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ВМЕСТО УВОД
Целта на този наръчник е да подпомогне работа на учители, социални и здравни
работници, работещи в ромска общност или с представители на ромската общност,
предоставяйки основна информация за спецификата на ромската общност, групови
особености, образователен, здравен и социален статус и т.н. Наръчникът представлява
сборник от ресурси и материали, изготвен за нуждите на участниците в обученията,
организирани в рамките на проект “Да докоснем недосегаемите: борейки се с
традицонните и нови анти-ромски стереотипи, финансиран от Европейската комисия.
Обученията се организират от междусекторни екипи за въздействие, включващи
представител на Регионален инспекторат по образование, Регионална здравна
инспекция и Регионална дирекция “Социално подпомагане”. . Те включват седем
модула на обучение с теренни работници в трите сфери: здравеопазване, образование,
социална сфера. Обученията се провеждат в шест области в страната: Враца, Велико
Търново, Шумен, Бургас, Пазарджик и София област.
Всеки модул е съставен от теоретична и практическа част. Практическите задачи ще
бъдат поставяни на участниците в края на всеки модул и те ще трябва да работят по
групи за изпълнението им преди протичането на следващия модул. Курсът включва
следните модули:
I.

Ромите и ромските групи

II.

Стереотипи спрямо ромите

III.

Лидерство в общността

IV. Образование на ромите
V.

Здравни проблеми на ромите

VI. Проблеми на ромите в социалната сфера
VII. Ранните бракове в ромска общност
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УВОД. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ДА ДОКОСНЕМ НЕДОСЕГАЕМИТЕ”
ПРОЕКТ:
„ДА ДОКОСНЕМ НЕДОСЕГАЕМИТЕ: БОРЕЙКИ СЕ С ТРАДИЦИОННИ И НОВИ
АНТИ-РОМСКИ СТЕРЕОТИПИ”
Длъжностите лица и теренните работници в сферата на обществените услуги
(особено в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи) от страни със
значително ромско население често споделят дълбоки предразсъдъци спрямо ромите. За
някои страни като България и Румъния, тези предразсъдъци се коренят в традиционните
стереотипи още от Средновековието, когато ромите са били наричани "недосегаеми", т.е.
хората, които никой не трябва дори да докосва. В други страни, особено тези в Западна
Европа, където ромите имигранти увеличават броя си в последно време, тези стереотипи са
нови. Въпреки това, те имат един и същ резултат. Поради това проектът се реализира в
България, Румъния и Холандия.
Идеята на проекта е да се бори с расизма и анти-ромските нагласи, основаващи се на
традиционни и нови стереотипи сред предоставящите обществени услуги в областта на
образованието, здравеопазването и социалните услуги. Проектът има за цел също да
подпомага взаимното разбирателство и толерантност към насърчаване на културен,
религиозен, езиков и етнически плурализъм. Общата цел на проекта е борбата с
традиционните и новите анти-ромски стереотипи от страна на образователните, социалните
и здравните теренни работници в България, Румъния и Холандия, както и насърчаване на
взаимното разбирателство и междукултурния диалог между ромскaтa общност и теренните
работници, следвайки принцип № 3 от Заключенията на Европейския съвет от 8-ми юни
2009 година. Целта на проекта е да създаде модел за ефективно използване на публичните
услуги от ромите, които да гарантират, че всички членове на уязвимите общности се
ползват от основните си права.
Проектът поставя три основни цели:
- Промяна в нагласите и стереотипите (традиционни и нови) на държавните
служители и теренните работници към ромите. Система за обучения, срещи и съвместни
мероприятия ще бъде установена с цел да повиши информираността на държавните
служители и теренните работници за спецификата на ромската общност, за това как те биха
могли да работят по-ефективно с нея и как да се преодолеят културните бариери;
- Промяна в начина на мислене и негативните стереотипи от страна на ромската
общност към държавните служители и теренните работници.
- Създаване на модел на сътрудничество с ромската общност, следвайки принцип 10
от Заключенията на Европейския съвет от 8-ми Юни 2009 година "Активно участие на
ромите".
Проектът стартира от 1.02.2011 г. и ще продължи 24 месеца.
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ОСНОВНИ РАБОТНИ МОДУЛИ
Работен модул 1: Изследване на традиционните и новите стереотипи сред държавните
служители и теренните работници
Цели:
Добиване на ясна представа за положението в географските райони и области на действие,
където ще се реализира проектът: карта на традиционни и нови стереотипи.
Изследователска дейност - чрез фокус групи и въпросници ще бъде създадена карта на
предразсъдъците и традиционните и новите стереотипи. Проучването ще бъде проведено
сред служители от различните административни нива, както и сред теренните работници –
учители, социални работни и доставчици на социални услуги, здравни работници.
Работен модул 2: Промяна на отношението на държавните служители и теренните
работници в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи
Цели:
Повишаване на съзнанието и повишаване на знанията за основните права и за
междукултурния и основаващ се на правата подход за справяне с проблемите в ромска
общност сред най-различни административни и управленски нива на държавните
служители и теренните работници в областта на образованието, здравеопазването и
социалните услуги;
Намаляване на нивото на традиционни и нови стереотипи срещу ромите в България,
Румъния и Холандия;
Създаване на модел за междусекторен всеобхватен подход за работа в ромска общност.
1. Създаване на МЕЖДУСЕКТОРЕН ЕКИП ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. Във всяка
пилотна област ще бъде създадена мобилна група за въздействие (МЕВ). Тя ще включва
представители от трите основни области, които са в центъра на нашия проект образование, социални грижи и здравеопазване. Поради това, всяка МЕВ ще включва по
един експерт от Регионалния инспекторат по образованието, от Регионална дирекция
„Социално подпомагане” и от Регионалната здравна инспекция. Шестте екипа от шестте
района за планиране в България ще бъдат обучени заедно с румънските си колеги. Освен
това, ще бъдат поканени ромските формални или неформални лидери от всяка област, за да
се улесни изграждането на мостове между длъжностните лица и ромската общност.
Обучението ще се организира под формата на летен лагер.
МЕВ ще имат две основни задачи:
- Да организират последващи обучения за колегите си в техните институции или за
теренни работници в дадена област, за да им се помогне да преодолеят предразсъдъците и
дискриминацията;
- Да реагират на случаи на дискриминация срещу ромите на терен или в други
институции и да прилагат многосекторен подход за тяхното
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решаване. МEВ ще се събират и ще обсъждат положението най-малко един път на месец.
Работен модул 3: Установяване на сътрудничество с ромската общност
Цели:
Създаване на механизъм за сътрудничество между ромската общност и теренните
работници.
1. Организиране на гражданско – образователно обучение за формални и неформални
ромски лидери, неправителствени организации и публични лица, за да се гарантира, че те
разполагат с познания за основните им права и за механизмите за прилагане и отстояване.
2. Организиране на месечни консултации на регионално ниво с участието и на
длъжностните лица, теренните работници, неправителствени организации, активисти и
лидери на ромската общност. Многосекторните екипи, ще са отговорни за провеждането на
информационни кампании и решаване на конкретни случаи при отказ на публични услуги
от съответните служители, използвайки административни механизми.
Работен модул 4: Обществени кампании
Цели:
1. Повишаване на обществената осведоменост сред държавните служители и теренните
работници за разпознаване на предразсъдъци, стереотипи и борбата с тях, за да се създаде
положителна толерантна мултикултурна среда;
2. Намаляване на стереотипите, както от страна на държавните служители спрямо ромите,
така и от страна на ромите към държавните служители;
3. Осигуряване на благоприятна среда за изпълнение на проекта.
o Печатни материали за борба срещу ромските стереотипи, обширни образователни
материали, насърчаващи интеграцията и взаимното разбирателство. Материалите
ще бъдат изготвени от високо квалифицирани професионалисти, работещи в
областта на мултикултурното образование и с дълбоко познаване на ромската
култура, с опит в процеса на интеграция на ромите.
o Обществени информационни кампании срещу анти-ромските стереотипи разнообразна гама от дейности в областта на образованието, здравеопазването и
социалните грижи ще бъдат предприети в рамките на обширни обществени
кампании. Те ще бъдат насочени към всички потребители на образователни,
здравни и социални услуги, както и на широката общественост. Кампаниите ще се
организират от МЕВ.
Работен модул 5: Обмен на опит между България, Румъния и Холандия
Работен модул 6: Дейности в Холандия
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МОДУЛ І: РОМИТЕ И РОМСКИТЕ ГРУПИ
ПРОИЗХОД И ИСТОРИЯ НА РОМИТЕ
ПРОИЗХОД: ИНДИЯ ИЛИ ЕГИПЕТ?
Голяма част от факти, свързани с историята на ромите са спорни и неясни. За разлика от учения
в природоматематическите науки, историкът не разполага непосредствено с това, което
изучава, а се опитва да възстанови картината на миналото на базата на оцелелите документи,
археологически данни и т.н. По обясними
През 1763 г. виенският вестник
причини писмените извори, свързани с ромите
“Wiener
Anzeigen” публикува дописка за
са малобройни и твърде неточни; те са
студента
Щефан Вали от гр. Кумарно (дн.
оставени от “другите” – византийски,
Кумаром,
Унгария). Докато учел в Лайден
балкански, османски и западноевропейски
той
се
запознал
с трима индуси-брахмани,
хронисти – и естествено информацията, която
които
говорели
санскрит.
Сторило му се, че
дават е оскъдна и често съмнителна.
думите
в
този
език
наподобяват
думите от
Едно от малкото сигурни неща, свързани
езика на ромите в родния му град, затова
с появата и заселването на ромите в Европа е
записал около 1000 санскритски думи. Като
техният индийски произход. Дълго време се е
се върнал в Кумарно той прочел тези думи
смятало, че ромите идват от Египет –
на ромите и те отгатнали значението на
територия доста по-близка и позната на
повечето от тях. Тази дописка накарала
европейците в сравнение с далечна и
лингвиста Х.М.Г.Грелман да започне да
тайнствена Индия. Освен това самите роми са
събира материали за санскрит и за романес
твърдели, че са потомци на изгонени от Египет
и след продължителна работа, отнела му две
християни. В резултат на това те получават
десетилетия, той издал знаменития си труд
статут на мъченици за вярата, защитни
“Циганите. Един исторически опит върху
грамоти от папа Мартин V, император
начина на живот, състоянието, обичаите и
Сигизмунд и много западноевропейски
съдбата на този народ в Европа заедно с
владетели и биват приети благосклонно в
техния произход”, в резултат на което
Европа. Остатък от това схващане са
хипотезата за индийския произход на
названията за цигани в много езици – напр.
ромите
се налага като основна.
популярното Gypsy в английския език. И до
ден днешен някои групи цигани свързват себе
си с Египет – напр. т.нар. егюпци в Македония и Косово (малка част от тях живее и в найюгозападните части на България) и др.
Индийският произход на ромите е установен на базата на лингвистиката, чрез сравнения
между ромския език романес и древноиндийския свещен език санскрит.
РАЗСЕЛВАНИЯ НА РОМИТЕ
Не е ясно кога и защо ромите напускат Индия: Повечето историци предполагат, че това става
през V-VІ в. от н.е. и е свързано с падането на Гуптската династия и сътресенията в индийското
общество
Първите сравнително сигурни данни за цигански разселвания са персийски и се отнасят към
времето на 5-6 в.: шах Бахрам Гур, „зоти”, „лури”.
Приема се, че при достигането на източните граници на Византийската империя, циганските
групи се разделят на три потока и поемат съответно на север,
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към Задкавказието (днешна Грузия и Армения), на юг, към Сирия, Палестина и Северна
Африка, и третият поток - към Мала Азия, Балканите и Европа. Те биват наречени съответно
лом, дом и ром.
В Мала Азия, Кипър, Египет и Палестина и до днес живеят т.нар. „домари”.
Днес в Йерусалим живеят малък брой
ЗАСЕЛВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
хора, наричащи се домари. Смята се, че те са
Поради различните наименования, които
потомци на едно от разклоненията, отделило се
са давани на ромите (от византийски и
от потока на циганските миграции. Връзката на
други историци) не е ясно от кое време
домарите с днешните роми е открита отново на
датират първите сведения за пристигане
базата на лингвистични изследвания. В
на роми на Балканите; Роми (под
домарския език са запазени думи, които пазят
наименованието
"атцингани")
със
част от санскритския си корен. Другата част от
сигурност са описани в “Житие на Свети
корена може да бъде открита в аналогичната
Георги от Атон” (ХІ в); Същото
дума в ромския език. Съществуват и около 50
наименование – “атцингани” се среща и
думи, които са напълно идентични в ромския и
в
по-ранни
извори
–
напр.
домарския език.
Хронографията на Теофан Изповедник от
началота на ІХ в., но не е ясно дали
споменатите в нея атцингани са роми.
Ромите остават на Балканите няколко века преди да тръгнат към Западна Европа: донасят
търсени занаяти, работят за манастирите, намират добро препитание, занимават се също така с
гадателство и врачуване. Наречени са „атцигани” – „недокосваеми” поради практикуването на
врачуване, което не е прието от църквата.
РОМИТЕ ПРЕЗ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ
Ромите остават на Балканите няколко века преди да тръгнат на големи групи към Западна
Европа. Поради тази причина мнозина изследователи наричат Балканите "втората родина на
циганите", а езика романес - "балканизиран
От страниците на историята: Един циганин
индийски език". Постепенно те преминават
мюсюлманин
не бива да живее сред цигани
от чергарски към уседнал начин на живот
неверници.
Той
трябва да бъде с мюсюлмани.
(към това ги подтиква и политиката на
Ако
обаче
той
продължава
да живее сред
османска власт). С помощта на данъчни
неверници,
тогава
трябва
от
него да се вземе
облекчения, османската власт успява да
харач в същия размер, както от неверниците.
накара и голяма част от ромите да приемат
Корпус от закони на Мехмед II Фатих за
исляма и да станат мюсюлмани. Така
населението
във вилаета Румели (1475 г.)
например ромите мюсюлмани плащат
данъка харач в много по-малък размер от
ромите християни.
По правило ромите се препитават с дейности, обслужващи останалите групи население ковачество, производство на кошници, сечива и т.н. и респективно получават съответните
имена - кошничари, бургуджии, дръндари и т.н.
Вековете съжителство с останалите балкански народи, безболезненото преминаване от
християнство към ислям и обратно, както и необходимите контакти с другите групи население
(поради посочения по-горе начин на препитание) оказват голямо влияние върху ромския
фолклор. В него се вплитат българско-славянски и турско-арабски елементи, които заедно с
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"изконно-ромските" образуват една колоритна и неповторима цялост.
Трябва да отбележим, че тази първа вълна на цигански заселвания не е еднократен акт.
Както посочихме, първите ромски групи идват по българските земи още по времето на Второто
българско царство. Нови групи роми се заселват с идването на турците и през следващите
векове. През XVII и XVIII в. към тях се присъединяват и роми, бягащи от Влашко и Молдова,
където по това време имат статут на "вещи", а не на "лица", т.е. където са роби. Това
постепенно променя източника на ромските миграции по българските земи - не от Мала Азия, а
от териториите на днешна Румъния.
Посоченият процес придобива особен размах през втората половина на 19 в. Тогава в
Румъния бива отменено робството и големи групи роми се заселват първоначално в
Трансилвания, а след това - в цяла Европа и на Балканите. Това е т.нар. "голяма келдерарска
инвазия". Неин резултат е втората вълна от ромски миграции по българските земи - втората
половина на 19 и началото на 20 в.
Ромите, които се заселват в България през този период се различават по доста неща от
живеещите вече векове по българските земи роми. Те говорят по-различен диалект на език
романес (т.нар. "влашки" диалекти), а част от тях говорят старинен вариант на румънски език и
не се самоназовават "роми". Религията им е източно-православно християнство, като тя играе
съществена роля в живота им. Сред някои от тях са запазени старинни потестарни форми.
По обясними причини във фолклора на тези роми турско-арабските и ислямски елементи са
минимални. В тяхната календарно-празнична система се отбелязват само християнските
празници, с акцент на Гергьовден и Великден, за разлика от календарно-празничната система
на повечето "заварени" роми-мюсюлмани, които празнуват както християнските, така и
ислямските празници с акцент на Васильовден (Василица) и Гергьовден (Ерделез).
ПРЕСЛЕДВАНИЯ НА РОМИТЕ В ЕВРОПА
Преследванията на ромите в Европа започват още в началото на XVI в., но те достигат връхната
си точка по време на Втората световна война (1939 - 1945) при управлението на Адолф Хитлер.
Историята започва много по-рано и водеща роля в нея има идеята за чистата арийска раса.
Постепенно се развива цяла идеология за
Парадоксален е фактът, че думата
защитата на германската раса от смесване с
“ариец” произлиза от санскрит и
останалите
нечисти
народи.
Германското
означава "благороден", а арийците са
правителство предприема първите стъпки за това
племе от индоевропейски произход,
през 1933 г. През 1936 - 1937 г. е създаден е и
водещо своето начало от Индуската
специален Изследователски институт за расова
цивилизация, също както и ромите.
хигиена. Неговият директор Робърт Ритер
обявява ромите за "примитивни същества" без
индивидуалност, история и култура. Това, което
той препоръчва е да им бъде забранено (чрез различни методи, включително и хирургически)
да създават потомство, и по този начин "чистата нация" да бъде постепенно изчистена от тях.
Освен това смесените бракове са забранени.
Не трябва да се заблуждаваме обаче, че преследването на ромите е заемало основното място в
политиката на Хитлер. Въпреки огромните мащаби, които предприема, то е само част от
политиката за "чиста нация", в която водеща роля играе преследването на еврейския народ.
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Като начало са обособени три групи роми.
Първата е на "етнически чистите скитащи
цигани". Отношението към тях е по-особено и
им се позволява известна свобода. Членовете на
Института все пак приемат историческия факт,
че ромите идват от Индия и следователно могат
да бъдат смятани за арийци, но твърдят, че по
пътя от Индия през Европа те са встъпвали в
брак с представители на други раси и
следователно са "омърсена, смесена раса".
Втората група са ромите със смесен произход.
Мерките срещу тях са особено жестоки. По
никакъв начин не им е позволено да имат деца,
за да не продължат "замърсяването" на
германската нация. Третата група е от хора от
не-цигански произход, които обаче водят скитащ
живот като ромите. Тези хора са обявени за
"анти-социални" (които не могат да живеят
нормално в обществото като останалите хора).
Такива са и всички, които нямат постоянна
работа или сами са си работодатели. Така са
застрашени дори художниците и музикантите,
които си изкарват прехраната като се
придвижват от едно място на друго.
"Лагерите на смъртта"
Всички, които попадат в тези категории, заедно с евреите, са изолирани и изпращани в
специално създадени концентрационни лагери. През 1942 г. в лагера Аушвиц-Биркенау са
транспортирани над 10 000 роми. Ромите от окупираните от Германия територии също са
изпратени в концентрационните лагери, обвинени, че са шпиони на съответните държави. В
периода февруари 1943 - лятото на 1944 в лагера Аушвиц-Биркенау са депортирани ромите от
Германия, Австрия, Бохемия и Моравия, Холандия, Белгия, северна Франция, Полша,
Съветския съюз и др.
Условията в лагерите били нечовешки. Затворените там приличали повече на умрели,
отколкото на живи. Те били подложени на глад, епидемия и болести. По-лошо от това били
единствено газовите камери, където затворените евреи, роми и военнопленници били
умъртвявани. Близо 19 300 роми са убити в лагера Аушвиц-Биркенау, като само на 2 срещу 3
август 1944 г. при заплахата от приближаването на съветските войски, германците убиват в
газовите камери 2900 роми.
Според данните на различните изследвания жертви на нацисткия геноцид стават между 250 000
и 500 000 роми. Този геноцид се нарича Холокост (на ромски - Пораймос) и паметта на
жертвите се почита на Международния ден на ромите 8 април.
БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ ПО
ВРЕМЕ НА ВТОРАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА
По време на Втората световна

