ра-
зним за на ти ма и по пу ња ва ју де фи ци тар на за ни ма ња, а мно ги су га стар бај-
те ри у зе мља ма За пад не Евро пе. Чак и ако су не ки од њих још увек вр ло мо-
бил ни, мит о њи хо вом мо дер ном но ма ди зму не сме би ти пре це њен, као што 

²⁶ Ви де ти у: Маг да ле на Слав ко ва, „Ру да ри у ис точ ној Бу гар ској и еван ђе о ски по крет“, 
у: Би ља на Си ки мић (ур.), Ба ња ши на Бал ка ну: Иден ти тет ет нич ке за јед ни це, Бал ка но ло-
шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005.

²⁷ Ви де ти у: Oti lia He de şan, „Је дан те рен: Тре шње ви ца у до ли ни Мо ра ве“, у: Би ља на 
Си ки мић (ур.), Ба ња ши на Бал ка ну: Иден ти тет ет нич ке за јед ни це, Бал ка но ло шки ин сти-
тут СА НУ, Бе о град, 2005: 17.

²⁸ За де таљ ну ана ли зу ли те ра ту ре на ру мун ском је зи ку, ви де ти у: Oti lia He de şan, idem: 
16–24.

²⁹ Ви де ти у: Би ља на Си ки мић, „Ба ња ши на Бал ка ну“, у: Би ља на Си ки мић (ур.), Ба ња ши 
на Бал ка ну: Иден ти тет ет нич ке за јед ни це, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005.

³⁰ Ви де ти у: Ele na Ma rus hi a ko va, Ves se lin Po pov, „Be ar-tra i ners in Bul ga ria (tra di tion and 
con tem po rary si tu a tion)“, Et hno lo gia Bul ga ri ca 1/1998.
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то мо же би ти слу чај са при сил ним пре ме шта њи ма ста нов ни штва, ко ло ни-
за ци јом, ра том или ет нич ким су ко би ма.³¹ 

У не ким од прет ход них ра до ва ко ри сти ли смо кров ни тер мин Ба ња-
ши да би смо по кри ли све ром ске гру пе ко је го во ре ру мун ски је зик из ван 
гра ни ца др жа ве Ру му ни је.³² Ме ђу тим, ис ку ство све о бу хват них те рен ских 
ис тра жи ва ња, сте че но у по след њих не ко ли ко го ди на, на ве ло нас је да раз-
мо три мо мо гућ ност да љих ди стинк ци ја, за сно ва них на од ре ђи ва њу ба ња-
шких гру па из Ру му ни је и ре ги ја ода кле по ти чу. Та ко се мо же при бли жно 
го во ри ти о три основ не гру пе Ро ма ко ји го во ре ру мун ски је зик ван Ру му-
ни је: Ба ња ши (као што се на зи ва ју у Тран сил ва ни ји, ода кле во де по ре кло), 
Ру да ри (на зив ко ји се ко ри сти у Мун те ни ји и Ол те ни ји), и Лин гу ра ри (под 
овим на зи вом су по зна ти у Мол да ви ји). Ба ња ши, ко ји жи ве у Хр ват ској, Ма-
ђар ској и се ве ро за пад ној Ср би ји, го во ре број не ру мун ске ди ја лек те ка рак-
те ри стич не за Тран сил ва ни ју и Ба нат, а ин сти ту ци ја ром ског су да им је по-
зна та, као што ће мо по ка за ти у на став ку. Ве ћи на их је ка то ли ка и за др жа ли 
су са мо не ко ли ко еле ме на та ру мун ске тра ди циј ске кул ту ре.³³ Ру да ри, ко ји 
жи ве у Бу гар ској, ју жној и ис точ ној Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни (где се 
на зи ва ју Ка ра вла си), ко ри сте ру мун ске ди ја лек те из Мун те ни је и Ол те ни је. 
Не ки од њих прак ти ку ју ри ту ал ну крв ну жр тву зва ну гур бан/кур бан, пра во-
слав не су ве ре и у ве ли кој ме ри су са чу ва ли еле мен те ру мун ске тра ди циј ске 
кул ту ре, али се не се ћа ју по сто ја ња ин сти ту ци је ром ског су да. Тре ћа гру па, 
Лин гу ра ри, углав ном жи ве у Ре пу бли ци Мол да ви ји и Укра ји ни, али о њи ма 
не по се ду је мо до вољ но по да та ка да би смо ула зи ли у де та ље око њи хо вог је-
зи ка и тра ди циј ске кул ту ре. 

У на став ку ће мо украт ко раз мо три ти са да шњу си ту а ци ју Ба ња ша у 
Хр ват ској, Ср би ји и Ма ђар ској, по ну ди ти пре глед на уч них ин те ре со ва ња о 
овим за јед ни ца ма, до не ти при бли жне про це не њи хо вог број ног ста ња и ко-
мен та ри са ти њи хов ма њин ски ста тус, као и је зик ко ји го во ре и раз ли ке из-
ме ђу ба ња шких ди ја ле кат ских гру па у сва кој од ове три зе мље. Пред ста ви-
ће мо фор мал не ста во ве, за јед но са њи хо вим соп стве ним ми шље њем о су ду. 

³¹ Ви де ти у: Би ља на Си ки мић, „Ka ra vlachs in Bo snia and Her ze go vi na to day“, у: Би ља-
на Си ки мић, Ти ја на Ашић (ур.), The Ro man ce Bal kans, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, 
Бе о град, 2008.

³² Ви де ти у: So re scu Ма рин ко вић, An ne ma rie, „The Bayash in Cro a tia: Ro ma nian ver-
na cu lars in Ba ra nja and Me dji mur je“, u: Би ља на Си ки мић, Ти ја на Ашић (ур.), The Ro man ce 
Bal kans, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2008, и „Stra te gi es for cre a ting an ex pla-
na tory Bayash dic ti o nary in Ser bia“, Re vue Ro u ma i ne de Lin gu i sti que LVI 1/2011.

³³ Ге не рал но гле да но, чла но ви су „ду нав ског ба ња шког кон ти ну у ма“ о ко ме је го во-
ри ла Би ља на Си ки мић у: „Ба ња ши у Ср би ји“, у: Ба ња ши на Бал ка ну: Иден ти тет ет нич ке 
за јед ни це, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005: 258–262. 
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Што се Ма ђар ске ти че, би ће ко ри шће ни са мо пи са ни из во ри јер ни смо има-
ли при ли ке да та мо оба ви мо те рен ска ис тра жи ва ња ба ња шких за јед ни ца. 

БАЊАШИ У ХРВАТСКОЈ

Пр ви по ме ни Ро ма ко ји го во ре ру мун ски је зик у Хр ват ској по ти чу с 
кра ја 19. ве ка и по чет ка 20. ве ка.³⁴ Ру мун ски на уч ник Те о дор Фи ли пе ску, у 
сво јој сту ди ји о ру мун ским ко ло ни ја ма у Бо сни, сма тра да су сла вон ски Ка-
ра вла си ве ро ват но сти гли кра јем 17. ве ка и на се ли ли се у обла сти По же ге и 
у Бје ло вар ско-кри же вач кој обла сти, по што су пре шли Тран сил ва ни ју, Ба нат, 
Ср би ју и Бо сну.³⁵ Са мо не ко ли ко го ди на по сле Фи ли пе скуа, лин гви ста Гу став 
Вај ганд скре нуо је па жњу на Ру му не ко ји жи ве у Бо сни, а по ме нуо је и оне из 
Хр ват ске. Го ди не 1938, ру мун ски лин гвист Емил Пе тро вић, у рас пра ви по све-
ће ној гру пи ко ју на зи ва „Ру му ни из За пад не Ср би је“, по но во по ми ње по сто-
ја ње ове за јед ни це у Хр ват ској, у обла сти ма из ме ђу ре ка Дра ве и Са ве.³⁶ Ско-
ро три де сет го ди на ка сни је, срп ски ет но граф Мир ко Бар јак та ро вић, у свом 
опи су „ци ган ске оазе“ у Апа ти ну (у Бач кој), ко ју је ис тра жи вао у пе ри о ду из-
ме ђу 1960. и 1962. го ди не, та ко ђе по ми ње ру мун ске Ци га не ко ји се мо гу на ћи 
у Хр ват ској у се ли ма Дар да, Бол ман и Ка ра каш (Оси јеч ко-ба рањ ска ре ги ја), 
и у Да љу у Сла во ни ји.³⁷ Го ди не 1996, ру мун ски ди ја лек то лог Ни цо ла је Са ра-
ман ду ис тра жи вао је ба ња шке ру мун ске го во ре у три на се ља у Ме ђи мур ју и 
упо ре дио их са го во ром Ко ри та ра (од но сно са опи сом из сту ди је Еми ла Пе-
тро ви ћа из 1938) и го во ром Ру да ра (пре ма ис тра жи ва њи ма ко је је оба вио 
Ка ло та 1995. у Ру му ни ји). Са ра ман ду је за кљу чио да сви „Ци га ни ко ји го во-
ре ру мун ски је зик“ да нас го во ре „ре ла тив но ујед на чен иди ом, ко ји се мо же 
об ја сни ти за јед нич ким по ре клом, ге о граф ским фак то ри ма и исто риј ским 
окол но сти ма у ко ји ма су при хва ти ли ру мун ски је зик“.³⁸ Не што ка сни је су и 
со ци о ло зи по че ли да се за ни ма ју за Ба ња ше и по ка за ли да су ве ли ке гру пе 

³⁴ За све о бу хват ни пре глед на уч ног ин те ре са о Ба ња ши ма из Хр ват ске, ви де ти у: So-
re scu Ма рин ко вић, An ne ma rie, „The Bayash in Cro a tia: Ro ma nian ver na cu lars in Ba ra nja and 
Me dji mur je“, у: Би ља на Си ки мић, Ти ја на Ашић (ур.), The Ro man ce Bal kans, Бал ка но ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2008: 175–178.