От страниците на историята: "българите доста дълго
са живели с хора като арменци, гърци и цигани, за да
разберат еврейския проблем".
Адолф Бекерли, германският посланик в София
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война България е единствената европейска страна, в която ромите не споделят жестоката съдба
на своите събратя. След активизирането на политиката си срещу ромите германското нацистко
правителство изисква и от България да предаде своите евреи и роми и да ги депортира в
"лагерите на смъртта". Въпреки опасността страната да бъде окупирана от нацистка Германия,
цар Борис III отказва, с което спасява живота на около 300 000 роми и 50 000 евреи.
Разпространение на ромите в Европа

ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ
В българския език и българската традиционна фолклорна култура се е утвърдила употребата на
думата “цигани” по отношение на някои етнически групи в страната. Новата политическа етика
след 1989 г. постепенно налага употребата на думата “роми” в официалните документи по
отношение на същите групи от населението. Във всекидневния език обаче, едното понятие само
механично бива заменено от другото, което води до честото им смесване и употребата им като
синоними в медиите и публичното пространство. Съществуването на обобщените названия
“цигани/роми” създава илюзорното усещане, че става дума за една хомогенна общност, която
има строго определени културни и социални измерения. На практика обаче, вътре в общността
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съществуват няколко ясно обособени групи с различни характеристики.
1) Самоназванието “Romá” (“Роми”)
Терминът “роми” става популярен в Европа след първия конгрес на Международния ромски
съюз (International Romani Union) (Лондон, 1971 г.), когато той е буквално “избран”, тъй като в
Европа, освен Рома, живеят още три големи цигански общности – т. нар. “метагрупи” –
Мануша, Синти и Кале. В официални международни текстове “Roma” се появява за пръв път
през 1977 г. в резолюция на ООН, която призовава “страните, където живеят роми/цигани, да
им осигурят всички човешки права, от които се ползва останалата част от гражданите в тези
страни”.
Рома е самоназвание, с което тези групи от ромската обшност, които говорят ромски език,
наричат себе си, докато цигани е названието, което другите (външните) дават на групите от
ромската общност. По аналогичен начин стои въпросът с унгарците – наименование, което е
екзоним (името, дадено на определена общност или група от друга група), докато ендонимът,
използван от самата общност е маджари. Така например, „немци“ съшо e екзоним за
германската народност в Германия (който има и пейоративен смисъл – произлиза от
славянската дума “ням”, т.е. хора, чийто език не разбираме). Самите немци използват автонима
die Deutschen (ди доmйчен).В същото време някои от групите, които не говорят ромски език или
са загубили езика предпочитат вече да се самоназовават “цигани”.
В България понятието е формално въведено веднага след края на Втората световна война със
създадените от Отечествения фронт през 1946 г. театър “Рома” и вестник “Романо еси”
(Цигански глас). Промяната в държавната политика след 1956 г. и забраната малцинствата да
употребяват майчиния си език на публични места води до “забравянето” на понятието до 1989
г. След края на тоталитaрния режим, думата “роми” започва да се употребява в медиите,
политическите кръгове и третия сектор, поради факта, че преобладаващата част от хората, с
ромска идентичност се самоопределят по този начин. Това е и политически коректният начин
да наричаме тези хора, без, разбира се, да им налагаме друга идентичност. Трябва да се
отбележи обаче, че има групи и субгрупи от това население, които предпочитат да се
идентифицират с други названия, използвани вътре в групата и дори напълно се разграничават
от понятието “роми”.
2) Вероизповеданиe
За разлика от българската и турската етнически общности, при които има ясно изразена обща
религия, ромите се разпределят основно между три вероизповедания: православие, ислям и
протестантство.
Таблица 1. Относителен дял на ромите по религиозна принадлежност:
НСИ, 2001
ИОО, 2007* ИОО, 2007**
МВР, 2007
Православни
45,2 %
41,1%
53,3 %
48,6 %
Католици
1,5 %
0,9 %
0,0 %
0,3 %
Протестанти
10,0 %
6,6 %
3,6 %
6,6 %
Мюсюлмани
15,2 %
29,9 %
43,1 %
27,9 %
Друго
1,4 %
1,0 %
0,5 %
Не са религиозни
26,8 %
20,4 %
16,1 %
* според самоопределянето им като роми
** според местожителството им в “ромска” махала
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3) Език
Съществува обща мрежа от ромски диалекти със сходна морфология, и граматика, което дава
възможност ромите от различни страни да се разбират помежду си. Същевременно основните
диалекти значително се различават по отношение на своята фонетика и лексика –
претърпявайки влияние от околното население. За съжаление, липсата на последователна
държавната политика в България се отразява негативно и на практика няма стандартизация
нито на съществуващите основни диалекти, нито на писмената система, което се отразява
изключително негативно върху преподаването на ромски език в училищната система.
Нещо повече, част от хората, които определят себе си или биват определени от другите като
роми, не говорят ромски, а майчиният им език е съответният регионален диалект на
българския, турския или румънския езици.
Таблица 2. Относителен дял на ромите по майчин език:
НСИ, 2001
ИОО, 2007*
Ромски
86,2 % 60,7 %
Български
7,0 % 25,3 %
Турски
6,5 % 5,4 %
Румънски
0,1 % 0,0 %
Друго
0,0 % 0,0 %
Не се самоопределя
0,1 % 8,5 %
* според самоопределянето им като роми
** според местожителството им в “ромска” махала

ИОО, 2007**
38,7 %
28,8 %
24,0 %
0,4 %
0,0 %
8,1 %

МВР, 2007
53,3 %
7,4 %
36,2 %
3,0 %
0,1 %
-

РОМСКИТЕ СИМВОЛИ
На 8 април 1971 г. в Лондон започва Първият световен ромски
конгрес на организацията Романи Юнион. Тогава се приема знаме,
химн и световен ден на ромите. За такъв се определя денят на
началото на Конгерса. Приема се на този ден да се почита паметта
на всички загинали по времето на Холокоста роми. Ромският химн е
популярната и в България песен “Джелем, джелем” (Бродих,
бродих), написана от сърбина Жарко Йованович. Ромското знаме е
червено колело с 16 спици върху синьо и зелено полета. Колелото с
16 спици в древна Индия се е наричало чакра. То присъства в
ромското знаме, за да напомня за индийския произход на ромите и дългия път, който са
извървели от Индия до Европа. Синьото и зеленото полета символизират небето и тревата,
както и волния чергарски живот на ромите в миналото.
РОМСКИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ
България е една от страните с най-многобройно ромско население. Точният брой на ромите
трудно може да бъде установен, тъй като голяма част от тях предпочитат на преброяванията на
населението да се декларират като турци, българи или власи. Според преброяване от 2001 г.
като роми са се декларирали 370 908 д., а според преброяването от 2011 г. – 325 343 д., като
44.13% от тях живеят в селата. В същото време авторитетни международни и български

13

Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и
нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по
Програма „Основни човешки права и гражданско участие”

изследователи определят броя на циганите в България на около 800 000 д.
Както посочихме, ромите идват в България по различно време и от различни места. Това
е причината днес да съществуват множество ромски групи, различаващи се (повече или помалко) една от друга.
ЙЕРЛИИ
Първа, в исторически план, е метагрупата на т.нар. йерлии - т.е. местни, уседнали роми.
Те са потомци на дошлите през периода ХІІІ-ХVІІІ в. роми, които постепенно усядат и векове
наред съжителстват както с българското, така и с турското население. В голяма степен
терминът Йерлия е въведен в масова употреба по-скоро от научна гледна точка, като
обобщаващ за голямата група роми, заселили се по различно време на Балканите от
средновековието до началото на 19 век. Голяма част от самите роми (с изключение на няколко
подгрупи в Софийско и Кюстендилско) не разпознават термина йерлии, а предпочитат подгруповите самоназвания или просто роми/цигани.
Йерлиите се делят на две големи групи: хорахане-рома (турски цигани, мюсюлмани) и
дасикане-рома (български цигани, християни).
• “Дасикане рома”
Преведено буквално “дасикане рома” днес означава български/християнски роми. Като
цяло думата “дас” в първоначалния си смисъл означава “слуга”, “роб”, но с течение на времето
е свързана с турската дума “гяур” – “неверник”, “не-мюсюлманин”. С това обобщаващо
понятие се идентифицират приблизително 26 субгрупи, говорещи различни наречия от
балканския тип ромски диалекти, със значимо лексикално влияние от локалния български
диалект. Дасикане рома са преобладаващото ромско население в Северозападна и някои райони
на Централна Северна България и приблизително половината от ромското население в
Югозападна България. Това са например бургуджиите, джамбазите, тужарите и т.н. Сред
тях са налице слаби тенденции към българеене, но някои групи съхраняват с гордост ромското
си самосъзнание и традиции (напр. част от бургуджиите в Шуменско се наричат "парпул-рома"
- "истински цигани").
Специфични субгрупи с предпочитана друга идентичност:
• Сиви гълъби
В Югоизточна и Централна Южна България съществува група от хора, която българите наричат
“български цигани”, ромите наричат “дасикане рома”, а турците “гяур ченгенеси”. Самите те се
назовават Аспарухови българи или Стари българи, а околното население често пъти ги
обозначава като “Сиви гълъби” или “Демирджии”. Групата обитава относително концентриран
ареал по долината на р. Марица с приблизителни граници на изток – гр. Чирпан, на запад – гр.
Пазарджик, на север – Средна Стара планина и на юг – Родопите. Сивите гълъби предпочитат
браковете в собствената си група и избягват браковете с другите етнически групи в страната, с
изключение на българите, каквато е и предпочитаната им идентичност. По традиция
представителите на групата са членове на Източноправославната църква, макар че под влияние
на Евангелските петдесятни църкви в някои села протича процес на евангелизация. Особеното
при тази група е, че в някои селища майчиният език е ромски, а в други - напълно отсъстват
следи от ромски език, но въпреки това те се разпознават като представители на една и съща
група и се женят помежду си, като местоживеенето определя и езика, който бива говорен у
дома
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• Цуцумани
В трите области на Северозападна България живее група от хора, която българите
наричат “български цигани” или “покръстени цигани”, а ромите обозначават като “Цуцумани”.
Цуцуманите са Източноправославни християни, които българите не приемат за “истински”
българи, а ромите не приемат за “истински” роми. Техният майчин език е български, но имат
запазени в говора си няколко думи с ромски произход. В общия случай цуцуманите не живеят в
етнически обособени махали, а разпръснато сред българското население. Значително поинтегрирани са от останалите роми в региона – размерът на домакинствата, образователното
равнище и нивото на безработица се сходни с тези на българите в съответната област.
• “Хорахане рома”
Преведено буквално “хорахане рома” днес означава турски/мюсюлмански роми. Хорахане
рома са преобладаващото ромско население в Североизточна, Югоизточна и Централна Южна
България и приблизително половината от ромското население в Югозападна България.
Хорахане-рома са най-многобройната ромска група в България. Те изповядват ислям, примесен
с многобройни християнски елементи, като празничната им система включва не само
байрамите, но и всички големи християнски празници - Гергьовден (Ерделез), Васильовден
(Банго Васили), Тодоровден, Ивановден, дори Коледа и Великден. Говорят романес примесен с
множество турски думи, а част от тях използват турски език, заедно с романес. Хорахане-рома
се делят на множество подгрупи. Напр. кошничари, калайджии, дръндари и др. С течение на
времето тези вътрешногрупови различия са избледнели и днес голямото мнозинство от
хорахане-рома са еднородна група, която пази само далечен спомен за някогашен занаят и
деление на подгрупи.
Специфични субгрупи с предпочитана друга идентичност:
• Миллет
В районите където живеят хорахане рома, съществуват групи от хора, които наричат себе си
“миллет”. Обикновено българите ги обозначават като “турски цигани” или “турчеещи се
цигани”, турците ги наричат “миллет ченгенеси”. Ромите имат двузначно отношение и някои ги
приемат за роми, но други ги считат за турци. Макар че на преброяванията на населението се
декларират като турци, името, което използват за себе си е миллет. "Миллет" е турска дума,
която може да бъде най-точно преведена като "етнос" или "религиозна общност". По време на
Османската империя малцинственото християнско население е било разделено на миллети по
религиозен признак - напр. православни, юдеи, арменци (не в етническия смисъл на думата, а в
религиозния, доколкото арменската църква се отличава от източно-православната).
Единственият миллет, който е бил обособен на етнически принцип са били циганите - ченгене
миллет. Самите турци не са използвали думата "миллет" по отношение на себе си1. Част от
циганите, самоназоваващи се "миллет" използват и името "турски цигани", но категорично
отказват да бъдат наричани "роми". За тях роми са единствено християните, говорещи ромски
език. Майчиният език на миллета е турски, но в някои населени места, сред по-старите
поколения се използва ромски като “таен език”, а в други групи като жаргон е запазена
употребата на малък набор от ромски думи.
1

Едва през 20 в. след Кемалистката революция думата "миллет" започва да се използва и по
отношение на турците, но не в етнически или религиозен смисъл, а в социален - като синоним на
"народен".