³⁵ Ви де ти у: Te o dor Fi li pe scu, „Co lo ni i le române din Bo snia. Stu diu et no gra fic şi an tro-
po ge o gra fic“, Ca rol Göbl, Bu cu re ş ti, 1906: 210.

³⁶ Ви де ти у: Emil Pe tro vi ci, „«Românii» din Ser bia Oc ci den ta lă“, Da co ro ma nia IX/1938: 244.
³⁷ Ви де ти у: Мир ко Бар јак та ро вић, „Оаза апа тин ских Ци га на (При лог про у ча ва њу 

Ци га на у Вој во ди ни)“, Рад вој во ђан ских му зе ја 12–13/1964: 191. 
³⁸ Ви де ти у: Ni co lae Sa ra man du, „Cer ce tă ri di a lec ta le la un grup ne cu no scut de vor bi to ri 

ai românei: bă i a ş ii din nor dul Cro a ţ i ei“, Fo ne ti că şi di a lec to lo gie XVI/1997: 109. 
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Ро ма сти гле у Хр ват ску то ком 19. ве ка из Ру му ни је и да су њи хо ви чла но ви 
„при па да ли Ро ми ма Ко ри та ри ма, про из во ди ли др ве не пред ме те и сме сти ли 
се у обла сти Ме ђи мур ја и По дра ви не“.³⁹ 

Да нас у Хр ват ској Ба ња ши не пред ста вља ју по себ ну ма њи ну на др жав-
ном ни воу јер се сма тра ју Ро ми ма. Ме ђу тим, хр ват ска ста ти сти ка о ром ској 
по пу ла ци ји пра ви раз ли ку из ме ђу ром ских гру па пре ма је зи ку ко ји го во ре: 
Ro ma ni chib i ljim ba d’ bjaš. Со ци о ло шко те рен ско ис тра жи ва ње из 2004. го ди-
не по ка зу је да су чла но ви ром ских гру па ко је го во ре ljim ba d’ bjaš ши ре рас-
про стра ње ни од оних ко ји го во ре Ro ma ni chib у сле де ћим жу па ни ја ма: Си сач-
ко-мо сла вин ској, Ва ра ждин ској, Брод ско-по са вин ској, Оси јеч ко-ба рањ ској и 
Ме ђи мур ској. Ми ше тић твр ди да су чла но ви ди ја ле кат ске гру пе Ro ma ni chib 
углав ном Му сли ма ни и да жи ве у Истар ској и За гре бач кој жу па ни ји, као и 
на Ја дран ској оба ли и у са мом гра ду За гре бу. Они су скло ни ји ми гра ци ја ма и 
има ју ве ли ко ми гра циј ско ис ку ство. Го вор ни ци ди ја лек та ljim ba d’bjaš углав-
ном су хри шћа ни (ка то ли ци и не што ма ло пра во слав них), углав ном жи ве у 
Ме ђи мур ској жу па ни ји и у кон ти нен тал ном се ве ро за пад ном де лу Хр ват ске. 
Ве ћи на их жи ви у свом ме сту ро ђе ња, са ма њом тен ден ци јом ка ми гра ци ја ма.⁴⁰ 

На по след њем зва нич ном по пи су у Хр ват ској, из 2011. го ди не, укуп-
но је по пи са но 16.975 Ро ма. Ме ђу тим, про це не го во ре да је у пи та њу знат но 
ве ћи број, не где из ме ђу 30.000 и 40.000,⁴¹ а ова раз ли ка у бро је ви ма ду гу је се 
углав ном ет нич кој ми ми кри ји. Што се Ба ња ша ти че, про це њу је се да их има 
око 3.000 у Ба ра њи, 5.000 у Ме ђи мур ју и из ме ђу 10.000 и 13.000 у це лој Хр-
ват ској, а не ке про це не се кре ћу и до 20.000.⁴²

Лин гви сти се углав ном сла жу да у Хр ват ској по сто је две одво је не гру-
пе Ба ња ша ко ји го во ре два ру мун ска го во ра као свој пр ви је зик: Мун ће ни и 
Ар ђи ље ни.⁴³ Мун ће ни ком пакт но на ста њу ју област Ба ра ње и го во ре ме ша ни 

³⁹ Ви де ти у: Не вен Хр ва тић, „Ро ми у Хр ват ској: од ми гра ци ја до ин тер кул ту рал них 
од но са“, Ми гра циј ске и ет нич ке те ме 20(4)/2004: 370.

⁴⁰ Ви де ти у: Ан ка Ми ше тић, „The so cio-cul tu ral fe a tu res of the Ro ma ni po pu la tion“, у: 
Ма ја Штам бук (ур.), ка ко жи ве Хр ват ски Ро ми / How do Cro a tian Ro ma li ve, Ин сти тут 
дру штве них зна но сти „Иво Пи лар“, За греб, 2005: 351.

⁴¹ Ви де ти у: Та тја на Шка рић Ју рић, И. М. Кла рић, Н.С.На ран цић, С. Др мић, М.П. Са-
ли хо вић, Л.Б. Ла уц, Ј. Ми ли цић, М. Ба ра ба лић, М. Зајц, Б. Ја ни ћи је вић, „Trap ped bet we en 
tra di tion and tran si tion – anthro po lo gi cal and epi de mi o lo gi cal cross-sec ti o nal study of Bayash 
Ro ma in Cro a tia“, Cro at Me di cal Jo ur nal 48/2007: 709.

⁴² За при бли жну мре жу про шлих и са да шњих ба ња шких на се ља на те ри то ри ји Хр-
ват ске, ви де ти у: An ne ma rie So re scu Ма рин ко вић, „The Bayash in Cro a tia: Ro ma nian ver-
na cu lars in Ba ra nja and Me dji mur je“, у: Би ља на Си ки мић, Ти ја на Ашић (ур.), The Ro man ce 
Bal kans, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2008: 183–185.

⁴³ Ви де ти у: An ne ma rie So re scu Ма рин ко вић, idem, Пе тар Ра до са вље вић, „Ро ми Ба ја ши 
у Хр ват ској – го вор ни ци ру муњ ског ди ја лек та“, у: Гра нић, Ја го да (ур.), Је зик и иден ти те ти, 
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ру мун ски иди ом са до ми нант ним мун тен ским цр та ма, а пра во слав не су ве-
ро и спо ве сти. Што се ти че гру пе Ар ђи ље ни, они жи ве у обла сти Ме ђи мур ја, 
за тим у не ко ли ко на се ља у Ба ра њи и де лу Си сач ко-мо сла вин ске жу па ни је. 
Њи хо ви го во ри има ју за јед нич ке еле мен те са ру мун ским го во ри ма у Тран-
сил ва ни ји (ко ја се зо ве и Ер дељ, оту да до ла зи и њи хо во име), а по ве ро и спо-
ве сти су ка то ли ци.⁴⁴ За раз ли ку од Ба ња ша у Ба ра њи, ко ји за се бе не ко ри сте 
тер мин Bă i e şi, Ба ња ши у Ме ђи мур ју га ко ри сте за са мо и ден ти фи ка ци ју и свој 
је зик на зи ва ју l’im bă dă bă i aş. 

Ова ди стинк ци ја, без об зи ра што је углав ном лин гви стич ка, мо же би ти 
ин ди ка тор ре ли ги је, ме ста по ре кла, а мо же да ука же и на не ке суп тил не раз-
ли ке у мен та ли те ту или на чи ну дру штве не ор га ни за ци је. Је ди ни ме ђу њи ма 
ко ји по зна ју и одр жа ва ју ин сти ту ци ју ром ског су да, под име ном l’eźe dă bă i-
aş, је су Ар ђи ље ни у Ме ђи мур ју.

L’eźe dă băiaş

На ста вак ове сту ди је ба зи ра се на аудио за пи си ма са те рен ског ис тра-
жи ва ња ба ња шке за јед ни це у се лу Кур ша нец у Ме ђи мур ју, оба вље ном то ком 
2006. го ди не.⁴⁵ Ло кал ни Ба ња ши жи ве у са те лит ском на се љу – cum pa nia⁴⁶ – 
пот пу но изо ло ва ном од гра да. Они сво је на се ље на зи ва ју Луг, и ве ћи на их 
жи ви на иви ци ег зи стен ци је. Сви су ка то ли ци, има ју сна жне ве зе са дру гим 
ба ња шким за јед ни ца ма у Ме ђи мур ју, Ма ђар ској или чак у Ср би ји. Про це њу је 

Хр ват ско дру штво за при ми је ње ну лин гви сти ку, За греб – Сплит, 2007.
⁴⁴ Хр ват ски лин гви ста Пе тар Ра до са вље вић, у но вој сту ди ји о Ба ња шким го во ри ма 

у Хр ват ској, иден ти фи ко вао је тре ћу гру пу, Мун те ни Лу да ри, ко ји се бе на зи ва ју Лу да ри, 
го во ре мун тен ски ди ја ле кат ру мун ског је зи ка, жи ве у Си ску, Сла вон ском Бро ду, де лом у 
Ку ти ни, а по том ци су Ка ра вла ха из Бо сне и Хер це го ви не (Пе тар Ра до са вље вић, „Pri vi re 
de an sam blu asu pra gra i u ri lor bă i e ş e ş ti din Cro a ţ ia“, Pi ra mi da [Те мат ски број: „Bă i e ş ii în con-
tex tul sud-slav“] 2(I)/2011).