15

Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и
нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по
Програма „Основни човешки права и гражданско участие”

• Агупти
В района на Родопите живее група от хора, която нарича себе си и бива наричана от другите
Агупти. В средата на ХХ в. те са класифицирани като цигани въз основа на пасаж от една
народна песен: “Турци си Рада плениха,/ та я агупка сториха/ агупка чорна циганка…”.
Агуптите обаче са чудесен пример за смяна на първичната групова идентичност с
предпочитаната турска идентичност в рамките на няколко поколения. Ако в средата на ХХ в.
изследванията регистрират египетска идентичност, съчетана с “чист и старинен родопски
говор”, то в края на ХХ в. агуптите се отличават със стремеж за сливане с околното турско
население и употребата на турски език. Решаващ фактор в случая вероятно е исляма. Подобно
на миллета, употребата на ромски е като “таен” език, използван от по-възрастното поколение.
КАЛДАРАШИ
Втората голяма ромска метагрупа в България са т.нар. калдараши. Те идват с "голямата
келдерарска инвазия", като първо преминават през Австро-Унгария и Сърбия, поради което
често им казват "унгарски цигани", "австрийски цигани", "сръбски цигани" или "нямцури" (т.е.
"немски цигани"). Разделят се на две големи групи - бакърджии и ловари (от унгарското "ло" "кон", поради което са известни като "конекрадци") и на множество подгрупи.
Калдарашите са едни от най-запазените ромски групи в България. При тях все още
съществуват запазени потестарни форми, като циганския съд - мешере, те говорят основно
романес, пазят ревностно своите обичаи и традиции. Пищният начин, по който отбелязват
Великден (Патраги) и Гергьовден, както и калдарашките сватби често са сочени като едни от
най-интересните ромски обичаи в Европа. Източно-православното християнство играе много
важна роля в живота на калдарашите и те са ревностни християни.
До средата на 20 в. са били чергари, като са обикаляли от село на село за да продават своята
продукция. Усядат след излизането на Постановление 258 на Министерския съвет от 1958 г.,
забраняващо "скитничеството и просията в Народна Република България". В абсолютни цифри
техният брой не е голям. Но в териториално отношение калдарашите живеят във всички
региони на страната, като рядко формират големи махали и по-често се заселват по няколко
семейства в село, наред с другото население, без да се смесват с останалите роми.
Калдарашите в България са около 30 000.
РУДАРИ/ЛУДАРИ
Предимно в селските райони на областите Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Бургас, Варна,
Добрич, Велико Търново и Плевен живеят групи от хора, които околното население нарича
“румънски цигани”. Представителите на тази общност наричат себе си “Рудари” или “Лудари” в зависимост от локалния диалект. Поради характерните за тях занаяти, за околнато население
са познати по-скоро като копанари и мечкадари, за което техните самоназвания са съответно
лингурари и урсари. По време на преброяванията и социологическите изследвания
Рударите/Лударите се идентифицират обновено като румънци, власи или българи, но винаги
настояват на разграничаването си от ромите. Обикновено по-старите поколения приемат за себе
си названието “румънски цигани”, защото думите цигáн и цигáнка – означават съответно
“съпруг” и “съпруга” в техния говор (каквото впрочем означават и думите ром и ромни в
ромския език). Рударите/Лударите използват диалект на румънския език. В България се
различават две наречия – северно, по-силно повлияно от стандартния румънски и южно, в
което има по-осезаемо влияние от гръцкия език. Макар че

16

Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и
нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по
Програма „Основни човешки права и гражданско участие”

живеят в относително обособени етнически махали, те са вероятно най-интегрираната в
българското общество ромска група по отношение на нивото на образование, нивото на заетост,
както и по размера на домакинствата, по който не се различават от българското население в
дадените населени места.
Рударите в България са около 70 000.
КАЛЕНДАРНИ И СЕМЕЙНИ ПРАЗНИЦИ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Календарните и семейните празници на ромите показват в най-висша степен колко
близки са традициите и обичаите на различните етноси, живеещи в България.
Като цяло ромските календарни празници съвпадат с българските календарни народни
празници (дори при ромите-мюсюлмани), в празничния ритуал присъстват множество елементи
от българския празничен ритуал. Но всеки един от празниците получава специфично-ромско
осмисляне: свързва се с някоя ромска легенда, части от ритуала се видоизменят като се
пречупват през душевността на ромите и т.н. Нещо повече: елементи от ритуала, отдавна
изчезнали сред българите, днес продължават да се срещат при много от ромските групи. В
резултат от всичко това празниците и обичаите на ромите в България не могат да бъдат
редуцирани нито до празниците и обичаите на българския етнос (въпреки българския им
субстрат), нито пък да бъдат отъждествени с празниците и обичаите на ромите от другите
европейски страни (въпреки ромското им осмисляне).
Най-големите календарни празници на българските роми са Гергьовден (Ерделез),
Великден (Патраги) и Васильовден (Банго Васили). Те се празнуват от всички ромски
общности, включително и от хорахане-рома. Отбелязват се също така и множество други
християнски празници – Коледа, Ивановден, Заговезни, Тодоровден, Голяма Богородица,
Петльовден и др., а хорахане-рома отбелязват също така двата мюсюлмански байрама - Рамазан
Байрам и Курбан Байрам.
Васильовден (Банго Васили): Васильовден, или Банго Васили (буквално "Куцият
Васил") се празнува от всички ромски групи в България. Повсеместно е известен като
"Ромската Нова Година". При калдарашите и рударите празникът се празнува по-скромно,
докато при йерлиите и особено при бургуджиите и ромите-музиканти той се явява основен
празник, съизмерим единствено с Гергьовден.
Именно при бургуджиите и ромите-музиканти Банго Васили се празнува три дни, като
дори се прави леко разграничение между Васильовден и Банго Васили - на 13.01. и 14.01. е
Васильовден, а на 15.01. - Банго Васили. Това разграничение не се прави от калдарашите,
рударите, както и от останалите йерлии (напр. хорахане-рома) в Централна България, които
наричат и трите дни "Банго Васили". Също така трябва да отбележим, че вечерта на 13.01.
срещу 14.01. много често изпълнява ролята на Бъдни вечер.
Празнуването на Банго Васили (Васильовден) е свързано с няколко ромски легенди,
които можем да разделим на два типа. В първия тип Банго Васил е Свети Васил - застъпник и
защитник на ромите. Той възстановява моста, по който преминават ромите, след като този мост
е бил разрушен от Дявола или от Господ и спасява давещите се роми. Във втория тип легенди
Банго Васил е "историческа" личност, куц овчар, който спасява давещо се ромско дете или пък
приютява бягащ от неприятелите си ром. По опосредстван начин връзка с празнуването на
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Васильовден има и легендата за ятото гъски, които спасяват ромите от египетската войска, като
ги пренасят през Червено море.2
В празнуването на Васильовден (за удобство ще използваме Васильовден и Банго Васили
като синоними, каквито в крайна сметка те са) могат да бъдат отграничени следните моменти:
Подготовка за празника: Тя може да започне и седмица преди 13 януари. Васильовден се
празнува с птиче месо - гъска (патка) при хорохане-рома и някои калдараши или петел
(кокошка) при бургуджиите, ромите-музиканти и някои калдараши. Много рядко - при
бургуджиите - за Банго Васили се коли агне или дори прасе, но това се прави само от тези
семейства, които през годината са се сдобили със снаха или първо внуче.
Подготовката започва с купуването на гъска или петел, в случай, че семейството не си
отглежда. Животното трябва да бъде купено най-късно на 12.01. и обезателно да преспи в
къщата "за да не избяга късмета". Сутринта на 13.01. гъската или петелът се коли и към 14 ч.
започват
реалните
приготовления. Основна грижа е
подготовката на трапезата и
изработването на сурвакница.
При различните групи роми
сурвакниците
изглеждат
по
различен начин. Общото е, че се
правят от дрян, различна е
украсата - от пуканки, чушки,
бонбони при хорахане-рома до
"семплата" украса от пендари и
червен конец при бургуджиите.
При
ромите-музиканти
сурвакницата не се украсява.
Вечеря: Банго Васили е
подчертано семеен празник. При
всички ромски групи вечерята на
13.01. играе изключително важна
роля и е изпълнена с богата символика. Също при всички ромски групи е задължително от
момента, в който започва вечерята до полунощ вратите на къщата да бъдат здраво затворени никой от семейството не излиза навън (дори в двора!) и никой външен човек не се допуска да
влезе в къщата. Това е един от малкото случаи, в които ромите категорично отказват
традиционното си гостоприемство.
Вечерята започва по различно време
при различните групи и села, най-често между
20 и 22 ч. В миналото (а при някои групи - и
днес) е било задължително вечерята на 13.01.
да бъде на специална кръгла трапеза - синия.
Върху синията се поставят приготвените
гозби - сварен петел или гъска, сърми (често с
късмети - дрянови пъпки), баница с късмети,
богато украсена питка (също много често с
късмети) или обреден хляб - кулак, вино,
2

Йосиф Нунев, Ромски приказки, (София: Стигмати, 2000), 107.
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ракия и др. При бургуджиите се поставя също така шепа сурово жито (от житото, което варят за
Никулден и Коледа) и шепа суров ориз (от ориза, с който се сварява петела). При ромитемузиканти задължително се слага т.нар. "циганска манджа" (със суха бамя и сухо домати). При
бургуджиите и при ромите-музиканти е традиция (или по-скоро: е било традиция) на масата да
се поставят и богатствата, които семейството има - злато, пендари, накити… При други
бургуджии е било традиция тези богатства да се изнасят навън и да се благославят, като се
оставят на показ. И до ден днешен сред ромите от различни групи се разказват анекдотични
истории за кражби на злато, оставено на показ от бургуджиите на Василица.
Обичайно вечерята започва с прикаждане и благославяне на трапезата. Прикаждащият
(обикновено това е жената) отправя молитви за късмет, плодородие и щастие. След това
членовете на семейството се опрощават, като си целуват взаимно ръка. След опрощаването найстарите (бабата и дядото) вземат богато украсената питка (или кулака) и я счупват на две "за да
се види на кого късмета ще е по-голям през тази година и ще храни къщата". След това майка
начупва парчета от питката за всички деца или пък всяко дете си отчупва колкото може поголямо парче. Първата хапка от питата не се изяжда, а се увива и се поставя под възглавницата.
Смята се, че това, което спящият сънува през тази нощ показва какво ще се случи през
настъпващата година.
С вечерята са свързани и някои обичаи, които са различни за различните ромски групи.
Напр. шеговитата "кражба на патката" при някои роми е обичай, при който всеки един се
опитва да открадне незабелязано от другите сварената патка, за да е "най-късметлия и найздрав". При други роми е прието да се нареждат кулаци един върху друг и някой от семейството
да се скрива зад тях - пожелава се следващата година Банго Васил да донесе повече кулаци и
т.н. При почти всички групи трапезата не се вдига през цялата нощ. Смята се, че това носи
берекет.
Посрещане на Банго Васил и Новата година: Посрещането на Банго Васил, а чрез него и на Новата година заема важно място в празника. То се реализира по два начина - чрез
сурвакане и чрез превъплъщаване на главата на семейството в ролята на Банго Васил, или на
негов пратеник. Докато първият вариант се среща при всички роми (което е отражение на
българската традиция "сурвакарство"), то вторият - само при бургуджиите и при някои
хорохане-рома (т.е. при тези групи, които празнуват Банго Васили по-тържествено), като
винаги е в комбинация с първия.
В полунощ настъпва Васильовден и Новата година. От този момент започва сурвакането.
При калдарашите през нощта се сурвакат основно членовете на семейството, а при другите
роми децата могат да обикалят и съседните къщи (след полунощ вратите им вече са отворени за
посетители). Сурвакарите пожелават здраве, плодородие и късмет. Техните думи обикновено са
кратки и семпли -напр. "Сурва-сурва година, догодина - пак живо и здраво". Често се сурвака
на български език, но съществуват и различни сурвакарски наричания на романес, при
турскоезичните роми - на турски език, а при румъноезичните - на румънски3. Както и в
българската традиция на сурвакарите се даряват сушени плодове, бонбони, пари.
По-голям интерес представлява обичаят с превъплъщаването в ролята на пратеник на
Банго Васил. При бургуджиите точно в полунощ главата на семейството (или пък този, който е
най-късметлия) събира житото и ориза от синията, слага ги в кърпа, взема кърпата,
сурвакницата и някакъв съд за вода и отива на чешмата. Там той първо сурвака водата, после си

3

Тези наричания можете да прочетете в двете учебни помагала: Кръстева, Колев, Крумова,
Истории край огнището, 162-163; Колев, Кръстева, Крумова, Разказани пътища, 168.
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измива ръцете и лицето, напълва вода и се прибира. От този момент той играе ролята на Банго
Васил (или на негов пратеник).
С влизането си в къщата се
провиква: "Васили авела" - "Васил
дойде" и хвърля житото и ориза.
Децата събират колкото се може
повече от него, защото това е
късмета, който Свети Васил им
носи. После започва сурвакането,
като първо главата на семейството
(пратеника на Свети Васил) сурвака
всички за здраве и късмет.
При някои хорохане-рома
пратеникът на Банго Васил не е
главата на семейството, а някой
близък роднина (свако, чичо, шурей,
баджанак), който идва като пръв
гост на 14.01. сутринта. Гостът
застава на външната врата, но отказва да влезе, въпреки увещанията на домакина. Поставя като
условие да му се построи "кьопри" - мост. Тогава домакинът "строи" мост - поставя по земята
пред госта пари (банкноти) от външната порта до
вътрешната врата. Гостът (Банго Васил) накуцвайки
стъпва по построения мост (банкнотите) и така влиза в
къщата.
С влизането си той поздравява събралите се:
"Банго Васуй авъла! Банго Васили дойде. Бут селямен
бючала туке! Много здраве ти праща!". В отговор
домакинът разлива ракия на всички и казва: "Моля
Господа ти както си ме почел, така и Господ тебе да
почете!"
Всичко това се прави с особена тържественост,
защото се вярва, че носи плодородие, щастие и късмет.
Както посочихме - при йерлиите Банго Васили се
празнува три дни, като софрата не се вдига. На третия
ден се прави т.нар. "крива баница", за да не окуцеят
конете и магаретата през годината.
ПЕТЛЬОВДЕН (БАШНУВДЕН, ИХТИМЯ):
Ихтимя, или Башнувден (Петльовден) се празнува от
ромите-музиканти (наричани още дръндари), които са особена, добре запазена група хороханерома. Техният корен е в Котелския край, но големи групи музиканти в миналото са се
преселили на север от Стара планина - в Златарица и Лясковец, Омуртагските села, както и в
някои Шуменски села (Ивански, Салманово и др.).
Поне две неща си струва да отбележим за ромите-музиканти. Първо: диалекта, който те
говорят се различава от диалекта на другите йерлии. Затова много циганолози говорят за
"дръндарски диалект". Второ: Историческата личност Мустафа Шибилоглу, обезсмъртен от
Йовков в разказа "Шибил" е бил градешки музикант. Днешните
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музиканти са митологизирали Шибил и го представят за свой цар4.
Макар да са "турски цигани", голяма част от ромите-музиканти вече не са мюсюлмани и
напълно са загубили спомена за празнуването на ислямските празници - напр. живеещите в
Златарица и Лясковец. Други групи музиканти също са изоставили мюсюлманската религия и
са преминали към християнството, но все още празнуват и байрамите, заедно с християнските
празници. През последните години голяма част от ромите-музиканти се приобщават към
Петдесятната църква и като цяло изоставят отбелязването на традиционните празници, но пазят
добре спомена за тях.
Ихтимя се празнува на 2 февруари. Свързва се с няколко сходни легенди, според които по
време на османското робство турците започнали да избиват всички момчета (на ромите или на
не-турците) и да поставят кървав знак на портите, от където са минали. Една ромка (Евтимия
или Ихтимя) заклала петел и с него изпръскала вратата. Когато турците минали, те помислили,
че вече са взели момчето от тази къща и така то било спасено. Както се вижда, легендата е
точен аналог на българското предание за Петльовден, единствената разлика е, че тук главното
действащо лице е ромка. (Впрочем и това не е задължително. Част от днешните музиканти
смятат, че жената заклала петел е била българка и не
отричат, че празнуването на Ихтимя при ромите е
отглас и отражение на празнуването на Петльовден
от българите.)
Ихтимя се празнува като ден на момчето. Той
е лишен от каквато и да е религиозна украса, или тя
е съвсем скрита и завоалирана. Същността на
празника е клането на петел за здравето на
момчетата в къщи.
За всяко момче в къщата се коли отделен
петел. Важно е петелът да бъде заклан от външен за
къщата човек - роднина или приятел. От кръвта на
петела се поставя петънце върху челото на момчето смята се, че това носи здраве. При някои музиканти
главата на петела се окача на портата "за да се
помни, че петелът е спасил ромския род", а
вътрешностите се изхвърлят в реката, или се заравят
- "за да не ги разнасят котките и кучетата".
Месото на петела се яде само на 2 февруари.
Затова в къщи, където има повече момчета (т.е.
където се колят повече петли) се устройват големи
празненства или пък месото се раздава като дар на съседи и близки.
Особено тържествено се празнува Ихтимя при раждане на първо внуче през годината.
Тогава целия петел се раздава в сурово състояние в махалата.
Въпреки, че Башнувден е празник на момчето, момичетата също са включени, макар и
по-скромно – за тях се правят тиганички или мекици, които също се раздават.
Както посочихме по-горе днес Ихтимя се празнува единствено от ромите-музиканти. Но
при някои ромски групи съществува подобен обичай – клане на петел като курбан за момчето в
къщата и поставянето на капка кръв върху челото на детето за здраве , който се свързва с
4

Колев, Крумова, Йорданов, Приказки, предания…, 179-181.
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празника Банго Васили. Това са например някои калдараши и дасикане-рома. Те също свързват
клането на петел с легенда за преследването на ромите от турците и за спасяването на ромско
момче след като майка му заклала петел. “Някога турците вземали кръвен данък от всяко
семейство и отбелязвали с червен знак вратите на къщите, от които вече са взели дете. В една
ромска къща имало само една рожба, едно момче, и за да го спасят, заклали петел и намазали с
кръвта му вратата, а турците видели знака и отминали. От тогава се чевства Васильовден с
петел, а на децата се слага точка от кръвта на челото.”5
Празникът Ихтимя е интересен и защото много ясно демонстрира един аспект на
връзката между ромските и българските традиции – това, че понякога ромите съхраняват
обичаи, които околните етноси вече са загубили. Очевидна е връзката в празнуването на
българския Петльовден и на ромския Ихтимя - отбелязват се на един и същ ден (2.02.),
легендите са почти едни и същи (има разлика само в етническата принадлежност на жената,
заклала петела - съответна българка или ромка), почти един и същ е и празничния ритуал. Но в
българска етническа среда Петльовден отдавна не се празнува, докато при ромите-музиканти
той се отбелязва и днес.
ВЕЛИКДЕН (ПАТРАГИ): Великден (Патраги) се празнува от почти всички роми в
България, включително и от хорахане-рома. Изключение правят само тези роми-мюсюлмани,
сред които процесите на турчеене са напреднали и поради желанието да се идентифицират
напълно с околното турско
население те са изоставили
празнуването на почти всички
ромски празници. Най-пищно
Великден
се
отбелязва
от
калдарашите, но дори при тях той
не е най-големия празник отстъпва
това
място
на
Гергьовден.
Празнуването на Великден
при калдарашите, рударите и
дасикане-рома е свързано с
християнската им религия и при
тях
Патраги
е
наистина
Възкресение
Христово.
При
ромите-мюсюлмани религиозното
осмисляне на празника липсва той се празнува преди всичко като "ден на червените яйца". В нашата полева работа не се
натъкнахме на специфично-ромски легенди, свързани с Великден (като легендата за
възстановяването на моста от Свети Васил и др., легендата за това как Свети Георги спасява
ромите и др.).
В празнуването на Великден могат да бъдат отграничени няколко елемента. За разлика от
Васильовден, където те са общи за почти всички ромски групи, тук разликите са чувствителни.
Подготовка за празника - боядисване на яйцата: Както е и българската традиция, яйцата
се боядисват в четвъртък или в събота. Предпочитаният цвят е червен. При бургуджиите броят
на боядисаните яйца задължително трябва да завършва на 1 - може да е 21, 31, 41 и т.н. Пак при
5

Елена Марушиакова и Веселин Попов, Циганите в България, (София: Клуб'90, 1993), 168.
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тях е запазен обичаят с първото яйце (което обезателно е червено) членовете на семейството да
си мажат лицата - смята се, че това носи здраве. Това яйце се поставя настрани и не се изяжда то остава за Гергьовден. Подобен обичай е запазен и при някои калдараши.
Донасяне на вода:Много преди изгрев, още на развиделяване най-младата снаха или
дъщерята отива за вода на селската чешма. Носи със себе си котле със здравец и червено яйце.
Преди да вземе вода тя честити празника, а след това - се моли за здраве и берекет. Когато се
прибере в къщи, събужда родителите и ги ръси с вода за здраве.
Този обичай е запазен основно при калдарашите.
Вземане на "бразда": С посрещането на изгрева на Великден е свързан изключително
интересният обичай "вземане на бразда". Той е запазен под една или друга форма при всички
калдараши. Същността на обичая е в донасянето на житен чим от някоя близка нива в къщата.
Житният чим се нарича "бразда".
Представлява квадрат с дължина на страните
около 50 см. (без тази дължина да е
задължителна) и включва житните стръкове,
корените и почвата. Взема се от близка житна
нива, или при отсъствието на такава - от
ливада или поляна.
Този чим се взема рано сутринта на
Великден, на развиделяване. При гребенарите
бразда се взема от най-младата снаха, при
бакърджиите
от
мъжът-глава
на
семейството. Чимът се донася в къщи и се
поставя от дясната страна на прага.
Върху браздата се поставя червено
яйце, пари, бутилка вино и желязна лъжица,
която с единия си край опира на прага на
къщата, а с другия - на чима. Точно при
изгрев слънце най-старият дава комка: всеки
един от семейството стъпва върху лъжицата
("за да е здрав като желязо през годината"),
отпива глътка вино, взема комка от найстария, прекръства се и казва: "Христос
въскресе!"
Ритуалът с браздата се изпълнява за
здраве и плодородие. Той символизира
пролетното възраждане на природата чрез
съчетанието на свежи зелени стръкове жито
и на червено яйце и червено вино - кръвта на
възкръстващия Христос.
Същински празник: Великден е може би единствения празник, при който отиването на
църква е задължително (поне при калдарашите) и представлява същност на празника. За
другите ромски групи в България празникът протича в семейна среда. Друга важна част от
Великден е ходенето на гости при роднини и приятели и размяната на червени яйца.
Трапезата на Великден задължително е богата, съдържа птиче месо (обикновено пуйче) и
обредни хлябове "кулаци".
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Както посочихме по-горе при калдарашите Великден е подчертано религиозен празник.
Това важи в по-слаба степен за другите християнски ромски групи в България (рударите и
дасикане-рома) и не може да се каже за ромите-мюсюлмани, където по обяснима причина
религиозния пласт в празнуването на Великден липсва. Но празникът се свързва с радостта от
настъпващата пролет и с надеждата за плодородие и берекет, той е още един повод да се
измолят тези неща.
ГЕРГЬОВДЕН (ЕРДЕЛЕЗ): Гергьовден е най-големия празник на ромите в България.
Празнува се от всички ромски групи (с изключение само на силно турчеещите се части от
хорахане-рома, сред които се е празнувал до скоро) и за всички тях Гергьовден е основния
празник, включително и за ромите-мюсюлмани.
Обичайно калдарашите и рударите наричат празника с името "Свети Георги" или
"Гергьовден", а йерлиите - "Хедерлез", "Хъдърлез" или "Ерделез". Празнува се три дена, като
при някои това са 4,5 и 6 май, при други - 5,6 и 7 май, а при трети - 6,7 и 8 май.
Празнуването на Гергьовден е свързано с вярването, че Свети Георги е спасител на
ромите (както Свети Васил) и с легендата, че змеят на зъл цар започнал да изяжда ромите, но
Св. Георги го убил.6 Освен това Ерделез се е празнувал и като начало на пролетта, на истински
топлото време, поради тази причина целият ритуал изобилства с пролетна символика.
Празнуването на Гергьовден е различно не само при различните ромски групи, но също
така варира при представителите на една и съща група, живеещи на различни места. Въпреки
това не е трудно да се открият и някои общи елементи:
Подготовка за празника: Най-важният елемент в подготовката е купуването на агне.
Всеобщо поверие е, че агнето предназначено за курбан трябва да пренощува в къщата, затова то
се купува най-късно на 4 или 5 май. При някои групи празненствата започват от момента, в
който агнето влезе в къщата. Тогава портите се окичват с разцъфнали клони - обикновено бук и
върба, а на главата на агнето се поставя венец и свещичка, след което се прикажда "за здраве".
При други групи роми също е прието празничното украсяване на къщите с разцъфнали клони
на 5 май, но поставянето на венец със свещичка и прикаждането се извършва сутринта на 6.05.
При бургуджиите подготовката започва още от Великден с боядисването на първото яйце
и с изработването на специална гергьовденска свещичка. Както посочихме, първото червено
яйце на Великден се запазва и то се поставя в устата на печеното гергьовденско агне. Също
така на Велика Събота (преди Възкресение) се изработва специална свещичка с червен конец.
Тя се припалва за малко през нощта срещу Великден и се отделя. Следващото и припалване е
на 5 май вечерта, а цялостното и изгаряне - на 6.05. преди агнето да бъде заклано.
Сред много роми е прието на 5.05. вечерта за всеки член на семейството да се откъсва
коприва и тя да се окача на керемидите. По това чия коприва ще повехне и чия не, се съди
каква ще бъде годината за всеки - весела или тъжна.
Някога е съществувал обичай (в голяма степен вече загубен) на 5 май вечерта всеки да се
изкъпе във вода, пълна с билки и растения - гергьовденче, коприва, лепка и др. Не е трудно в
това действие да се види ритуално очистване преди празника, пролетна символика и надежда за
прогонване на болестите и за здраве през годината.