⁴⁵ Хр ват ском ет но ло гу То ни ју Ма ру ши ћу же ли мо да се још јед ном за хва ли мо на по-
мо ћи и пред ста вља њу ба ња шкој за јед ни ци, по мо ћи у ис тра жи вач ком ра ду и дра го це ним 
ин фор ма ци ја ма о на се љу и ње го вим ста нов ни ци ма.

⁴⁶ Ово је тер мин ко ји Ба ња ши у Хр ват ској и за пад ној Ср би ји ко ри сте за сво ја на се-
ља. Реч је о са те лит ским ко ло ни ја ма на пе ри фе ри ји ве ћих на се ља, обич но изо ло ва ним од 
обла сти ма са ве ћин ском по пу ла ци јом (Ni co lae Sa ra man du, idem: 98). У Тран сил ва ни ји, ова 
реч се углав ном ко ри сти ла да би озна чи ла дру штве ну је ди ни цу Ро ма ко ја се са сто ја ла од 
не ко ли ко по ро ди ца ко је жи ве на истом ме сту (Vi o rel Ac him, „The Ro ma in Ro ma nian hi-
story“, CEU Press, Bu da pest, 2001: 59). Овај тер мин та ко ђе ко ри сте Кал де ра ри и дру ге срод-
не гру пе на мно го ме ста у све ту, он обич но зна чи „гру па срод них про ши ре них по ро ди ца 
ко је пу ту ју и ра де за јед но“ (Ele na Ma rus hi a ko va, Ves se lin Po pov, „Seg men ta tion vs. con so li-
da tion: the exam ple of fo ur Gypsy gro ups in CIS“, Ro ma ni Stu di es, Fifth Se ri es 14(2)/2004: 181).
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се да их има око 900. Њи хо во тра ди ци о нал но за ни ма ње је про из вод ња др ве-
них пред ме та, али се оно да нас ви ше не прак ти ку је. Ве ћи на их је не за по сле на 
а мно ги се из др жа ва ју ску пља њем и про да јом пла стич них фла ша. Ба ња ши 
у Ба ра њи и Ме ђи мур ју пра ве ја сну гра ни цу из ме ђу сво је гру пе и Ро ма ко ји 
го во ре ром ски је зик, ко је на зи ва ју lă că ta ri, а њи хов је зик lăcătăreaşćе. 

То ком раз го во ра ко ји смо оба ви ли не те ре ну би ле су раз ма тра не раз-
ли чи те те ме у до ме ну ба ња шке тра ди циј ске кул ту ре у ци љу да се при ку пи 
што је мо гу ће ве ћи узо рак сло бод ног го во ра на ло кал ном ру мун ском ди ја-
лек ту. Ром ски суд је са свим слу чај но био по ме нут од стра не јед ног са го вор ни-
ка, јер то пи та ње ни је би ло пред ви ђе но. На и ме, на осно ву на ших прет ход них 
те рен ских ис ку ста ва из Ср би је и ин фор ма ци ја ко је по сто је у ет но граф ској 
гра ђи – Ба ња ши/ Ру да ри/ Лин гу ра ри ван Ру му ни је не ма ју ову ин сти ту ци ју. 
Опис до би јен у Кур ша не цу је при лич но ру ди мен та ран, јер ис тра жи вач ни-
је био при пре мљен да по ста вља пи та ња о ре ле вант ним де та љи ма. Са дру ге 
стра не, то ком овог раз го во ра би ло је при сут но мно го чла но ва ло кал не за-
јед ни це, па су до би је ни ре зул та ти при лич но фраг мен тар ни и ато ми зо ва ни.⁴⁷

Ба ња ши у Кур ша не цу на свом ру мун ском го во ру суд на зи ва ју l’еźе dă 
bă i aş („ба ња шки за кон“).⁴⁸ Не по ми ње се по сто ја ње јед ног су ди је или ли де ра 
ко ји би пред се да вао су ду, већ по сто ји не ко ли ко ста ри јих љу ди из кум па ни је, 
ко ји по зна ју пра ви ла и у ста њу су да до не су пра вил ну пре су ду. Суд за се да ис-
кљу чи во не де љом, не где на отво ре ном, а у ње му уче ству је це ла за јед ни ца. Оп-
ту же ни или кри вац на зи ва се glu bit (ве ро ват но из ру мун ског glo a bă „гло ба“). 
По што се фор му ли шу оп ту жбе, оп ту же ни тре ба да се за ку не на крст да ни је 
по чи нио де ло за ко је је оп ту жен.⁴⁹ Са го вор ни ци су ис та кли чи ње ни цу да се 
ни ко не ће за кле ти ако је крив, јер се ве ру је да кри во клет ник до но си не сре ћу 
са мом се би и сво јој по ро ди ци. Је дан са го вор ник је ре као да не би се усу дио да 
се за ку не на крст кад би био крив, јер има де цу, чак ни за 5 или 6 хи ља да евра, 
што је ина че огром на су ма ако се има ју у ви ду њи хо ва ни ска при ма ња и ни зак 

⁴⁷ Ви ше о се рен ди пи ти ју, ет но граф ском про це су тран сфор ма ци је те рен ске сре ће у 
пра во от кри ће, у: Gary Fi ne, Ja mes De e gan, „Three prin ci ples of se ren dip: in sight, chan ce, and 
di sco very in qu a li ta ti ve re se arch“, Qu a li ta ti ve Stu di es in Edu ca tion 9(4)/1996.

⁴⁸ Кад сам го во ри ла на срп ском, ко ри сти ла сам реч суд, а са го вор ни ци, ко ји су ве ро-
ват но хте ли да на гла се не фор мал ни ка рак тер њи хо вог оку пља ња, пре ки ну ли су ме ре-
пли ком: „Не ма ту су да. Ту смо ми.“

⁴⁹ У јед ном од 33 тран скрип та раз го во ра са Ба ња ши ма ко је Са ра ман ду об ја вљу је 
као анекс сво јој лин гви стич кој сту ди ји из 1997, са го вор ник из При би сла ве ца (Ме ђи мур-
је) го во ри де таљ ни је о за кле тви и ис ти че да по сто ји не ко ли ко ти по ва за кле тве: на крст, 
на гла ву соп стве не де це, на ико ну, у цр кви (Ni co lae Sa ra man du, „Cer ce tă ri di a lec ta le la un 
grup ne cu no scut de vor bi to ri ai românei: bă i a ş ii din nor dul Cro a ţ i ei“, Fo ne ti că şi di a lec to lo gie 
XVI/1997: 119). Ме ђу тим, фраг мент је из ву чен из кон тек ста, та ко да мо же мо са мо прет-
по ста ви ти да је у пи та њу био ба ња шки суд.
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жи вот ни стан дард. Ме ђу тим, у Кур ша не цу су се се ћа ли да су им ста ри ји љу ди 
го во ри ли да ако се не ко кри во за ку не, до би је епи леп тич ки на пад (рум. l-apu-
că ni voil’e), ко ји ће тра ја ти ме сец-два. У слу ча ју ла жне за кле тве, ста ри ји љу ди 
ко ји су во ди ли су ђе ње има ју пра во да „опро сте крст“ (рум. să iar tă cru śa). У ју-
рис дик ци ји су да би ла су кри  вич на де ла кра ђе, ту че, али и кра ђа не чи је же не.

Из гле да да је l’еźе dă bă i aş би ло ши ро ко за сту пљен у про шло сти код 
свих Ба ња ша Ар ђи ље на у Ме ђи мур ју, а и да нас још увек функ ци о ни ше у не-
ким на се љи ма. На ши са го вор ни ци су по твр ди ли да је слич но су ђе ње би ло 
одр жа но у Кур ша не цу не ко ли ко ме се ци пре на шег ис тра жи ва ња.

БАЊАШИ У СРБИЈИ

Емил Пе тро вић је пр ви на уч ник ко ји је дао лин гви стич ки опис ру мун-
ског го во ра Ро ма у Ср би ји. У свом члан ку из 1938. го ди не, он по ми ње „Ру-
му не“ из за пад не Ср би је (Пе тро вић на мер но ста вља „Ру му ни“ под на вод ни-
ке, упра во да би ис та као чи ње ни цу да они ни су аутен тич ни), и то из на се ља 
Чо ке ши на, где је оба вљао те рен ска ис тра жи ва ња 1937. го ди не у ци љу по пу-
ња ва ња упит ни ка за Ру мун ски лин гви стич ки Атлас.⁵⁰ Он је био при ву чен 
зва нич ним ста ти стич ким по да ци ма да у Чо ке ши ни жи ви 400 Ру му на, али је 
од мах по до ла ску при ме тио да су „пре ви ше там ни“. По што је уста но вио њи-
хо во тра ди ци о нал но за ни ма ње и упо ре дио га са не ко ли ко прет ход них на ла-
за ове вр сте, он је ста нов ни ке Чо ке ши не на звао ру му ни зо ва ним Ци га ни ма.