6

Нунев, Ромски приказки…, 111-112.
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Ходене "за зелено": При ромите-музиканти, кошничарите от Шуменско, както и при
повечето роми-мюсюлмани (независимо дали се наричат хорохане-рома или миллет) е
разпространен обичаят да се ходи "за зелено" на 5 срещу 6 вечерта. Всички роми отиват в
гората, наклаждат огньове и се веселят през цялата нощ. На сутринта се прибират, като носят
разцъфнали клони ("зелено") за да украсят портите на къщи те.
Ритуално
клане
на
агнето: При повечето роми
клането на агнето-курбан е
изключително
тържествено.
Обичайно то се извършва рано
сутринта на 6 май. При
калдарашите е било прието да
се коли агне за всяко момче в
къщата.
Днес
поради
икономически трудности този
обичай започва да се изоставя,
макар че все още се спазва при
някои
семейства.
При
останалите
ромски
групи
традицията е всяка къща да
коли по едно агне.
Преди да бъде пренесено
в жертва, агнето бива украсено.
На главата му се поставя венец от гергевче, жито, здравец и пролетни цветя (напр. при
калдарашите) или от разцъфнали клонки и върба. На места украсяват допълнително агнето с
червена боя, гердани и огърлици. Целта е чрез украсата да се покаже богатството на
настъпващата пролет и да се измоли плодородие и берекет.
На венеца се слагат една или две свещички, които се запалват преди агнето да бъде
заклано. При бургуджиите от Г.Оряховица това е специално изработената на Велика събота
гергьовденска свещичка, украсена с червен конец, коприва и трева, за която писахме по-горе.
Докато свещичката (свещичките) гори, агнето се прикажда и благославя. Този обичай е все още
добре запазен при калдарашите, а при останалите ромски групи на практика не се изпълнява,
макар че има спомени от него.
При бургуджиите съществува обичай на агнето да се дава сол. По този начин се
проверява каква ще бъде годината - ако изяде много сол, това предвещава добра година и
обратно.
След това се пристъпва към самото клане. При калдарашите то се извършва от най-стария
мъж - главата на семейството. Дори да е вече немощен, той коли агнето и го предава на
синовете си, за да го одерат и опекат.
Кръвта от агнето не се оставя да изтече на земята. Тя се събира и заедно с дреболиите и
костите се изхвърля (на 7 май) в реката. Това се прави "за да му върви на човек през цялата
година" и "за да не отиде кръвта на мръсно място". От кръвта на агнето се поставя точка на
челото на децата. Това се прави "за здраве".
Агнето не се разрязва на парчета. Пече се цяло на чеверме или на тава, като
вътрешностите се зашиват и така също се изпичат. При калдарашите за здраве и плодородие
шишът на чевермето се измива от главата на семейството със специално калайдисано менче,
пълно с вода, здравец и житни класове.
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Гергьовденска трапеза: При някои роми (напр. отделни семейства от дряновските
гребенари) се изработва специална софра за Гергьовден - задължително кръгла, направена така,
че "да няма гвоздей в нея". Причината за отсъствието на гвоздей е, че желязото ръждясва: "На
тази софра се слага агнето, курбана - не е хубаво в нея да има желязо или каквото и да е, щом то
ръждясва.”
На средата на софрата се слага агнето, като се украсява богато. В устата му се поставя
червено яйце (първото яйце от Великден), филия хляб, книжна пара (на възможно най-висока
стойност) и златна пара. До агнето се поставя пресен чесън - той е против уроки и носи здраве.
Задължително на масата се слага червено вино.
Преди да започне обяда, трапезата се прикажда. След това най-старите - главата на
семейството и жена му (при някои - брат му) вземат обредния хляб (т.нар. кулак), леко го
разрязват под формата на кръст и в четирите дупки по краищата сипват червено вино, като
наричат: "Отца, Сина, Светаго Духа, Амин!". И чупят кулака на две, всеки целува двете
парчета, после го чупят още на две и пак целуват парчетата на хляба. После главата на
семейството взема една свещичка, казва молитва и гаси свещта в бутилката с вино, като три
пъти я поставя в отвора на шишето и едва на четвъртия път я гаси. Така трапезата се смята за
осветена и обядът може да започне.
Този обичай е добре запазен при калдарашите. При другите ромски групи присъстват
само елементи от него.
Пак при калдарашите, а също и при бургуджиите е запазен обичаят да се продава главата
на агнето. Както посочихме по-горе, тя е украсена богато. Стоящият в ляво по часовниковата
стрелка от домакина взема главата и я продава на стоящия до себе си в ляво. И двамата държат
пресен чесън в ръцете си. По време на пазарлъка, купувачът се опитва да открадне главата, но
продавачът го удря през ръцете с чесъна "за да бягат лошите помисли и злите духове". Така
главата се продава от човек на човек - на ляво по часовниковата стрелка, докато стигне до
домакина. Всичко това е особена форма на игра - реални пари не се дават.
Къпане и връзване на люлки: Обичайно Гергьовден е свързан с много веселие и добро
настроение, изразявано по най-различни начини. При почти всички ромски групи е прието на
този ден младежите да се изкъпват в реката, за да покажат, че топлото време наистина е дошло
и водата не е студена. Също така е прието младежите да връзват люлки за момичетата и докато
ги люлеят да ги разпитват за бъдещия им брак и т.н.
"Пеене на пръстените": Сред всички ромски групи е разпространен обичаят "пеене на
пръстените" по Гергьовден. Същността му се изразява в предсказване (полусериозно,
полушеговито) на бъдещия брак на младите момичета. Обичаят по принцип се изпълнява на
5.05. вечерта и 6.05. сутринта.
Вечерта преди Гергьовден неомъжените момичета се събират и в кофа вода пускат по
един пръстен или друг знак (гривна, колие). След това във водата се слага здравец и се оставя
да пренощува под роза. При музикантите събирането на пръстените става особено тържествено
- с музика. Призори на Гергьовден, преди изгрев, момичетата се събират отново при кофата.
Тази, която пее най-добре покрива лицето си с було, за да не може да вижда и запява различни
песни, редувайки весели и тъжни. Докато пее тя вади пръстен от кофата. Смята се, че ако
извади пръстена, пеейки весела песен, бракът на момичето ще е щастлив и обратно.
РАМАЗАН БАЙРАМ И КУРБАН БАЙРАМ: Тези два основни мюсюлмански празника
се отбелязват от ромите-мюсюлмани. Особено пищно се празнуват при турскоезичните цигани
- миллет.
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Преди първия байрам - Рамазан байрам (или Шекер байрам) ислямската традиция
повелява да се пости 30 дни. Ромите изпълняват този дълъг пост рядко. Ислямският пост се
изразява в ритуално гладуване през деня - от изгрев до залез не се поемат храни и напитки,
забранени са сексуалните удоволствия и т.н. Денят на рома-мюсюлманин през Рамазана
протича по следния начин: сутрин става рано, в 6 ч., закусва и при изгрев започва поста. През
деня се казва 5 пъти молитва - сутринта след закуската, към 10 ч. , към 15 ч., към 17 ч. и преди
сън. Постът се разваля след залез, като постещият отпива три пъти вода.
Ислямските пости имат за цел да пречистят душата на вярващия, да го подготвят да
посрещне обновен Рамазан байрама. Поради продължителността на поста - цял месец често се
случва вярващият да пропусне един-два дена. Те се наваксват като се пости преди втория
байрам.
При някои групи роми е прието вечерта преди Рамазан байрама - т.нар. Арифе, жените да
си каносват ръцете. Вярва се, че на тази вечер душите на умрелите се завръщат по родните си
къщи.
Самият байрам се празнува като мъжете отиват на джамия, а след това се слага празнична
трапеза, която изобилства със сладки ястия - локум, халва и др. На този ден е прието да се иска
прошка от близки, приятели и съседи. При някои роми съществува обичай подобен на
сурвакането на Васильовден. Сутринта на Рамазан байрам децата се събират на малки групи и
тръгват от къща на къща. Те поздравяват стопанина с празника и му пожелават здраве и късмет.
Той ги дарява с бонбони и лакомства.
Подобно е и празнуването на Курбан-байрама, когато задължително се коли коч
(другото наименование на празника е Коч-байрам) или агне. Това се прави, защото според
ислямската легенда (която частично повтаря еврейската и християнската) Ибрахим (Авраам)
трябвало да пренесе в жертва единствения си син Исмаил. Това поискал от него Аллах за да
провери вярата му. Ибрахим, въпреки че много страдал за своя единствен син се съгласил,
понеже вярвал силно и тъкмо щял да извърши жертвоприношението, когато ангел се спуснал от
небето и му донесъл един коч. Аллах забранил пренасянето на хора в жертва и наредил на този
ден да се прави курбан (жертва) от някакво животно.
Ромитемюсюлмани
се
подготвят за Курбан
байрама
още
седмица
по-рано.
Ако не отглеждат
коч, те си купуват.
Подбира
се
животно, което няма
никакъв
телесен
дефект – не е куцо,
сляпо или сакато.
Ромите
не
се
пазарят за цената на
жертвеното
животно, а приемат
предложената от собственика му. После отвеждат коча в дома си. Това трябва да стане най-
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късно един ден преди празника, защото жертвеното животно трябва да преспи в къщата – да не
избяга късмета.
Преди да бъде заклан, кочът се къносва и украсява. Завръзват се трите му крака, а при
някои роми се поставя и кърпа на очите му – за да не се уплаши от смъртта. След това се чете
молитва. Повечето роми не разбират акво се казва в нея, защото е на арабски език, но смятат, че
тя е за здраве и берекет.
Някога месото на закланото животно се е разпределяло на три равни части – едната се е
използвала за трапезата, така че да бъдат нагостени всички роднини, приятели и гости. Другата
се е оставяла за семейството, а третата се е раздавала на бедните. Този обичай и сега се спазва
от някои роми, турци и българомохамедани.
На този ден най-престижно за мюсюлманина е да раздаде милостиня на бедните. Освен
месо от жертвеното животно, по-богатите роми раздават дрехи и обувки на по-бедните, за да са
весели на празника.
Докато отбелязването на Банго Васили, Ихтимя, Патраги и Ерделез демонстрираше
близостта между ромската и българската празнични традиции, отбелязването на двата байрама
идва да ни покаже, че подобна близост съществува и с празничните традиции на
мюсюлманските етноси, живеещи по българските земи - турци, българомохамедани и др.
Повечето елементи в празничния ритуал са ислямски, разбира се осмислени през призмата на
ромската душевност.
СВАТБЕНИ ОБИЧАИ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Сватбените обичаи на ромите в България разкриват богатството и изключителното
многообразие на света на българските роми. Много често тези обичаи са различни при
различните групи. Понякога дори ромите от една и съща група, но живеещи в различни села
имат различия в някои от елементите на сватбения ритуал. Различия съществуват също така
между сватбените обичаи на ромите в миналото и днес. Но всички те си приличат, защото са
пропити от живия и изпълнен с енергия ромски дух.
РЕШЕНИЕТО ЗА СВАТБА
В миналото – до 60-те години на ХХ в. – при всички ромски групи е бил разпространен обичаят
родителите да решават кога и за кого ще се ожени (омъжи) детето им. Понякога се е случвало
дори младоженците да не се познават помежду си, но е била достатъчна думата на родителите
за да се създаде новото семейство. Днес обичаят родителите да създават семейството на своите
деца и обичаят децата да бъдат женени (омъжвани) на 14-15 години се среща само при малко
роми – калдарашите, бургуджиите, тракийските калайджии и някои роми-мюсюлмани
(хорохане-рома и миллет). При останалите роми тези обичаи вече са изчезнали. А при
българите и българските турци посочените обичаи са изчезнали отдавна.
Инициативата да се създаде ново семейство е идвала от родителите на момчето. Те са
харесвали невяста за своя син и са отивали при нейните родители, за да искат ръката й. Ромите
са ценели няколко неща в младото момиче. Първо, тя трябвало да притежава добри домакински
умения: да е работна, да може да готви и шета, да умее да се грижи за малки деца. Затова още
от най-ранна възраст родителите възпитавали тези качества в дъщерите си. На 11-12 години
ромските момичета умеели да замесят и опекат хляб, да гледат сами по-малките си братя и
сестри, да готвят и чистят в отсъствието на родителите си. При
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някои роми към тези качества се добавяли и професионални умения в традиционния занаят.
Например копанарите държали много на това младото момиче да умее да изработва дървени
лъжици и вретена, както и да знае да ги продава изгодно.
Друго качество, което се ценяло високо в ромското момиче било то да се отнася с уважение
към своите родители и изобщо към по-възрастните. Това било гаранция, че с не по-малко
уважение момичето ще се отнася към свекъра и свекървата си. Ромите държали и на красотата
на бъдещата си невяста. Често те били готови да заплатят много висока зестра (бабаак) за
красива снаха.
Особено много ромите държали на честта на момата. Тя трябвало да бъде запазена за своя
съпруг и за първата брачна нощ. В противен случай можело никога да не я поискат или да бъде
върната обратно на родителите й. А името и бивало опозорено завинаги.
Качествата, които се ценели в момчето били то да е работно и да владее добре традиционния
занаят. Още от най-ранна възраст ромските момчета помагали на бащите си и затова на 13-14 г.
младият ром можел да работи напълно самостоятелно.
Родителите на момичето държали и на още нещо – името на момчето и семейството му да се
ползва с уважение. Никой баща не искал да изпрати дъщеря си в семейство на прахосници и
пияници.
СВАТОСВАНЕТО
В миналото един от задължителните и най-тачени сватбени обичаи на ромите е бил
сватосването. При някои групи той е запазен и днес. След като родителите на момчето харесат
някое момиче за снаха, те отиват в дома на родителите й, за да искат тяхното съгласие. Разбира
се, първо изпращат тайно пратеник. Той трябва да разбере едно единствено нещо – смятат ли
родителите на момата, че тя вече е за женене и готови ли са да приемат гости за сватосване.
Ако бащата на момичето откаже, той прави това с учтиви думи и не казва на никой съсед или
роднина. Това се прави за да се запази честта на бащата на момчето. Ако пък се съгласи, той се
подготвя в уречения ден да му дойдат гости – сватове.
Родителите на момчето пристигат с много подаръци за цялото семейство на бъдещата булка.
Често носят и богато украсено шише с ракия. На него се връзва красива червена или шарена
забрадка – символ на това, че се идва за булка. До забрадката се завръзва и златна монета – знак
за това, че свекърът е готов да заплати зестра за булката. А на гърлото на шишето се слага
шарена китка или цвете – с него свекърът и свекървата искат да покажат, че тяхната бъдеща
снаха е красива като най-красивото цвете. Думите, с които при калдарашите например, гостите
се обръщат към домакина показват уважение към него, семейството му и дъщеря му: “Авилям
кътка анде тумаро вилаету! Ашундям къ кате намерилпе о чирикло, кайро даслес де
кадаки бърш! Кате ли съли или най? – Дойдохме тук във вашия район! Чухме, че тук се
намира гугутката, която търсим от толкова години. Тука ли е или не?”
Момичето приготвя кафе, баклава и други сладкиши за гостите. В миналото често тя е трябвало
да омеси и опече хляб – за да видят свекърът и свекървата какво може бъдещата им снаха. При
рударите девойката е трябвало да изработи и дървени предмети – вретена, лъжици, копанки,
както и да покаже как ще ги продава.
След като се убедят в уменията на момичето, родителите се уговарят кога, къде и при какви
условия ще се направят годежа и сватбата. Първото нещо, което уговарят родителите е
зестрата, която трябва да се даде за булката. В миналото при ромите е съществувал (а на много
места и сега съществува) обичаят родителите на момчето да заплащат зестра за момичето. Тази
зестра се нарича "бабаак", "баба-акъ" или "баба-хакъ". Бабаакът се заплаща на бащата на
момичето, защото той е отгледал и възпитал дъщеря си, а сега тя ще отиде в друга къща.
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При различните ромски групи бабаакът е бил на различна стойност и под различна форма. При
рударите и ромите-мюсюлмани той е бил основно в дрехи и стоки, а като допълнение към тях
се е прибавяла и някаква сума пари. Днес повечето рудари и роми-мюсюлмани не плащат
бабаак или той е единствено в стоки (вино, ракия, одеала и др.). При калдарашите, тракийските
калайджии и бургуджиите зестрата е била (и до ден днешен е) основно в златни монети и пари,
като се е смятало за престижно да се плати колкото е възможно по-голяма сума. Тези ромски
групи продължават традицията да се заплаща зестра за булката и в наши дни.
При повечето роми бабаакът е бил свързан с моминството – т.е. сумата се е плащала само ако
булката е била мома и младоженецът е нейния пръв мъж в живота. Ако това условие не е
изпълнено, бащата на момичето връщал половината или дори цялата сума. Това също се
уточнявало на сватосването. Другото нещо, което се уточнявало били датите за годеж и за
сватба. Сватовете се договаряли за най-малките подробности, като това каква музика ще свири,
кои ще са готвачите и т.н.
ГОДЕЖЪТ (НИШАНЪТ)
Много скоро след сватосването се провеждал годеж (нишан), за да разберат всички, че се
създава ново семейство. При много роми (напр. при повечето йерлии, независимо дали са
мюсюлмани или християни, както и при някои рудари) годежът е по-важен дори от сватбата,
защото след него младоженците заживяват заедно.
“Нишанът” продължава от 1 до 3 дни. С музика младоженецът и неговите роднини отиват да
вземат булката от бащиния и дом. Там нейните приятелки и я гласят – обличат, гримират, а при
ромите-мюсюлмани скубят веждите и (за пръв път в живота), правят и “сакъз”. Целта е булката
от момиче да заприлича на зряла девойка. Дрехите, които булката облича на нишана
обикновено са изработени от скъп плат. При ромите-мюсюлмани те са традиционни – шалвари
и блуза.
При повечето йерлии и рудари брачната вечер е задължителна. Тя е доказателство за честта на
девойката. Задължително е и да се изнесе доказателство за това – чаршафът от първата брачна
нощ. След неговото показване настъпва всеобщо веселие – музиката свири, годежарите пеят и
танцуват и се пие червена, подсладена ракия. При рударите също така се откъсва главата на
петел и с неговата кръв се изпръскват стените на къщата, а всички присъстващи – независимо
дали са мъже или жени – си слагат червило.
При калдарашите, както и при други роми тези обичаи се спазват в последния ден от сватбата.
Годежът при тези роми не е задължителен. На него родителите на момчето подаряват златна
монета и обеци на своята бъдеща снаха, за да знаят всички, че тя вече е обречена на друг.
ВЕЧЕРТА ПРЕДИ СВАТБАТА
Преди години ромската сватба е продължавала цяла седмица - от понеделник до петък или дори
до неделя. Днес ромите правят по-кратки сватби - обикновено до три дни: петък, събота и
неделя.
В ромската традиция, както и в българската и турската, вечерта преди сватбата е много важна и
на нея се изпълняват ред ритуали. Тя е посветена на момичето. През тази вечер момичето се
разделя с моминския си живот и с бащината си къща. На следващия ден тя ще създаде свое
семейство, ще замине в нов дом и животът и ще се промени завинаги.
При ромите-мюсюлмани (хорахане-рома и миллет) вечерта преди сватбата се нарича кънагеджеси – вечер на къната. Както показва името, централен ритуал през тази вечер (обикновено
това е петъчната вечер) е къносването на бъдещата булка.
Обичаят къносване се среща при много мюсюлмански народи. Той е свързан с вярването, че
светицата Мариам (Дева Мария) се е родила с черевн нишан по
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ръцете и косата. Затова всяко момиче преди сватбата си трябва да се къноса в знак на почтеност
и непорочност.
Обикновено къносването се извършва от кръстницата, но само при условие, че тя никога не се е
развеждала. В противен случай – според ромските вярвания – е възможно и булката след време
да се разведе.
Първо се къносват дланите на бъдещата булка. За късмет и берекет кръстницата поставя монета
на къносаните длани и ги завързва, така че след това следите от монетата да си личат. Също
така поставя нечетно число горящи свещи между завързаните длани – една, три, пет или седем.
Това се прави, за да се покаже, че досега момата е осветявала бащиния си дом. Ромите вярват,
че горящите свещи ще осветяват пътя на булката занапред до най-дълбоки старини, така че тя
винаги да има светлина и щастие в живота.
Горящите свещи не се изгасят. Щом пламъкът наближи дланите те се потапят в паница с
брашно. След това кръстницата къносва и косата на девойката. През цялото време бъдещата
булка трябва да мълчи. Нейните приятелки на шега се опитват да я заговорят, подхвърлят и
закачки, но тя трябва да запази тишина.
След като къносването приключи, кръстницата забулва момичето с червен воал и заедно с
младоженеца ги извежда на двора. Там музиката свири традиционна песен, която при много
роми-мюсюлмани е на турски език. На двора сватбарите поздравяват младоженците. Това става
по следния начин: Техни приятели разпъват над тях червен (а някъде – син) воал, който е
символ на честността и непорочността. Под воала застават младоженците. Всички сватбари
минават край тях, пожелават им нещо и ги накичват с пари. Ако сватбарите са по-възрастни,
младоженците им целуват ръка в знак на уважение.
При ромите-християни вместо къносване се прави сплитане на момата. В петъчната вечер в
бащиния и дом се събират нейните приятелки. Идва кръстницата, която сплита дългата
моминска коса на плитка. До тогава, момичето е носело косите си свободно спуснати, но от
този ден ще трябва да се сплита. През това време приятелките на момата замесват празничните
хлябове, като им пеят песни. След това се устройва тържество с много музика и веселие.
При ромите-рудари вечерта преди сватбата се нарича фидилес. Родителите на момчето идват в
бащината къща на булката за да покажат своето уважение към нея и родителите й. Гостите се
посрещат задължително с кафе. Устройва се тържество, като през цялата вечер родителите на
момчето са длъжни да изпълняват всички желания на роднините на момичето. Често ги карат
да танцуват на масата, да танцуват стъпили в тава и т.н. Това се прави за да се провери –
наистина ли искат снаха си.

СВАТБАТА
В събота сутринта започва същинската сватба. До обяд сватбарите са разделени на две –
роднините на момчето се приготвят в неговата къща, а целият род на момичето се е събрал в
бащиния и дом, за да подпомогне достойното изпращане на булката. В двете къщи паралелно се
извършват ред ритуали.
В дома на момчето идва бръснар, който тържествено избръсва младоженеца. Това се прави, за
да видят всички, че той вече е голям, че не е дете, а мъж за женене. По време на избръсването
кларнетистът свири стара тъжна мелодия. Младоженецът не бива да плаче, за да остане
всичката тъга назад в живота му.
След това младоженецът, кръстникът и роднини тръгват към дома на булката. Най-отпред
върви по-малък брат на младоженеца или негов братовчед
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(задължително трябва да е неженен), който носи сватбено знаме. То се състои от две ивици
плат - бял и червен, като на върха му има забодена ябълка и китка цвете. Червеният плат
символизира непорочността на момичето, а белият – на момчето. Завързването на двете ивици
показва на всички, че се създава ново семейство. Ябълката върху знамето символизира
плодородието и е пожелание за много деца и богатство.
През това време в къщата на девойката се прави забулване. Рано сутринта неин братовчед отива
до близък кладенец, за да донесе вода, с която тя ще си измие лицето. Докато пълни водата,
момъкът нарича: “Колкото е дълго въжето на кладенеца, толкова дълъг и щастлив да е живота
на булката и младоженеца! Да имат много деца, много пари, много щастие…”
След донасянето на водата кръстницата измива лицето на булката и я забулва. Това се прави по
следния начин: Върже се престилка през кръста на булката (престилката трябва да е хлабаво,
свободно завързана, така че булото да може да се прекарва през нея). Кръстницата прекарва
булото три пъти през престилката и над главата на младоженката, като през това време нарежда
и благославя младото семейство за щастие и благоденствие.
Когато пристигне процесията с младоженеца, роднините на булката завардват вратите. Те искат
пари, за да ги отворят. След това младоженецът трябва да откупи обувката на булката,
чантичката и още ред други неща. Всичко това става с много шеги, музика, хора и кючеци.
В сватбения ден облеклото на булката е бяла булчинска рокля – както облеклото на булката в
българската сватба. При някои роми-мюсюлмани и до ден днешен е запазена традиционната
сватбена носия “дон антери” – шалвари и бяла риза (по-скоро блуза). Но тя се носи на годежа
или вечерта преди сватбата. Калдарашите обръщат голямо внимание на дрехите, които носи
булката – те трябва да са нови, красиви, скъпи и за всеки ден тя да е с различна премяна. Но и
при тях на сватбения ден задължителното облекло е бялата булчинска рокля.
След това процесията отвежда булката към бащиния дом на младоженеца. В момента, в който
младото семейство излиза от булчината къща се свири традиционната българска песен “Ела се
вие, превива!”
На тръгване булката взема на ръце малко дете и една пита, след което ритва менче с вода и
здравец. Това се прави, за да бъде живота на младото семейство пълен с деца, винаги на
трапезата да има хляб и да им върви по вода.
В миналото по пътя между дома на булката и дома на младоженеца са се поставяли символични
препятствия, роднините на булката са устройвали “засади” и са искали откуп, за да пропуснат
процесията. Това се е правело, защото този път е символизирал израстването на децата, тяхното
превръщане в зрели хора, а всяко израстване винаги е свързано с препятствия и трудности.
На входа на момковата къща излизат свекъра и свекървата. Те захранват младоженците с хляб и
мед. При много роми-мюсюлмани е запазен обичаят булката да намазва вратата на новия си
дом с мед или със сладка вода – за да им е сладък живота в новия дом. След това роднините на
булката внасят нейния чеиз.
СВАТБЕНОТО ТЪРЖЕСТВО
След посрещането на булката в новия и дом идва ред на сватбеното тържество. В миналото (а
понякога и днес) то се е правело на открито - на поляната край ромската махала или на
улицата. За целта са се издигали големи шатри, които са побирали по 200-300 човека. Днес все
по-често сватбеното тържество се прави в ресторант.
Важна част от сватбеното тържество при ромите е оркестърът. При по-големи сватби се вземат
дори два оркестъра, но е задължително музиката да свири непрекъснато. Тъй като на сватба
идват десетки и дори стотици роднини, приятели или просто жители на махалата, а всеки човек
има различен вкус, то е важно оркестърът да свири

32

Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и
нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по
Програма „Основни човешки права и гражданско участие”

разнообразна музика, за да удовлетвори желанието на всеки. Добре известно правило е, че
ромската сватба се прави от музиката – щом музиката е добра, сватбата се помни години наред.
Ромите – независимо дали са бедни или богати – обичат да се веселят от сърце, да изливат
душата си в песен и музика, затова сватбарските оркестри са на особено уважение.
По време на сватбеното тържество особено внимание се обръща на масата, зад която сядат
родителите на момичето. На нея трябва да има всичко, което те поискат - това е знак за голямо
уважение към тях. При някои роми (напр. калдарашите) през първия ден от сватбата
младоженците също застават зад масата на родителите на момичето. По време на тържеството
булката и женихът са завързани един за друг с червена лента.
Важен момент в сватбата при много роми е даряването. Всички гости трябва да подарят нещо
на младоженците. От една страна това е знак на уважение към тях. От друга - младото
семейство се нуждае от много неща, за да започне своя нормален живот. Обикновено ромите
даряват пари. Смята се, че дори един ром да е беден, на сватбата на свой роднина или приятел
трябва да дари колкото се може повече пари.
Особено тържествено протича даряването при ромите-калдараши. Там то е превърнато в начин
за взаимопомощ и гаранция за запазване на родовите връзки. Оркестърът застава до човека,
който дарява, изпълнява песента, която той поиска и му дава думата. Човекът отправя
пожеланията си към младоженците и обявява какво дарява. Калдарашите даряват наистина
възможно най-много пари и така младото семейство събира голяма сума. Но според традицията
на тази ромска група, след време младоженците задължително трябва да отидат на сватбата на
човека, който ги е дарил (или на неговия син). И в знак на благодарност и уважение да дарят
повече от неговото дарение.
На ромската сватба – подобно на българската – най-често срещаното пожелание, което
сватбарите отправят към младоженците е да имат много деца. За ромите най-важното нещо в
живота са децата. Те са по-важни от парите, положението в обществото и всичко друго. За найголямо нещастие ромите смятат липсата на деца.
Сватбеното тържество продължава през целия ден. При калдарашите, както и при някои други
роми в събота през нощта е първата брачна нощ на младоженците. Тогава те правят ритуалът
“ракийница”, който другите роми правят на годежа (“нишана”).
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МОДУЛ ІІ: СТЕРЕОТИПИ СПРЯМО РОМИТЕ
В политическия жаргон на България често пъти с гордост се използва понятието български
етнически модел като синоним на толерантност към етническите малцинства в страната.
Собствената ни представа, че сме толерантни се формира още от училищната скамейка. На
фона на острите етнически конфликти в Западните Балкани България основателно бива
мислена като „остров на стабилността”, а спомените за т.нар. възродителен процес биват
изтласквани и постепенно избледняват.
Бихме искали да тестваме хипотезата за българската толерантност като измерим,
съпоставим и обясним социалните дистанции към някои от етническите групи и
национални малцинства, живеещи
в страната. Идеята е да се провери доколко
толерантността е присъща черта на българина и доколко - мит. Двата основни въпроса са:
Съществуват ли расови и етнически предразсъдъци, скрити зад маската на толерантността?
И ако българите са толерантни към т.нар. традиционни малцинства -турците, ромите,
арменците, евреите - доколко са толерантни към новите имигрантски общности, появили се
през последните години?
НЯКОЛКО ТЕРМИНОЛОГИЧНИ УТОЧНЕНИЯ:
Стереотип: понятието е въведено през 1922 година от американския журналист и
социолог Уолтър Липман. В книгата си „Общественото мнение” той определя стереотипа
като опростена, предварително възприета представа, непроизтичаща от личния опит на
човека. Липман разграничава четири аспектана стереотипа:
1. стереотипът винаги е опростена представа за реалността;
2. хората "получават" стереотипите от други хора, от средствата за масова
информация и т.н., а не ги формулират въз основа на личния си опит;
3. всички стереотипи са лъжливи в една или друга степен. Това произтича от факта, че
стереотипът приписва на човека едни или други черти само на основата на
принадлежността му към определена група;
4. стереотипите са много устойчиви. Дори когато хората сами се убеждават, че
стереотипът не съответства на действителността, те не са готови да се откажат от
него, а предпочитат да твърдят, че изключенията потвърждават правилото.
Следователно стереотипът е едностранчиво / преднамерено / необективно описание на
определена група, на която се приписват дадени генерализирани черти и подобно на
предубеждението, може да стане основание за различно третиране или дискриминация.
Стереотипите могат да бъдат позитивни и негативни; но неизменно въздействат на нашите
представи и очаквания от другите хора, което в крайна сметка се отразява на нашите
действия и на начина, по който възприемаме действията на другите. Но дори когато
изразяват по-благоприятна оценка, както например разпространеното виждане, че всички
роми са добри танцьори, те почиват на стереотипна категоризация на определена група
хора.
Социалните стереотипи от своя страна представляват обобщени представи на дадена
социална група по отношение на друга социална група,
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които може да имат както позитивен, така и негативен аспект. Те се основават на
презумпцията, че съществуват общи характеристики, които всички членове на дадена
социална група притежават. Обикновено индивидите заимстват социалните стереотипи
„наготово” в хода на своята социализация в дадена общност. Всъщност една от основните
причини за възникването и съществуването на стереотипите е липсата на преки отношения
и лична осведоменост, която представителите на една социална група имат по отношение
на друга. В социалните науки често се говори за погрешност на стереотипите. Причината за
това е, че те могат да станат причина за дискриминационно отношение или да бъдат
използвани като основание за дискриминационно поведение.
Предразсъдъците представляват най-често антипатия, основана на погрешна, но
устойчива обобщена представа за дадена група, на която са приписвани нежелани качества.
В общия случай се явява дадена негативна нагласа към отделен индивид или група от хора
просто защото принадлежат към тази група. Предразсъдъкът е прибързано създадено и
често неаргументирано мнение. Предразсъдъците могат да се дължат на различни
биологични или кулурни характеристики: пол, раса, език, религия, сексуална ориентация и
т.н. Те са пряко свързани със съществуващите социални стереотипи за тези групи.
Понятието социална дистанция е въведено в социологията с цел да се намери термин,
който най-добре описва и съпоставя расовите стереотипи и предразсъдъци. То касае
степените на разбиране и близост както между отделни индивиди,така и между дадени
социални групи. Самото понятие „социална дистанция” се оказва изключително
ползотворно в сферата на социалните науки, широко използвано в изследванията на пола,
на етническата, религиозната и сексуалната принадлежност, както и на класата и социалния
статус.
Интеграция и асимилация
АсимилаWция е процес на претопяване на един етнос (в повечето случаи по-малък и послаб) от друг — по-голям и по-силен етнос. Това може да се прояви в езика, религията или
културата. Асимилацията може да има както доброволен характер, така може да има и
принудителен (насилствен) характер – в следствие на завоевание, изтребление, външно
преселение, законодателна деятелност и политика и др. (http://bg.wikipedia.org)
Пример за асимилационни нагласи е изявлението на германския канцлер Ангела Меркел
(Изявление на Ангела Меркел на събрание на младежи от ХДС на 16 октомври 2010 г.) В
изявлението си германският канцлер заявява, че „те” [имигрантите/ малцинствата] трябва
не просто да спазват правилата на „нашето” общество, не просто да говорят „нашия” език,
но и да приемат „нашия” начин на живот. Несъмнено научаването на официалния език на
съответната държава е задължителна предпоставка за успешната интеграция, както е
задължително и спазването на правилата на съответното общество, доколкото това
кореспондира с безусловния принцип – върховенството на закона, но възприемането на
„нашия” начин на живот предполага отказа от „техния” начин на живот, което вече е
пример за асимилация и акултурация, т.е. загуба на културната специфика (приемане на
културата и ценностите на приемното общество).
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В началото на ХХ век и дълги десетилетия след това асимилацията се приема напълно
позитивно, като пълно включване, сливане на имигрантите с приемното общество, което те
са избрали и пожелали. Най-емблематичният и оптимистичен израз на тази концепция е
melting pot – гърнето, в което се смесват раси, езици, религии, култури, традиции, за да се
изкове американската идентичност. 1968 година със социалните движения в САШ,
Франция, Италия и други европейски страни, с исканията за признаване на всички различия
– сексуални, джендър, етнически – ярко бележи навлизането в друг период. Негова
парадигма става мултикултурализмът – разцвета на различията. Асимилацията бива
отхвърлена като модел. Мултикултуралистките политики са свързани със стимулиране
развитието на общностите, включително чрез държавни средства за образование на
малцинствени езици, издаване на вестници и други медии на имигрантските групи,
създаване на театри и други културни институции на етническите общности, въвеждането
на квотно представителство на малцинствата.
Последното десетилетие очертава нова рязка промяна на политиката. Най-характерен
пример е Холандия. Ако десетилетия тя беше сочена за успешен модел на
мултикултуралистка интеграция на имигрантите, в средата на 90-те години тя започва да
прилага една от най-стриктните политики на акултурация, като въвежда гражданските
траектории (citizenship trajectories) - високи изисквания за владеене холандски език, за
познаване на основните черти на местното общество и култура и за признаване неговите
ценности. Интеграцията започва вече да се разглежда не толкова като резултат от
усядането на имигрантите в приемното общесто.
Форми на интеграция
Най-цитирана в литературата е типологията на H. Entzingen и R. Biezeveld (2003), които
разглеждат четири вида или измерения на интеграцията:
o социално-икономическа (свързана с достъпа до пазара на труда). Два подхода се
конкурират по отношение политиките на стимулиране на социално-икономическата
интеграция. Позитивната дискриминация са правителствени мерки, които да
облегчат и стимулират наемането на имигранти и представители на други
непривилегировани малцинства. В някои страни те са толкова развити, че възникват
анекдоти, че най-трудно е да си намериш работа, ако си мъж, бял, образован и
хетеросексуален. Те изразяват фрустрациите на „класическото мнозинство.”
Другият подход е включване в “общия дневен ред” (mainstreaming). Той е насочен
към включване на специфичните проблеми на малцинствата в общата
политика/политики.
o Културна. Тя е относително лесна за дефиниране и трудна за реализиране.
o правно-политическа: правото да избираш и да бъдеш избиран
o приемане от обществото: интеграцията се разглежда най-вече в термините на
дискриманацията и расизма и политиките за тяхното минимизиране. Милтън
Гордън разграничава три етапа на нарастваща интеграция : първият е на равнището
на нагласите и се изразява в отношението на приемане и липса на предразсъдък;
вторият е на равнището на индивидуалното общуване
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с малцинства, имигрантите и т.н. и се изразява в поведение на приемане и липса на
дискриминация; третата, най-разгърната форма е взаимодействието между
мнозинство и малцинствата.
СОЦИАЛНИТЕ ДИСТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Първите академични опити за определяне на социалните дистанции в България, се
сблъскват с проблема за културните специфики в страната ни и необходимостта скалата на
Богардус /основен инструмент за измерване на тези дистанции/ да бъде допълнително
адаптирана. Трайно се утвърждава следният порядък от категории социални дистанции:
Съгласни ли сте:
• Да се ожените/омъжите за...?
• Да поддържате приятелство с...?
хитри
• Да живеете в един и същ квартал с ....?
• Да работите на едно и също място с....?
• Да живеете в едно и също селище с....?
• Да живеете в една страна с.....?
купонджии