Од та да на да ље, све до по чет ка 21. ве ка, ин те рес за Ба ња ше у Ср би ји 
је био спо ра ди чан и ин ди рек тан, овој за јед ни ци ни је би ла по све ће на ни јед-
на си сте мат ска сту ди ја. Го ди не 2001. Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ за по чео 
је план ско ис тра жи ва ње ба ња шких за јед ни ца у Ср би ји, чи ји је ре зул тат био 
ин тер дисци пли нар ни збор ник ра до ва: Ба ња ши на Бал ка ну: Иден ти тет ет-
нич ке за јед ни це (2005), као и те мат ски број ча со пи са Pi ra mi da, по све ћен Ба ња-
ши ма у ју жно сло вен ском кон тек сту (2011, на ру мун ском је зи ку), и низ ин ди-
ви ду ал них ра до ва. Пр ви збор ник ра до ва укљу чио је и пр ву ма пу ба ња шких 
на се ља у Ср би ји, из ра ђе ну на осно ву по да та ка до би је них ме то дом пер цеп-
тив не ди ја лек то ло ги је.⁵¹ Број на се ља је про це њен на око 180 (140 у цен трал ној 
Ср би ји, 30 у Вој во ди ни, од то га 7 у Бач кој). Би ља на Си ки мић је пред ло жи ла 
кон цепт мен тал ног кон ти ну и те та или тран сгра нич ног кон ти ну у ма, ко ји 

⁵⁰ Ви де ти у: Emil Pe tro vi ci, idem: 244.
⁵¹ Ви де ти у: Би ља на Си ки мић, „Ба ња ши на Бал ка ну“, у: Би ља на Си ки мић (ур.), Ба ња-

ши на Бал ка ну: Иден ти тет ет нич ке за јед ни це, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 
2005: 10–12.
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би тре ба ло да де фи ни ше ба ња шку груп ну ен до га ми ју и свест о ге о граф ски 
уда ље ним при пад ни ци ма гру пе што ути че на ег зо га ми ју у ма лим на се љи ма.⁵² 

Број Ба ња ша у Ср би ји је ве о ма те шко од ре ди ти, јер се чла но ви ове за-
јед ни це од ре ђу ју на раз ли чи те на чи не: као Ср би (углав ном ју жно од Ду на ва), 
као Ру му ни (у Вој во ди ни), као Вла си (у не ко ли ко на се ља у Цен трал ној Ср би-
ји), и као Ро ми (по себ но у ве о ма си ро ма шним за јед ни ца ма ши ром Ср би је).⁵³ 
Ба ња ши у Ср би ји се гру бо мо гу по де ли ти на две раз ли чи те гру пе: јед на го-
во ри мун тен ски ди ја ле кат ру мун ског је зи ка, а дру га ер дељ ски ди ја ле кат (Ар-
ђи ље ни). Мун тен ски ди ја ле кат се го во ри у на се љи ма Ба ња ша/ Ру да ра ју жно 
од Са ве и Ду на ва, док Ба ња ши из Бач ке, ко ји жи ве дуж ле ве оба ле Ду на ва, 
уз гра ни цу са Хр ват ском и Ма ђар ском, ко ри сте ер дељ ски ди ја ле кат. Ба ња ши 
из Бач ке су ка то ли ци, са из у зет ком ма ле гру пе пра во слав них Мун те на ца у 
гра ду Апа ти ну, ка ко они то са ми за се бе го во ре. По ка за ло се да ин сти ту ци ја 
ром ског су да по сто ји са мо код гру пе Ар ђи ље ни Ба ња ша из Бач ке, где се ова 
прав на ин сти ту ци ја одр жа ла све до ше зде се тих го ди на 20. ве ка. 

La doi bań

Ли те ра ту ра о Ба ња ши ма у Ср би ји се вер но од Ду на ва ве о ма је оскуд на, 
а сту ди је о њи хо вој ин тер ној са мо у пра ви још су ре ђе. По сто ји јед но по ми-
ња ње кне за код Ба ња ша у Вај ској, ко ји је, пре ма ауто ру, био за ду жен да во ди 
ра чу на о де ци, же на ма, љу ди ма, да ре ша ва про бле ме у ве зи са ту ча ма и кра-
ђа ма и да спре ча ва Ба ња ше да се ба ве про ри ца њем суд би не по се лу.⁵⁴ Кнез је 
имао оба ве зу да, у слу ча ју сва ђе, са зи ва суд кад стра не ни су мо гле да по стиг ну 
спо ра зум. Ни је ја сно да ли је у Вај ској по сто јао кнез по сле 1977. го ди не. По-
сто ји и јед но крат ко по ми ња ње кне за у Сон ти, са об ја шње њем да да нас ви ше 
не ма кне за јер ни ко не же ли да пре у зме на се бе та кве оба ве зе,⁵⁵ као и кне-
за у Бач ком Мо но што ру, ко ји је био за ду жен да ми ри љу де и из ри че ка зне.⁵⁶ 

⁵² Ви де ти у: Би ља на Си ки мић, „Ба ња ши у Ср би ји“, у: Би ља на Си ки мић (ур.), Ба ња ши 
на Бал ка ну: Иден ти тет ет нич ке за јед ни це, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005. 

⁵³ На прет по след њем зва нич ном по пи су ста нов ни штва у Ср би ји, 2002, ни су мо гли 
да се де кла ри шу као Ба ња ши, Ру да ри или Ка ра вла си. Ме ђу тим, по пи сом из 2011. омо гу-
ће но је из ја шња ва ње као Ба њаш – што је ис ко ри сти ло укуп но 80 ста нов ни ка Ср би је. Ни-
су на рас по ла га њу ста ти стич ки по да ци о на се љи ма у ко ји ма су по пи са ни ови Ба ња ши.

⁵⁴ Ви де ти у: Ма ри ја Шо ла ја, „Кнез Ро ма у Вај ској“, ПЧЕ СА [Ци га не мој (Ро ми у Вој-
во ди ни)] XIII/1997: 218.

⁵⁵ Ви де ти у: Вла ди мир Сто ја но вић, „Ци га ни у Сон ти“, ПЧЕ СА [Ци га не мој (Ро ми у 
Вој во ди ни)]XIII/1997: 247.

⁵⁶ Ви де ти у: Пре драг Чи чо вач ки, „Цр ти це из жи во та мо но штор ских Ци га на“, ПЧЕ-
СА [Ци га не мој (Ро ми у Вој во ди ни)]XIII/1997: 271. 
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Гра ђа на ко јој се за сни ва ова ана ли за са сто ји се од аудио за пи са сни-
мље них то ком јед но днев ног те рен ског ис тра жи ва ња ба ња шке за јед ни це у 
Сон ти, у бли зи ни гра да Апа ти на, 2011. го ди не.⁵⁷ Про це њу је се да је број Ба-
ња ша у се лу Сон та не где око 500–600 љу ди. Они жи ве у три на се ља: у ста-
ром на се љу, одво је ном од се ла, ко је је тек не дав но до би ло во ду и стру ју; у 
са мом се лу (по след њих го ди на бо га ти ји Ба ња ши мо гу се би да ку пу ју ку ће у 
се лу и та ко по бег ну из ста рог на се ља, ка ко то са ми ка жу); и у но вом, ре ла-
тив но изо ло ва ном на се љу, на дру гом кра ју се ла. Ве ћи на их је ка то ли ка, а са-
мо не ко ли ко нео про те ста на та, одр жа ва ју сна жне ве зе са дру гим ба ња шким 
за јед ни ца ма у Бач кој дуж Ду на ва (Апа тин, Бач ки Мо но штор, Бо го је во, Вај-
ска) и на оба ли Ти се (Адор јан), али и са ба ња шким на се љи ма пре ко гра ни це, 
у су сед ној Хр ват ској, као и у Ма ђар ској. Да нас је из ра да др ве них пред ме та 
као за ни ма ње у пот пу но сти иш че зло; пре ма њи хо вим све до че њи ма са мо се 
још је дан чо век у Апа ти ну ак тив но ба ви ти ме. Из гле да да је не ста ло и њи-
хо во се кун дар но за ни ма ње – из ра да др ве ног угља. Ба ња ши ко ји ста ну ју у 
два на се ља у пред гра ђу су не за по сле ни и жи ве на иви ци ег зи стен ци је. Они 
не ма ју ве зе са Ро ми ма ко ји го во ре ром ски је зик, ко је зо ву lă că ta ri, као ни 
Ба ња ши у Хр ват ској.

Ба ња ши са ко ји ма смо раз го ва ра ли (а би ли су то нај ста ри ји љу ди у 
на се љу) жи во се се ћа ју ром ског су да ко ји је по сто јао у ста ром на се љу. Они 
су го во ри ли суд на срп ском, ме ђу тим, ка да смо ин си сти ра ли на ру мун ском 
тер ми ну, стал но су на во ди ли из раз la doi bań („за два нов чи ћа“).⁵⁸ Ис по ста-
ви ло се да је про стор у ко ме се од ви јао суд – у цен тру ста рог на се ља, у бли-
зи ни из во ра, упра во та ко на зи ван, па је од ње га ово име пре не то на це ло де-
ша ва ње. Нај ве ро ват ни је је име су да из ве де но из чи ње ни це да је су ђе ње че сто 
укљу чи ва ло пла ћа ње нов ца од стра не бра ни о ца ту жи о цу у слу ча ју пре су де 
у ко рист ту жи о ца, тач ни је за ку по ви ну пи ћа (ви на или ра ки је) за су ди је и за 
це ло на се ље ко је је уче ство ва ло у су ђе њу. Тер мин l’аźе та ко ђе је по знат, али 
се не ко ри сти у сми слу су да.

У скла ду са из ве шта ји ма са го вор ни ка, овај ин тер ни прав ни си стем ба-
вио се ме ђу соб ним кон флик ти ма на ни воу на се ља, ка ко ме ђу са мим Ба ња-
ши ма та ко и из ме ђу Ба ња ша и дру гих се ља ка. Суд је са зи ван у слу ча је ви ма 
ка да су Ба ња ши би ли укљу че ни у ту че, сва ђе или кра ђе (ку ку ру за, тре ша ња, 
гро жђа, итд.). Са го вор ни ци су ис та кли да по ро дич не и љу бав не раз ми ри це 
ни су би ле раз лог за са зи ва ње су да и да их он ни је ре ша вао.

⁵⁷ Хте ли би смо да се још јед ном за хва ли мо ба ња шком ли де ру и ак ти ви сти Ан ту ну 
Чон ки, чи ја нам је по др шка на те ре ну би ла из у зет но дра го це на.

⁵⁸ В. ру мун ски из раз de doi ba ni „без вред но“.
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По гла вар на се ља и пред сед ник су да на зи ва се кнез или пред сед ник на 
срп ском је зи ку и vu i vod („вој во да“) на ру мун ском.⁵⁹ Он је био нај му дри ји и 
нај по што ва ни ји чо век у кум па ни ји, али не оба ве зно и нај ста ри ји. Ве ли ки др-
ве ни штап са ор на мен ти ма био је сим бол ње го ве мо ћи. Је дан од на ших са го-
вор ни ка, ро ђен 1940. го ди не, ис при чао је ка ко су и ње гов де да и отац би ли 
пред сед ни ци ром ског су да и да је и он био иза бран ка да се вра тио из вој ске 
(што би зна чи ло као ве о ма млад чо век), али је од био. Раз лог ње го вог од би-
ја ња би ла је чи ње ни ца да је по за ни ма њу био му зи чар (ви о ли ни ста) и да је 
же лео да са сви ма у се лу бу де у до брим од но си ма да би га по зи ва ли да сви-
ра на свад ба ма и дру гим про сла ва ма. Вој во да је та ко ђе био лич ност ко ме су 
се и дру ги мо гли обра ти ти кад би Ба ња ши не што укра ли или учи ни ли не ко 
зло Шок ци ма у се лу, или кад би им би ла по треб на га ран ци ја за Ба ња ше као 
не ква ли фи ко ва не на јам не рад ни ке.

Осим вој во де, још два чо ве ка су копред се да ва ла на су ду – işcu tu и chi-
ş bi ru⁶⁰ – њи хов је за да так би ло оку пља ње кум па ни је за уче шће на су ђе њу, 
по зи ва ње ту жи о ца, оп ту же ног и све до ка, по ма га ње вој во ди у во ђе њу са слу-
ша ња и при ку пља ње нов ца за пи ће на кра ју. Де ци ни на ко ји на чин ни је био 
до зво љен при ступ су ду la doi bań.

По што би би ло пред ста вље но чи ње нич но ста ње, вој во да и ко ми си ја су 
ис пи ти ва ли обе стра не и све до ке. Пре су да је би ла до но ше на и са оп шта ва на 
ту жи о цу и оп ту же ном. Као што је већ ре че но, ка зна је обич но укљу чи ва ла 
пла ћа ње у нов цу од стра не оп ту же ног ако би се на шло да је крив, или, че-
шће, на бав ку не ко ли ко ли та ра ра ки је да се по пи је док тра је оку пља ње la doi 
bań. Кри ва стра на би се та да за кле ла да не ће по но ви ти ин ци дент, а у не ким 
слу ча је ви ма крив ца би ис ту као ње гов отац, јер је он био обеш ча шћен си но-
вље вим по на ша њем. Са свим су прот но у од но су на по дат ке из ет но граф ске 
ли те ра ту ре, са го вор ни ци су ре кли да ни у ком слу ча ју кри вац не би био из-
ба чен из за јед ни це. 

Ако је окри вље ни до ка зао да ни је крив, он би се за клео Бо гу на крст 
(рум. cruśе), да би до ка зао сво ју не ви ност. За кле тве су увек да ва не на ру мун-
ском је зи ку. На ши са го вор ни ци су их из го во ри ли све ча но, ви со ким гла сом:

⁵⁹ Но мад ски Ро ми су има ли сво ју уну тра шњу ауто но ми ју. Сва ка гру па је има ла свог 
во ђу, ко га су са ми Ро ми би ра ли, а вла сти при зна ва ле: јude у Вла шкој и Мол да ви ји, vo i e vod 
у Тран сил ва ни ји. Во ђе су пред ста вља ле не ку вр сту ари сто кра ти је ме ђу Ро ми ма и би ле 
ве о ма ува жа ва не ме ђу сво јим су на род ни ци ма. Има ли су та ко ђе пра во и при ви ле ги ју да 
на пла ћу ју др жав не го ди шње по ре зе ме ђу Ро ми ма – кра љев ским ро бо ви ма, или по ре зе 
за вла сни ке у слу ча ју ма на стир ских или бо љар ских ро бо ва (Vi o rel Ac him, idem: 59).

⁶⁰ Ја сно је да ови тер ми ни, иако су тран скри бо ва ни пре ма ру мун ским ор то граф ским 
пра ви ли ма, при па да ју ма ђар ској прав ној тер ми но ло ги ји и ве ро ват но зна че „по рот ник“ и 
„бла гај ник“.
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Asta cru śe că n-am fă cut ni mi ca o nu đirept aia 
śe voi spu ń eţ.
„(Ку нем се) овим кр стом да ни сам учи нио ни-
шта или да ни је исти на оно што ка же те.“

Iasta-i cru śe, lu meo şî ţaro, dac-am fă cut io aia. 
Niś nu şćiu c-am fost aco lo.
„(Ку нем се на) овај крст, све ту и зе мљи да то 
ни сам ура дио. Ни не знам да сам био та мо.“

Ако су се вој во да и ко ми си ја сло жи ли да оп ту же ни ни је крив, он да би 
му це ла кум па ни ја опро сти ла ре чи ма:

N-ai fă cut, co pi le, asta, să iarće dra gul Domn śe će-
ai ju rat pă cru śe că n-ai fă cut.
„Ни си то ура дио, де те. Не ка ти дра ги Бог опро-
сти што си се за клео на крст јер ти то ни си 
ура дио.“

По сле за кли ња ња на крст, крст тре ба да бу де „опро штен“ (рум. să ier te 
cru śa) што је био ко ри шћен за та кву свр ху. Ку пи ла би се ли тра ра ки је и љу-
ди би ре кли:

Să ierće dra gul Domn śe će-ai fă gă dit. 
„Не ка вам дра ги Бог опро сти за за кли ња ње.“, 

а он да би сви пи ли ра ки ју. У слу ча ју кри во клет ства ка зна је би ла пет пу та 
ве ћа не го обич но. 

Пре ма на шим са го вор ни ци ма, сви Ба ња ши из Бач ке има ју ин сти ту-
ци ју ко ја се на зи ва lа doi bań, ко ја је иден тич на са оном из на се ља Сон та. 
Код сло же ни јих слу ча је ва по сто ја ли су ме шо ви ти су до ви на ко је су по зи ва-
ни љу ди из дру гих ба ња шких на се ља. Ни ко се не се ћа да су у ром ском су ду 
уче ство ва ли lă că ta ri.

Са го вор ни ци ис ти чу да је овај си стем био пра ви чан и да су га сви по-
што ва ли, јер су сви кон флик ти ре ша ва ни у окви ру за јед ни це, а по ли ци ја ни-
је би ла укљу че на. За лич ност вој во де ис так ну то је да је он био чу вар тра ди-
ци је, спро во дио дру штве не нор ме и оче ки ва ња њи хо ве кул ту ре. Осим што 
је пред се да вао су ђе њем, он је сва ког ју тра оби ла зио на се ље да ви ди да ли су 
сва дво ри шта чи ста и уред на и гр дио же не ко је не чи сте сво је дво ри ште или 
га не по здра вља ју са „До бро ју тро“, или му пре ђу пут – јер се ве ро ва ло да то 
до но си ло шу сре ћу. На вод но су у свим тим слу ча је ви ма окри вље не же не та-
ко ђе из во ђе не пред суд lа doi bań.
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Пре ма на шим са го вор ни ци ма, по след њи ром ски суд у Сон ти одр жан 
је кра јем ше зде се тих го ди на, ка да је вој во да убио но жем јед ног Ба ња ша „због 
же не“ и био осу ђен на де вет го ди на за тво ра. Ње го во ме сто је оста ло пра зно и 
ром ски суд је пре стао са ра дом. Ов де је пре ста нак ра да ин сти ту ци је ром ског 
су да био при ме рен: лич ност ко ја је тре ба ло да чу ва по слу шност и при ме ну 
ин тер ног за ко на ба ња шке за јед ни це, уби ла је свог са пле ме ни ка Ба ња ша, та-
ко да је екс тер на др жав на прав да мо ра ла да ин тер ве ни ше и до не се пре су ду.⁶¹