В изследването освен българи са включени три типа
етнически
малцинствени
групи,
живеещи
в
България:
1/
необрабедни
мръсни
традиционни
малцинства
със
зовани
значителни международни диаспори
– арменци, евреи, помаци и роми; 2/
нови малцинства, формиращи се в резултат на
нахални
роми
интензивните имиграционни процеси след 1989 г. араби, виетнамци, китайци, както и руснаци и
украинци,
обединени
в
една
позиция, 3/ етнически малцинства
престъпмързеници
от
съседните балкански страни –
ливи
албанци,
гърци,
македонци,
румънци, сърби и турци, които също
традиционно живеят в страната. При изследването
лъжливи
всички етнически групи в т.ч. и българите, са включени в
общ списък, подредени по азбучен ред, за да се избегне
всякакво внушение за значимостта на дадена група.
Получените резултати показат, че не ромите, а новите малцинства
крадливи
– араби, виетнамци и китайци, се оказват по-отхвърлени както от българите,
така и от населението на страната като цяло, т.е. те са най-уязвимата група от
гледна точка на етническите предразсъдъци към тях.
Изследването извежда на преден план три основни вида социални дистанции, а
именно : пространствени, трудови и образователни.
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Приложено резултатите от проучването за периода 1992-2007г.

“крадливи”: 46,3%
“мързеливи”: 23,4%
“мръсни”: 15,4%
“лъжливи”: 11%
“необразовани”: 8,6%
(Проучване от 2008)

Крадливи: 89%,
Мръсни: 87%,
Невежи: 87%,
Безгрижни: 83%,
Невъзпитани: 80%
(Проучване от 1992)

По-подробна информация относно изследването и данните от него, можете да
намерите на www.osi.bg или да ни пишете за тях на e-mail amalipe.social@gmail.com .
МИТОВЕ И СТЕРЕОТИПИ СПРЯМО РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Огромна част от нещата, които се мислят за ромите са стереотипи и предразсъдъци – били
те негативни или позитивни. По-долу прилагаме анализ на основните асоциации, с които
различни групи теренни работници свързват наименованието „ром”:
Музика, танци: това е един от малкото положителни стереотипи спрямо ромите. Вярното в
него е това, че много от ромите на Балканите са изключително музикални, а голяма част от
виртуозните музикални изпълнители (включително – на българска народна музика) са от
ромски произход. Причините за това се коренят още във времето на Османската империя.
Още тогава част от ромите превръщат музиката в свой занаят, който развиват до
съвършенство: военните музиканти в османската армия са били роми, ромски музиканти са
свирели на турските и българските сватби и т.н. И до ден днешен в много от селищата,
населявани от подгрупите на ромите йерлии и миллет има ненадминати по уменията си
музиканти, състави и оркестри.
Една от ромските под-групи в България се нарича „роми-музиканти” (дръндари).
Техният корен е в Котелския край, като след второто опожаряване на Котел мнозина се
заселват в Северна България – Златарица, Лясковец, Омуртаг, Шумен. Любопитното за
тази група е, че тя е една от малкото, сред които и до ден днешен се празнува празникът
Петльовден (Башнувден, Ихтимя). От тази група е известният Йовков герой Шибил
(историческата личност е Мустафа Шибилоглу – градешки дръндар), за който и до днес
ромите-музиканти разказват легендите за „ромския цар Шибилис”. Дръндарите са
група, от която произлизат едни от най-известните музиканти в България.
В същото време далеч не всички роми в България са музикални. Пример в това отношение
е групата на калдарашите, които никога не са се занимавали професионално с музика и
сред които липсват музикални групи и изявени музиканти.
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Мнозина учители споделят, че учениците от калдарашката група нямат развит музикален
слух.
Ако сте учител на ромски деца, не очаквайте те обезателно да са музикални. И което е поважно: недейте да смятате, че те могат да бъдат добри само в часовете по музика!
Чергари, катун, каруца: романтичната представа за волните цигани – катунари е особено
неадекватна за България. На Балканите (за разлика от Западна Европа) огромната част от
ромите усядат още по времето на Османската империя. Последната е имала стриктна
политика по събиране на данъци, поради което заставя всички чергарски народи да
уседнат. Това се случва и с ромите – не случайно етнолозите определят ромските групи,
които живеят в България от столетия като йерлии – т.е. местни, уседнали.
Последните роми – катунари в България са от групите, които идват през 19 и 20 в. от
Румъния: калдараши, калайджии. Те водят катунарски живот до началото на 60-те година
на 20 в. На 17.12.1958 г. Министерски съвет издава Постановление 256 за усядане на
циганите-чергари и през следващите 3-4 години и тези сравнително малобройни групи са
заставени да уседнат.
Джебчии, крадци: традиционната ромска култура на нито една група не разглежда
кражбата като ценност – обратно, кражбата се определя като деяние, което не е допустимо
в общността. Впрочем – традиционната ромска култура в ценностно отношение не се
различава съществено от културата на останалите етноси на Балканите – българи, турци и
др. Джебчийството се практикува като занаят само от една сравнително малобройна подгрупа на калдарашите (т.нар. ницулеш), като дори при тях джебчийството в общността е
наказуемо. Това не означава, че няма престъпления, извършени от роми… така, както има
престъпления, извършени от българи, турци, арменци и др. Престъпници има сред всеки
етнос. Но е погрешно да говорим за „ромска престъпност” и да смятаме, че това е
същностна черта на ромската общност!
Много деца: Понастоящем средният брой деца в ромско семейство е 2,77 – противно на
битуващата в медиите представа за ромките, които раждат всяка година. Много деца се
раждат най-вече в маргинализраните семейства, които са се откъснали от своята общност и
над които общността няма контрол.
Раждането на много деца е характеристика на всяка патриархална общност – много деца са
раждали и етническите българи до средата на 20 в. С напредването на процеса на
модернизация, броят на децата в семейството намалява. Този процес може да бъде
наблюдаван сред повечето роми в България днес.
Необразовани: Истина е, че образователният статус на ромите е в пъти по-нисък от този на
българите и българските турци. Но в същото време е истина, че през последните
десетилетия той се подобрява с бързи темпове. Преброяването на населението от 1946 г.
сочи, че тогава 89 % от ромите/циганите са били напълно неграмотни, ромите със средно
образование са били 20 души, а ромите – висшисти – само един. Днес картината е поразлична: броят на висшисти, които са се декларирали като роми, се е увеличил 2,5 пъти
Показателно е, че за десет години, от 2001 до 2011 броят на ромите с висше образование се
е увеличил десетократно! Проблемите, пред които се
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изправяме днес обаче, са че голяма част от ромите с висше образование предпочитат да
скрият своята етническа идентично, за да не станат обект на стереотипи и предразсъдъци.
Образованието все по-устойчиво се превръща в ценност за много ромски семейства, дори
сред най-консервативните групи. Този процес ще отнеме време и от всички нас зависи той
да се случи по-бързо!
Задружни: Задружността и солидарността сред ромите е силна на ниво разширено
семейство, род, клан и дори група. В същото време между отделните ромските групи често
съществува недоверие, неприязън, както и множество стереотипи. (Така например групата
на калдарашите определя останалите роми като цуцумани, мангали и ги разглежда като
„втора категория”. Ромите йерлии също имат стереотипи спрямо калдарашите – че са
крадци и джебчии и т.н.) Тези противоречия все повече изчезват сред по-младите и
образовани роми.
Мързеливи: от заселването си в Европа до днес ромите са заемали тази икономическа ниша,
която останалото население (мнозинството в дадена държава) не е искало да заеме. Т.е.
ромите винаги са се препитавали с най-непривлекателния и тежък труд или със занаят,
който изисква продължителен труд. Така че няма как стереотипът „мързеливи” да описва
адекватно ромите.
Единственото основание за този стереотип може да бъде видяно в традиционния, прединдустриален режим на работа сред много от ромите. За мнозина роми идеята за
регламентиран, 8 – часов работен ден и 5-дневна работна седмица с ясно разпределение на
отговорностите е изглеждала непонятна. Традиционнното производство е давало
възможност за нерегламентирано работно време, почивки около календарните празници и
т..н. В резултат от това първоначално много от ромите, които започват работа в
индустриалните предприятия през социалистическия режим отсъстват често от работа, не
спазват стриктно работното време и така формират стереотипа за „мързеливите цигани”.
Практиката показва, че прехода от пред-индустриален към индустриален режим на работа
изисква време, но може да бъде завършен дори в рамките на 1 поколение. Пример за това
са ромите от квартал „Никола Кочев” в Сливен. Те стават първите текстилни работници и в
рамките на едно поколение се превръщат в ценена работна сила.
Мръсни: Причините за този стереотип навярно са в големите ромски гета, в които
хигиената в междублоковите пространства и по улиците е силно занижена. В исторически
план друга причина е индийския генотип на ромите – мургавата кожа е карала народи от
цяла Европа да смятат ромите за „мръсни”.
В ромската култура изискването за чистота е едно от най-важните изисквания! В някои
ромски диалекти (т.нар. влашки диалекти) дори се използват две думи, за да се отграничат
различните форми за мръсотия – мелало – мръсно, изцапано и махриме – нечистото,
духовно измърсеното. Изискванията за хигиена и спазването на чистота са конституирали
едни от базисните елементи на традиционната ромска култура.
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Една от най-консервативните ромски групи – калдарашите – са пример за значението,
което изискването за чистота има в ромската култура. Калдарашите разделят
човешкото тяло на две части, едната от които (от кръста нагоре) е чиста, а другата (от
кръста надолу) е махриме – нечиста. Освен това за тях външната среда е нечиста, а
средата в човешкото тяло е чиста. В резултат на това в миналото калдарашките жени
са перяли в пет легена – един за бельото от кръста нагоре, втори за бельото от кръста
надолу, трети за външните дрехи от кръста нагоре, четвърти за външните дрехи от
кръста надолу и пети за измиване на храна (плодове, зеленчуци). Било е недопустимо
да се смесват в един леген различните видове дрехи поради това, че те по природа са в
различна степен измърсени.
Една от причините калдарашите да се отнасят с недоверие към останалите роми е, че
последните не са спазвали толкова стрикно разделението на чисто – нечисто (т.е.
забравили са концепцията за махриме)
Не е случайно, че дори в кварталите с мръсни междублокови пространства, в
апартаментите и къщите се поддържа безупречна чистота. Изключение са само
постройките, обитавани от най-маргинализираните семейства – т.нар. „гето в гетото”
Бедни: Бедността сред ромите е значително по-висока отколкото сред останалото
население – по данни на Световна банка, ромите в България са 4 пъти по-бедни от
мнозинството от населението.
В същото време не бива да възприемаме бедността като неизбежна съдба за ромите. В
исторически план има много сведения за роми, които са преживявали добре от занаятите
си и са имали завидно положение. И днес има ромски групи, в които социалноикономическите проблеми са значително по-малки (напр. калдарашите, бургуджиите –
добили популярност с големите си къщи и луксозен начин на живот, който разбира се не се
отнася до всички представители на тези групи). Напълно е възможно и от всички нас
зависи да превърнем този стереотип в спомен.
Ранни бракове: на този стереотип е отделена специална глава в наръчника. Ранните бракове
съществуват и сега сред много ромски семейства, но е ясна и категорична тенденцията за
преодоляването им. Национално представително проучване, реализирано през 2010 г. от
Център Амалипе сочи, че понастоящем средната възраст за първа женитба в ромска
общност е 18 години и 4 месеца – 18 години и 8 месеца, като при някои групи (рударите) е
дори над 21 години.
Освен това, нека имаме в предвид това, че ранният брак не е специфично-ромска традиция,
а практика сред много народи, когато са били в пред-модерен етап от развитието си – вкл.
широко разпространена практика в българската селска задруга преди Първата световна
война. С модернизацията тази практика се изоставя – процес, който протича понастоящем
сред ромите.
Социални помощи: Широко разпространено е мнението, че ромите живеят от социални
помощи. Това не отговаря на истината: по данни на Агенцията за социално подпомагане,
лицата които са на месечно социално подпомагане в България са около 40 000 души. (Сред
тях, разбира се, има не само роми!). Ромите в България
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наброяват между 700000 и 800 000 души (според Съобщение на Европейската комисия от 5
април 2011 г.). Т.е. ясно се вижда, че процентът на ромите, които разчитат на социални
помощи е значително по-нисък от това, което се смята.
Врачки: Още с идването си в Европа, част от ромските жени се занимават с врачуване,
леене на куршум и други подобни практики, отречени от православната църква. Поради
това ромите са били наречени „атцинганои” – „недокосваеми”, т.е. хора с които
християните не бива да общуват.
Понастоящем врачуването е „занаят” за жените от една от калдарашките подгрупи в
България. Т.е. далеч не всички роми врачуват. Този тип „врачуване” е по-скоро
психологическо умение да създадеш впечатление, че „познаваш”, което използва добре
проверени психологически средства и няма нищо общо със свръхестествени умения.
Врачките, за които може да се твърди, че имат екстрасенски способности са малко, те са
добре известни и не „врачуват” по улиците.
Злато: специфичен „култ” към златото можем да видим сред групите на бившите чергари –
калдарашите, бургуджиите и др. При тях богатите жени демонстрират положението си
като носят нанизи от златни монети, честа практика е да се слага златен зъб и т.н.
Причината за това е, че през годините на катунарския живот всичко спечелено се е
обръщало в злато – металът, който не губи от стойността си, може лесно да бъде пренасян
и може да бъде използван във всяка държава.
В същото време, нека имаме в предвид, че посоченото далеч не се отнася до всички ромски
групи в България!
Чалга: „поп-фолкът” не е ромска музика, макар да използва и ромски мотиви. Той има
толкова общо с традиционната ромска музика, колкото и с традиционната българска песен.
По същество, повечето от старите ромски напеви са доста далеч от съвременната чалга.
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МОДУЛ ІІІ: ЛИДЕРСТВО В ОБЩНОСТТА
„Вижте сега, аз всъщност не знам къде би трябвало да стигнем с този автобус. Но
едно знам със сигурност: ако качим подходящите хора в него, ако ги настаним на
точните за тях места и ако свалим тези, които смятаме за неподходящи за нас
спътници, няма начин да не ни светне как да стигнем до някое страхотно място.”
Джим Колинс за лидерството
Има много и разнообразни тълкувания на лидерството и на ролята на лидера в една
общност. Независимо обаче от контекста и спецификата на различните общности, трите
основни истини формулирани от различни изследователи, остават определящи за успеха на
един лидер. А те са:
o „Първата е, че ако започнем с въпроса „кой”, а не с „какво”, ще ни е по-лесно да се
адаптираме към промените в нашия динамичен свят. Помислете какво би станало,
ако хората се качат в нашия автобус заради крайното местоназначение (визията,
голямата цел), но по средата на пътя нещо непредвидено налага да промените
посоката? Част от хората ще поискат да слязат, други ще се опитат да ви разубедят
- все проблеми. Докато, ако хората са се качили в автобуса, защото харесват
спътниците си те биха си казали: „Щом се налага да сменим посоката, в името на
по-голям успех – чудесно, няма проблем. Напред!”
o Втората истина е, че ако сме качили в автобуса подходящите хора, въпросът за
мотивирането и управлението им до голяма степен отпада, защото те ще се
самомотивират и ще се трудят всеотдайно, водени от собствения си стремеж да
бъдат част от създаването на нещо велико.
o Третата истина е, че ако сме напълнили автобуса си с неподходящите хора, ще е
съвършено без значение дали сме открили вярната посока – пак няма да имаме
велики постижения.
Колкото и велика да е визията, тя ще е безсмислена, ако нямаме велики хора, с които да
работим.”
Лидерството като явление е обект на много научни изследвания. Като резултат от тези
проучвания могат да бъдат обособени следните научни теории относно лидерството:
• Теории на чертите – привържениците на тези теории смятат, че човек се превръща
в лидер, ако притежава определени психологически качества и свойства /черти/.
• Ситуационни теории - привържениците на тези теории смятат, че лидерството е
функция на средата, то зависи от конкретни обстоятелства, от културни фактори и
от особеностите на времето.
• Личностно-ситуационни теории – симбиоза от схващанията на предишните две
теории.
• Теории на взаимодействията и очакванията - привържениците на тези теории
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•
•
•