БАЊАШИ У МАЂАРСКОЈ

Ром ска или ци ган ска по пу ла ци је пред ста вља нај ве ћу ет нич ку ма њи ну 
у Ма ђар ској, чи је се број но ста ње про це њу је из ме ђу 400.000 и 600.000. Они 
при па да ју три ма основ ним лин гви стич ким гру па ма: мо но лин гвал ни (го во-
ре ма ђар ски је зик) ма ђар ски Ци га ни или Ро мун гро, ко ји се бе зо ву „Ци га ни 
му зи ча ри“; дво је зич ни (го во ре ма ђар ски и ром ски) Вла шки Ци га ни ко ји се бе 
на зи ва ју „Ро ми“ и дво је зич ни (го во ре ма ђар ски и ру мун ски) ру мун ски Ци-
га ни ко ји се бе зо ву „Ба ња ши“. Ви ше од 70% Ро ма ко ји жи ве у Ма ђар ској го-
во ри ма ђар ски као свој пр ви је зик (Ро мун гро), они ту жи ве већ не ко ли ко ве-
ко ва. Не ка да су го во ри ли кар пат ски ди ја ле кат ром ског је зи ка, оту да их че сто 
зо ву „кар пат ски Ци га ни“.⁶² Не ких 21% ма ђар ских Ро ма го во ри не ки ром ски 
ди ја ле кат, ве ћи на их ко ри сти не ку од ва ри ја на та вла шког ром ског ди ја лек та, 
а раз ли ку ју се пре ма основ ном за ни ма њу: пот ки ва чи, про дав ци те пи ха, ка-
лај џи је, ко ва чи, ри ба ри, ску пља чи се кун дар них си ро ви на итд. Вла шки Ро ми 
су у нај ве ћој ме ри са чу ва ли ар ха ич не ром ске оби ча је.

Ма тер њи је зик Ба ња ша у Ма ђар ској пред ста вља ју раз ли чи ти ди ја лек-
ти ру мун ског је зи ка. Ба ња ши чи не око 8% ма ђар ских Ро ма, и они углав ном 
жи ве у По ду на вљу. Код ове гру пе, као и код дру гих Ба ња ша у Евро пи, је-
зич ка аси ми ла ци ја до го ди ла се ве ро ват но на ру мун ској је зич кој те ри то ри-
ји. Ње ни чла но ви сти гли су у Ма ђар ску из ме ђу 18. и 20. ве ка као го вор ни ци 
ру мун ског је зи ка као ма тер њег или као дво је зич ни (го вор ни ци ру мун ског 
и ма ђар ског је зи ка), та ко зва ни ру мун ски Ро ми, у мно го та ла са кон ти ну и ра-
ног до се ља ва ња из ру мун ских кне же ви на, и по сле ује ди ње ња – из Ру му ни-
је. Ме ђу тим, пи та ње по ре кла Ба ња ша ни је до вољ но ис тра же но у од но су на 
дру ге две ром ске гру пе.

⁶¹ По след њих го ди на, ли де ри Ба ња ша у Бач кој има ли су на ме ру да об но ве рад су да, 
али до са да то још увек ни је ре а ли зо ва но. 

⁶² Ви де ти у: An na Orsós, „Lan gu a ge gro ups of Gypsi es in Hun gary“, Stu di es in Ro ma 
(Gypsy) Et hno graphy 6/1997: 198.
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Ет но ло зи и лин гви сти раз ли ку ју три под гру пе у окви ру ма ђар ских Ба-
ња ша.⁶³ Је зик до ми нант не ве ћи не, Ер де ља ца, је сте ру мун ски ди ја ле кат из ба-
нат ске ре ги је пре је зич ке ре фор ме, ко ји чу ва свој ар ха ич ни ди ја ле кат ски ка-
рак тер ско ро у пот пу но сти изо ло ва но од са вре ме ног стан дард ног ру мун ског 
је зи ка.⁶⁴ Ер дељ ци жи ве у жу па ни ја ма Шо мо ђи, Тол на, За ла и Ба ра ња. Мун тен-
ци жи ве у на се љу Алош сент мар тон и ње го вој око ли ни у ју жном По ду на вљу 
и по ве за ни су са Ба ња ши ма из Хр ват ске, пре ко гра ни це (нај бли жа на се ља, 
До њи Ми хо љац и Бе ли шће, за пра во су ве о ма бли зу мун тен ском ба ња шком 
на се љу Бол ман у Ба ра њи),⁶⁵ а по ре кло њи хо вог ди ја лек та још ни је раз ја шње-
но.⁶⁶ Тре ћа је зич ка за јед ни ца, tit’аni, жи ви у ис точ ној Ма ђар ској, дуж ре ке Ти-
се, го во ри та ко зва ни кри шан ски ди ја ле кат за пад не Тран сил ва ни је. Ста ри ји се 
још увек се ћа ју да су се њи хо ви ро ди те љи пре се ли ли у Ма ђар ску из око ли не 
Ора дее (се ве ро за пад на Ру му ни ја), по чет ком 20. ве ка. По сле бо рав ка углав-
ном у се ве ро и сточ ном де лу Ма ђар ске, у жу па ни ји Са болч, они су се ко нач но 
на ста ни ли у бли зи ни Ти са фи ре да (жу па ни ја Хе веш), док су не ки од њих на-
ста ви ли да иду да ље и ра ши ри ли се по це лој Ма ђар ској. Ма ђар ски ет но му-
зи ко лог Ка та лин Ко вал чик ве ру је да је њи хо во ско ра шње пре се ље ње из Ру-
му ни је по мо гло да у ве ли кој ме ри са чу ва ју свој ма тер њи го вор: „Ста ри tit’аni 
не го во ре ру мун ски са ја ко ре ду ко ва ним во ка бу ла ром на ме њен по ро дич ној 
упо тре би, ка кав се ко ри сти у По ду на вљу, за то што њи хов бо ра вак ов де ни је 
био до вољ но дуг да би ре ду ко вао њи хов лек сич ки фонд. Али, чак и ов де, љу-
ди сред њих го ди на обич но гу бе свој лек сич ки фонд и овај про цес је убр зан 
по де лом ве ли ких по ро ди ца“.⁶⁷ На осно ву рас по ло жи ве гра ђе, по ка за ло се да 
са мо ер дељ ски Ба ња ши пам те ин сти ту ци ју ром ског су да, ко ју на зи ва ју lyezsjé.

Lyezsjé

У јед ној сту ди ји об ја вље ној 1996. го ди не о му зи ци ер дељ ских Ба ња-
ша у Ма ђар ској, Ка та лин Ко вал чик, по сле оп штих за па жа ња о ба ња шкој за-
јед ни ци, та ко ђе по ми ње суд (ко ји тран скри бу је као l’ęje). Аутор ка сма тра да 

⁶³ Ви де ти у: An na Orsós, idem, и Ka ta lin Ko val csik, „The folk mu sic tra di ti ons of Boyash 
Gypsi es“, у: Bar na, Gábor (ур.), Gypsy Et hno grap hi cal Stu di es 1. Salgótarján: Mikszáth Kiadó 1993.

⁶⁴ Ви де ти у: An na Orsós, idem: 198.
⁶⁵ До ку мен ти у ар хи ви ма жу па ни ја Шо мо ђи и За ла по ми њу Ци га не ко ји су ту сти-

гли из Хр ват ске и Сла во ни је по чет ком 20. ве ка (István Kemény, „Lin gu i stic gro ups and usa ge 
among the Hun ga rian Gypsi es / Ro ma“, у: Kállai, Ernö (ур.), The Gypsi es / the Ro ma in Hun-
ga rian So ci ety, Re gio – Te le ki László Fo un da tion, Bu da pest, 2002: 30).

⁶⁶ An na Orsós, idem: 198.
⁶⁷ Ви де ти у: Ka ta lin Ko val csik, „Karácsonyi köszöntés a beás cigányoknál“, Zenetudományi 

dol go za tok 1990/1991: 238.
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по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу за јед ни ца ко је го во ре ром ски је зик и ба ња-
шких, на осно ву њи хо вог су да: „Ба ња ши су бли жи да при хва те за ко не спо ља-
шњег све та као оба ве зу ју ће. То се мо же за кљу чи ти из ни за слу ча је ва у ко ји ма 
су ин те ре си спо ља шњег све та по ста вље ни из над ин те ре са јед ног или не ко-
ли ко чла но ва за јед ни це, ма да они мо гу да има ју и не ку иде о ло ги ју ко јом то 
об ја шња ва ју“.⁶⁸ Аутор ка та ко ђе по ми ње вој во ду, ис так ну ту лич ност ко ја има 
уло гу да по сум ња у за кле тву и да их осу ди ако су по чи ни ли кри во клет ство, 
ука зу ју ћи да не ки твр де да су иза бра ни ме ђу од ра слим му шкар ци ма ве ли ког 
угле да у кум па ни ји, док дру ги ка жу да су би ли по ста вље ни од стра не по ли-
ци је да би чу ва ли „за кон и ред“.⁶⁹ На осно ву овог члан ка оста је не ја сно да ли 
ба ња шки суд у Ма ђар ској још увек по сто ји, бу ду ћи да се аутор ка по зи ва на 
ра ни је об ја вље не при че и пе сме.

На жа лост, Бал ка но ло шки ин сти тут за са да не рас по ла же те рен ском 
гра ђом из ба ња шких за јед ни ца у Ма ђар ској, та ко да не ма мо пр во ра зред ну 
ин фор ма ци ју у по гле ду ром ског су да. У на став ку ће мо ко ри сти ти гра ђу из 
збир ке фол клор них тек сто ва Aminy ku putyere/Bátor em be rek („Хра бри љу-
ди“)⁷⁰ и об ја шње ња ко ја су у уво ду да ли ауто ри. Тек сто ви су при ку пље ни у 
обла сти у ко јој жи ве Ба ња ши Ер дељ ци (жу па ни је Тол на, Шо мо ђи и За ла) и 
пред ста вља ју из ве шта је у пр вом ли цу, се ћа ња на ром ски суд. У не до стат ку 
ори ги нал не те рен ске гра ђе, по слу жи ли смо се овим ауто би о граф ским при-
ча ма ко је, без об зи ра што не са др же ет но граф ске де та ље ко је би ис тра жи-
вач на те ре ну си гур но пи тао, или чак по сма трао на ли цу ме ста, пред ста-
вља ју не про це њив из вор за бо ље раз у ме ва ње на чи на на ко ји је ром ски суд 
функ ци о ни сао.

У ба ња шкој за јед ни ци, вој во да, као пред став ник це ле за јед ни це, имао 
је тро стру ку уло гу. Са јед не стра не, он је по сре до вао из ме ђу се ља ка ко ји су 
же ле ли да из нај ме ба ња шку рад ну сна гу и са мих Ба ња ша. Са дру ге стра не, 
на су ђе њи ма за одр жа ва ње ре да, и ко нач но, он је има ло уло гу, тач ни је су дио 
у ин те ре су одр жа ва ња до брих од но са из ме ђу ба ња шке за јед ни це и окол-
ног све та. Сви са го вор ни ци се сла жу да је ова ин сти ту ци ја прет ход ни ца 
мо дер ног гра ђан ског су да. Што се ти че кон фли ка та ко је суд тре ба да ре ша-
ва, а ко је са го вор ни ци зо ву lyezsjé (уп. рум. le ge „за кон“), у пи та њу су кра ђа, 
иза зи ва ње не ре да (уче шће у ту ча ма), али та ко ђе и зах тев за осве том у слу-
ча је ви ма по вре де ча сти и брач них про бле ма. Че ти ри при ло га у овој збир ци 

⁶⁸ Ви де ти у: Ka ta lin Ko val csik, „Ro ma or Boyash iden tity? The mu sic of the “Ard’elan” 
Boyas hes in Hun gary“, The World of Mu sic 38(1)/1996: 80.

⁶⁹ Ви де ти у: Ka ta lin Ko val csik, idem: 92.
⁷⁰ Ви де ти у: Ka ta lin Ko val csik, Imre Konrád, János Ignácz, „Aminy ku putyere – Bátor em-

be rek: Beás cigány történe tek, szokáselbeszélések és mesék iskolás gyer me kek számára“, Gand hi 
Közalapítványi Gimnázium és Kollégi um, Pécs, 2001.
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фол клор них тек сто ва са др же број не по дат ке о та квим слу ча је ви ма и на чи-
не на ко је су они ре ше ни.⁷¹ 

Вој во да (рум. vo i vod) је био нај ста ри ји му шка рац у на се љу, што га је чи-
ни ло нај по што ва ни јим и ско ро све тим. Од дру гих љу ди раз ли ко вао се сво јом 
по ја вом: но сио је сим бо ле сво је мо ћи. Вој во да је од лу ку до но сио уз по моћ 
не ко ли ци не дру гих су ди ја и, у ду ху му шке де мо кра ти је, сва ко из пу бли ке је 
мо гао да уче ству је у рас пра ви, да до да не што или да ко мен та ри ше. Дру ге су-
ди је, му дри љу ди, мо гли су да обо ре вој во ди ну пре су ду, а ко нач на пре су да је 
до но ше на кон сен зу сом свих су ди ја. 

То ком су ђе ња, сва ка стра на је би ла са слу ша на, за тим би се оп ту же ни 
за клео да је ре као исти ну жи во ти ма сво је де це, мај ке или сво јим соп стве-
ним. За кле тва је да ва на пред цр ном ма ра мом, хле бом, кр стом или рас пе ћем. 
Оп ту же ни је мо рао да се за ку не у здра вље сво је де це или у свој соп стве ни 
жи вот да ни је по чи нио то за шта је оп ту жен. Ево при ме ра та квих за кле тви, 
у фор ми у ко јој се по ја вљу ју у фол клор ним тек сто ви ма:

Hásztá-j kru sje, dákă mă szîmc, dákă n-ám fă kut 
nyimik. N-ám furát, nu m-ám bă tut, jo n-ám foszt, 
mă. Sză-m ma re ku pi ji pă dă száră, dákă nu zsor 
pă gyiriptátye!⁷²
„Ово га ми кр ста, ако се осе ћам, ако сам не што 
учи нио. Ни сам крао, ни сам се ту као, ја то ни-
сам био, бре. Не ка ми умру де ца до ве че ри, ако 
ни сам ре као исти ну!“

Hásztá-i krusj, dák-ám fă kut. Sză bátă drágul Domn 
ku pi ji, dák-ám fă kut!⁷³ 
„Ово га ми кр ста ако сам учи нио. Убио ми дра-
ги Бог де цу ако сам учи нио!“

По сле то га, вој во да је по ја ча вао за кле тву оп ту же ног ре чи ма да ће би-
ти про клет ако не ка же исти ну:

Nohát ásá sză tyé bátă drágul domn, pă kum o bá-
tyé pă krusj-ásztá, dákă áj mi sjunyit sjévá!⁷⁴ 
„Не ка те дра ги Бог уби је, као што уда ра у овај 
крст, ако си не што сла гао!“

⁷¹ Ви де ти у: Ka ta lin Ko val csik, Imre Konrád, János Ignácz, idem: 14.
⁷² Ka ta lin Ko val csik, Imre Konrád, János Ignácz, idem: 61.
⁷³ Ka ta lin Ko val csik, Imre Konrád, János Ignácz, idem: 67.
⁷⁴ Ka ta lin Ko val csik, Imre Konrád, János Ignácz, idem: 67.



160 Aнамарија Сореску Маринковић

Ако је оп ту же ни био крив, тре ба ло је да пла ти су ди ја ма пла ту и да ку пи 
ду ван и ви но за све уче сни ке од остат ка нов ца. Ипак, они ко ји су по чи ни ли 
де ла ко ја угро жа ва ју без бед ност за јед ни це, као што је, на при мер, кра ђа од 
се ља ка, би ли су стро же ка жња ва ни: њи хо во има ње је би ло кон фи ско ва но а 
они из ба че ни из за јед ни це за јед но са сво јим по ро ди ца ма. Ни су има ли пра во 
по врат ка јер се сма тра ло да су осра мо ти ли це лу за јед ни цу. Ово је, без сум-
ње, био нај бол ни ји део су ђе ња, јер ће у том слу ча ју спољ ни свет, ко ји пред-
ста вља по ли ци ја, ући у жи вот за јед ни це и тра жи ти од вој во де или да ка зни 
крив ца или ће они са ми на не ки на чин ка зни ти це лу за јед ни цу. Ни је слу чај-
но што се кон тра дик ци је у на ра ти ви ма из збор ни ка ја вља ју упра во на овом 
ме сту. Са го вор ни ци су власт вој во де сма тра ли оправ да ном и че сто је чак и 
хва ли ли. Ипак, док се лич ност вој во де у крат кој при чи ја вља као ви со ко по-
што ва на код по ли ци је, у јед ном дру гом тек сту ње га би тре ба ло жа ли ти, јер 
га по ли ци ја ту че ако не успе да одр жи ред.⁷⁵ 

У јед ном тек сту на ра тор се се ћа јед ног та квог су ђе ња одр жа ног 1953. 
го ди не, док дру ги на ра тор по ми ње та ква оку пља ња са по чет ка 20. ве ка. Ко-
ли ко је на ма по зна то, ром ски суд је не стао да нас ме ђу Ба ња ши ма Ер дељ ци-
ма у Ма ђар ској. По след ње су ђе ње би ло је одр жа но у дру гој по ло ви ни 20. ве-
ка. Ме ђу тим, не ки ње го ви еле мен ти мо гли су оста ти до да на шњих да на, као 
што је то, на при мер, за кле тва пред кр стом или хле бом. 

РОМСКИ СУД КОД РУДАРА?

До са да из ло же ни по да ци по ка зу ју да је ван гра ни ца Ру му ни је, са мо ер-
дељ ска гру па ме ђу Ро ми ма ко је го во ре ру мун ски је зик очу ва ла у прак си или у 
ко лек тив ном се ћа њу ром ски суд. У пи та њу су Ба ња ши по ре клом из Тран сил-
ва ни је, ко ји да нас жи ве у Цен трал ној Евро пи, од но сно у Ма ђар ској, Хр ват ској 
и Ауто ном ној По кра ји ни Вој во ди ни у Ср би ји. Ван гра ни ца Ру му ни је, пре ма 
ет но граф ској ли те ра ту ри, Ру да ри да нас не ма ју се ћа ње на по сто ја ње ром ског 
су да, а ту чи ње ни цу по твр ђу ју и ре зул та ти на ших те рен ских ис тра жи ва ња. 

Ру мун ски ет но граф Јон Кел ча, у пр вој по ло ви ни 20. ве ка за пи сао је код 
Ру да ра из на се ља Мус чел (жу па ни ја Ар ђеш, у по кра ји ни Мун те ни ји) не ко ли-
ко фраг ме на та ко ји опи су ју по сту пак сли чан ин тер ном прав ном си сте му, од-
но сно ром ском су ду. Пре ма Кел чи ном опи су, Ру да ри се по на ша ју у скла ду са 
соп стве ним за ко ном чи ји је основ ни кон цепт „пле ме ни то“ из ми ре ње, дру гим 
ре чи ма – кон сен зус. Оп ту же ни се мо ра за кле ти на крст, окре ну ти ка ис то ку 
са но гом на ко тли ћу у ко ме се ку ва ка ча мак. Онај ко по чи ни кри во клет ство 

⁷⁵ Ka ta lin Ko val csik, Imre Konrád, János Ignácz, idem: 15.
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по лу ди по сле не ког вре ме на као знак бо жи је ин тер вен ци је. Осо ба ко ја во ди 
са слу ша ње и од ре ђу је ка зну зо ве се vă taf. 

У сво јој књи зи, Кел ча ис ти че да је уз од су ство ре ли гиј ских уве ре ња, 
Ру да ри ма и Ро ми ма за јед нич ка за кле тва „што их чи ни бли жим кућ ним Ци-
га ни ма (vă tra şi), ко ји су из гу би ли оби чај ус по ста вља ња прав де пу тем за кле-
тве (рум. јurământ), као и Чер га ри ма, но ма ди ма, ко ји га још увек прак ти ку-
ју“.⁷⁶ За кле тва и ли дер, у слу ча ја Ру да ра то је vă taf, ука зу ју на прав ни си стем 
сли чан оном ко ји још увек по сто ји или је до ско ро по сто јао код Ба ња ша у 
Хр ват ској, Ма ђар ској и Ср би ји. По ста вља се пи та ње – за што га Ру да ри ван 
гра ни ца Ру му ни је ни су са чу ва ли, чак ни у ко лек тив ном се ћа њу, као што су 
то учи ни ли Ба ња ши Ер дељ ци?

Мо гу ћи од го вор се мо же на ћи у мо но гра фи ји Ви о ре ла Аки ма о Ро ми ма 
у ру мун ској исто ри ји. Овај ру мун ски исто ри чар бе ле жи да у сред ње ве ков-
ној Вла шкој и Мол да ви ји, али и ка сни је, ме ђу Ро ми ма ни је по сто ја ла ор га ни-
за ци о на струк ту ра ко ја би укљу чи ла све Ро ме ко ји су жи ве ли у не кој ре ги-
ји и др жа ви, и да су се ор га ни за ци о не струк ту ре ове вр сте по ја ви ле знат но 
ка сни је. Њих је ство ри ла др жа ва ра ди спро во ђе ња фи скал них оба ве за или 
да би се ус по ста ви ла бо ља кон тро ла над Ци га ни ма. У Вла шкој и Мол да ви ји, 
„не ко ли ко ци ган ских гру па жи ви у од ре ђе ном ре ги о ну. Они има ју за јед нич-
ко за ни ма ње и под вла шћу су ци ган ског ста ре ши не (vă taf). За јед но, ове гру-
пе чи не ци ган ску ло зу (vă tă ş ie). Ци ган ски ста ре ши на је и сам Ци га нин. Vă taf 
или bulibaşа при ку пљао је по рез, пред се да вао рас пра ва ма у окви ру сво је ром-
ске ло зе или из ме ђу Ци га на из раз ли чи тих ло за, а не ка да и ме ђу чла но ви ма 
сво је гру пе. Vă taf је та ко ђе пред др жав ним вла сти ма пред ста вљао Ци га не ко-
ји су у ње го вој над ле жно сти“.⁷⁷ Бу ду ћи да су та кве ор га ни за ци о не струк ту ре 
би ле ство ре не од стра не др жа ве, ни су има ле ни шта за јед нич ко са пр во бит-
ном дру штве ном ор га ни за ци јом Ро ма. Ме ђу тим, Аким уоча ва да мо же до ћи 
до кон фу зи је јер су и ци ган ски ли де ри и др жав ни слу жбе ни ци ко ји се ба ве 
про бле ми ма Ци га на би ли на зи ва ни vă ta fi. 

Мо же мо прет по ста ви ти да Ру да ри ван гра ни ца Ру му ни је не ма ју се ћа-
ње на ову ин сти ту ци ју јер она и ни је би ла део њи хо ве ин тер не дру штве не 
ор га ни за ци је, тј. ни је би ла ор ган ска ин сти ту ци ја Ру да ра на те ри то ри ји ру-
мун ских кне же ви на. Бу ду ћи да је vă taf био ауто ри тет ко ји је по ста вља ла др-
жа ва, он је био ла ко за бо ра вљен ка да су се Ру да ри на се ли ли на не ком дру-
гом ме сту. По ка за ло се да је ме ђу Ба ња ши ма би ло са свим су прот но: њи хов 
ли дер је био вој во да, ње га је са ма за јед ни ца иза бра ла ме ђу му шкар ци ма ко је 
сма тра нај сна жни јим или нај му дри јим. 

⁷⁶ Ви де ти у: Ion Chel cea, idem: 38.
⁷⁷ Ви де ти у: Vi o rel Ac him, idem: 61.
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ЗАВРШНА ЗАПАЖАЊА

Ако се упо ре де ба ња шки на ра ти ви о њи хо вом уну тра шњем прав ном 
си сте му са опи сом ром ског су да у цен трал ној, ис точ ној и ју го и сточ ној Евро-
пи ко је су да ли Ма ру ши ја ко ва и По пов, ја сно се ви ди да ба ња шки суд (l’eźe dă 
bă i aş, la doi bań или lyezsjé) са др жи исте фор мал не ка рак те ри сти ке и да је во-
ђен истим по и ма њем кон сен зу са као и ром ски су до ви дру гих ром ских гру па 
у Евро пи. Раз ма тра ју ћи по но во те о ри ју ко ју су по ста ви ли Ма ру ши ја ко ва и 
По пов, пре ма ко јој је ром ски суд прак ти ко ван са мо код го вор ни ка ром ског 
је зи ка, ја сно је да се ова те о ри ја мо же ма ло ре де фи ни са ти. Ва жна за па жа ња 
бу гар ских ет но ло га, да се у цен трал ној, ју го и сточ ној и ис точ ној Евро пи ром-
ски суд ја вља са мо код ром ских гру па ко је су прак ти ко ва ле но ма ди зам све до 
пе де се тих или ше зде се тих го ди на 20. ве ка, мо гу се при ме ни ти и на Ба ња ше. 
Код ба ња шких за јед ни ца у Ма ђар ској и Ср би ји, из гле да да је крај по слов ног 
но ма ди зма на сту пио и да је стал но на ста ње ње ба ња шких пу ту ју ћих гру па 
та ко ђе озна чи ло и крај ром ског су да.

Ипак, це ло пи та ње по сто ја ња ром ског су да ме ђу Ру да ри ма ју жно од 
Ду на ва оста је отво ре но, бу ду ћи да они не пам те по сто ја ње те ин сти ту ци је. 
У овом кон тек сту, мо же се по ста ви ти и пи та ње о ет нич ком по ре клу Ру да ра, 
бу ду ћи да су не ки ру мун ски ет но гра фи из 20. ве ка сма тра ли да Ру да ри ни су 
Ро ми, већ „ста ри Ру му ни“. Без об зи ра на то што се да нас ова те о ри ја сма тра 
за ста ре лом, чи ње ни ца да су Ба ња ши по ре клом из Тран сил ва ни је и Ба на та – 
а да Ру да ри до ла зе из Вла шке у ју жној Ру му ни ји, ве ро ват но је има ла уло гу у 
очу ва њу или гу бље њу ром ског су да код ове две гру пе. Та ко ђе, бу ду ћа де таљ-
ни ја ис тра жи ва ња мо гла би да по ка жу да су они ко је на уч ни ци гру бо на зи ва ју 
„Ро ми ко ји го во ре ру мун ски је зик“ или „Ба ња ши“ у ства ри хе те ро ге на за јед-
ни ца ко ју чи не раз ли чи те гру пе чи ји је за јед нич ки еле мент – ру мун ски је зик.
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Anamarija Soresku Marinković

THE COURT OF THE BAYASH: REVISING A THEORY

S u m m a r y
Today, the Gypsy Court is one of the central and most elaborated subjects in Rom-

ani studies. Since it is considered an important element in the lives of many Roma groups 
all around the world, its nature, origin, functions and characteristics have been widely dis-
cussed in different fields of Romani studies. In this paper we aim to revise the widely spread 
idea that all groups who have a Gypsy Court also speak Romani by using the example of 
the remembrance of this institution and certain elements that are still present among the 
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Bayash of Hungary, Western Serbia and Northern Croatia. We base our study on ethno-
logical and anthropological field studies that were carried out in the region of Medjimurje 
Međimurje (Croatia), and in the region of Backa (Serbia), on interviews and written ac-
counts of the Bayash from Hungary, and extensive field research among the Bayash and 
Rudari in Serbia and Bulgaria. By shedding light on the issue of existence of the Gypsy 
Court with Romanian language speaking Gypsies, the current study intends to contribute 
to the better understanding of the origin and nature of this institution in general.
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