разглеждат лидерството като състоящо се от три променливи: действие,
взаимодействие и настроение.
Хуманистични теории – според привържениците на тези теории човек е
„мотивирано същество”, а организацията винаги е структурирана и контролируема.
Теории на обмена – представителите на тези теории разглеждат обществените
отношения като особен вид обмен.
Мотивационни теории – според тези теории мотивацията се определя като
„натраплива идея”, която би могла да носи и негативни последици.

Така както има различни теории, изследващи лидерството като явление, има и разделение в
типологията на самия лидер.
Една от първите типологии на лидерството е създадена от Е. Богардс. Той разделя лидерите
на 4 типа:
1) автократичен (среща се в силни организации),
2) демократичен (защитава интересите на групата),
3) изпълнител (изпълнява възложени му задачи),
4) рефлексивно-интелектуален тип (не може да ръководи голяма група)
Ф. Бартлет създава своя типология, която нарича “позиционна”. Лидерите биват три типа:
1) институционален тип (авторитета на лидера се определя от престижа на позицията,
която заема),
2) доминиращ тип (лидера заема своята позиция с помощта на сила и влияние),
3) убеждаващ тип (умее да оказва влияние върху настроенията на подчинените и да ги
подбужда към действие).
От изключителна и определяща важност е взаймодействите между лидера и
групата/общността. В резултат на своите изследвания К. Левин, Р. Липит и Р. Уайт описват
подробно характеристиките на три основни модела на взаимоотношения на лидера с
групата: авторитарен, демократичен и либерален (laissez-faire) стил. Представената таблица
показва отделните типове взаймодействия в зависимост от типа лидер:
Лидерски стил и
основни
характеристики
Начин на взимане
на решения

Активност на
подчинените и
технология на
взимане на решение

Авторитарен

Определя се от самия
лидер

Строга и пълна
подчиненост на лидера

Демократичен
Детайлно обсъждане на
въпроса от групата,
като лидера има
функцията на регулатор
и коректор
Подчинените имат
голяма степен на
свобода в периода на
обсъждане на
решението; след
вземането на решение

Либерален

Анархичен
Поливариантност
в процедурен
план, отсъствие на
възможност за
контрол за
изпълнение на
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Форма на
изпълнение на
взетото решение и
регламентация на
дейността на всеки
от членовете на
групата

Строг диктат по
отношение на формата
на изпълнение на
решението и контрол на
всеки член на групата

Критики и санкции
по отношение на
дейността на всеки
от членовете на
групата

Лидерът има
възможност да подложи
подчинените си на
остра критика и да им
наложи много строги
санкции; обратната
връзка е забранена;
степента на свобода на
отделния индивид
клони към нула;
отношението към
членовете на групата
зависи не от
резултатите от тяхната
работа, а от лидера

лидерът предлага 2 или
повече алтернативни
процедури за
изпълнение на
решението
Членовете на групата са
свободни при избора на
формата за изпълнение
на решението;
членовете на групата се
самоорганизарат на
демократичен принцип

“Обективно“
отношение към всеки
член на групата в
зависимост от
конкретните резултати
от работата

взетото решение

Пълна липса на
предписания от
страна на лидера

Пълна
спонтанност в
реакциите на
лидера спрямо
дейността на
своите подчинени,
неяснота по
отношение на
налаганите
санкции

Имайки предвид конкретиката на нашата дейност и общността, с която ще се работи, бихме
искали да разгледаме ролята на лидерството и взаймодействието му спрямо ромската
общност. Още в самото начало трябва да направим уточнение, че терминът “лидер” е
придобил различни смисли през последните години, както положителни, така и
отрицателни. За да разгледаме подробно еволюцията и същността на термина “лидерство”
в ромска среда, трябва да започнем със социалната организация на ромските групи. Тази
организация е разгледана подробно от Алексей Пампоров в книгата му „Ромското
всекидневие в България”.
Следвайки историята може да се твърди, че ромите се появяват в Европа с изградена
аристократична митология. Например на остров Корфу през 14 век всяка група е била
ръководена от „военначалник”, а всички роми са били под юрисдикцията на т.н.
„цигански барон”. По същото време в Италия начело на ромите стой „принц”, а във
Франция и Швейцария „дукове и графове”. Важно е обаче да се отбележи, че всяка група
е независима от останалите и че между отделните ромски благородници не съществува
формална йерархическа обвързаност.
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Условно лидерите в ромска общност можем да разделим на две категории – формални и
неформални лидери, като много често именно неформалните лидери са хората с реална
власт сред общност.
ФОРМАЛНИ ЛИДЕРИ
Първият тип формален лидер е ромският цар или монарх. В България за „ромски монарх”,
се говори още преди промяната на социалистическия режим – Цар Гого. Част от
академичните изследователи обвиняват медийната среда за появата на следващият
„ромски монарх”, а именно Цар Киро – Кирил Георгиев Рашков. Изследователите смятат,
че е измислен и наложен в общественото съзнание най-вече благодарение на
журналистическата страст към сензации. Въпреки че Цар Киро се опитва да наложи властта
си и да създаде митология около своята личност по подобие на румънския калдараш Йон
Чиоба, властта на Кирил Рашков се простира най-вече над семейството и рода му и много
малка част от останалите роми, особено тези, не принадлежащи към групата на
калдарашите, приемат титулуването му като цар. Дори самите калдараши в Петрич,
Габровница и Йоаким Груево заявяват: “Цар е прякор, защото е най-богатият от нашите
роми и го прекръстиха. Иначе никога не е коронясван”.
Освен т.н. „ромски монарси” в контекста на изследване на лидерството на преден план се
открояват и т.н.”ромски кметове”. Практиката доби по-голяма популярност през
последните две десетилетия. В повечето случаи това е кметски наместник на квартал с
преобладаващо ромско население или експерт по етнически и демографски въпроси, който
е напълно зависим от съответната общинска администрация. В същото време тази позиция
много често води до пълна абдикация на съответната местна администрация от проблемите
на дадената ромска общност, тъй като широко разпространено сред администрацията (и поспециално сред ръководителите на административни отдели) е разбирането, че ромският
експерт трябва да отговаря за всички въпроси, свързани с ромите, независимо от тяхното
естество, т.е. той трябва да бъде посредникът между ромите и администрацията.
За ромските “кметове” можем също да кажем, че не винаги са носители на доверието на
групата, тъй като съществува опасението, че те могат да се превърнат в пионки на неромите.
НЕФОРМАЛНИ ЛИДЕРИ
Много по-сериозно влияни в общността имат обаче неформалните лидери.
Първия тип неформални лидери са т.н. барвале - големци. Става дума за ромските
богаташи, които имат собствен печеливш, легален, полулегален или напълно незаконен
бизнес. От една страна това може да е патронът – арендатор на тютюн, фъстъци и
т.н.,който наема работна ръка и по този начин осигурява прехраната на значителен брой от
ромските домакинства в дадено населено място. От друга страна това са ръководителите на
организираната престъпна дейност в конкретното населено място или регион. Някои от
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ромските гета и особено районите извън регулация, представляват особен вид микро
„недостъпни зони”.
Следващият тип неформален лидер е бакалинът – търговец, който притежава малък
магазин за хранителни и бакалски стоки или питейно заведение. Търговецът от този род не
е богат като барвале, но закупуването на храна и стоки от първа необходимост става
посредством него (често продава на вересия). Именно механизмът на вересията е този,
който предоставя власт и авторитет на бакалите, тъй като е пряко свързан с оцеляването на
домакинството.
Друг тип неформален лидер е притежаващият духовна харизма. При ромите, членове на
някои от протестантските деноминации, в неформален лидер се превръща не само
пасторът, но и музикантът, който служи по време на службата. Ходжата, лечителят и
врачката също концентрират обществената представа, че в думите им е скрита истината и
социалните действия често биват съобразени с тяхното мнение.
Следващ тип неформален лидер представляват ромите с висше или средно професионално
образование. Добрият професионализъм и личният просперитет с честен труд, както и повисоката ерудиция спомага за интеграцията на тези индивиди в макрообществото.От своя
страна това ги превръща в естествени посредници между него и останалите роми от
махалите. Своеобразната ромска интелигенция играе важна роля в отношенията с гадже и
особено в моментите свързани с намирането на работа, данъчната система и
здравеопазването. Кампаниите, които Център Амалипе проведе през 2010 г. за превенция
на ранните бракове в десет населени места ясно показаха, че личният пример на успелите
младежи е един от най-успешните подходи. Младите, образовани и справящи се успешно с
житейските предизвикателства роми, които са излезли от конкретната общност, израснали
са пред очите и и са успели да постигнат повече от останалите без да престанат да бъдат
роми, както и без да се лишават от личен живот и семейство, могат да повлияят
изключително силно останалите. Личният пример на тези роми може да въздейства по два
начина. Единият е като се канят успели роми да участват в публични срещи, събрания и
т.н. Другият, по-ефективен начин е когато такива роми бъдат овластени и ангажирани на
определени позиции. Превръщането на тези роми в ролеви модел, т.е. утвърждаването на
техния авторитет е сигурна гаранция за успех.
На последно място, но не и по значение сред неформалните лидери, ще споменем
традиционния авторитет на pater familias. В рамките на дадена махала живее поне един
възрастен индивид над 55-60 години, който е лидер на силна родова мрежа в границите на
махалата или населеното място. Обикновено, това е мъж, който има трима и повече сина,
които от своя страна имат по три и повече деца. Чрез отношенията на сватовство цели
махали в ромските квартали могат да бъдат включени в низходящата родствена мрежа на
дадения индивид и той има потенциала да разшири своето влияние и да налага своята воля,
намирайки подчинението на останалите роми.
Другата група неформални лидери, които често остават скрити за външните са жените
лидери, въпреки че те често са “невидимите” лидери. Жената
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в ромската общност (независимо от групата – дори и при най-консервативните групи) играе
много важна роля при консолидирате, структурирането и съхраняването на общността. В
ромскоезичните групи тя често е наричана “биби” (леля) или “пхури дай” (стара майка). Тя
има свое собствено пространство, в което авторитетът й е не по-малък от този на мъжете –
особено по въпроси, касаещи семейството. Тя е реалният, утвърден авторитет, който можем
да търсим, когато се касае за ранен брак, отпадане от училище, тъй като тези процеси
попадат именно в женското пространство – организирането на традицията, сватбата,
продължаването на рода, децата … Трудно ще намерите жената лидер на площада, в
местната кръчма или на някое друго обществено място (често тя не се и възприема като
лидер), но лесно можете да я откриете като попитате коя е жената, при която ходят
момичетата, когато имат женски проблеми или други женски въпроси.
МЕШЕРЕТО (РОМСКИЯ СЪД) КАТО ПОТЕСТАРЕН ОРГАН СРЕД ГРУПАТА НА
КАЛДАРАШИТЕ
Важен механизъм за упражняване на лидерство е специфичният ромски потестарен орган
известен като „мешаре” или „мешере”. Най-вероятно терминът произлиза от ромските
думи “ме” (мои) и “шоро” (глава), т.е. главите на общността, главатарите. Това са
старейшините, най-уважаваните хора в рода, затова и понякога то е наричано “съвет на
старейшините”. Думата, с която се назовава същата социална структура в западните
изследвания е „крис”, но се среща също като „романо крис” или „крис романи” и
обикновено се превежда като „цигански съд.” Мешерето е познато и функционира като
потестарен орган само сред калдарашите. То се свиква за уточняване и решаване само на
вътрешно групови недоразумения и проблеми. Мешерето няма власт над роми извън
калдарашката група. Случаите, по които то се произнася, са свързани с клевета, измама,
сбиване и убийство - казуси, които в държавата са от компетенциите на съществуващата
съдебна система. Казано иначе, мешерето функционира като арбитражен трибунал,
санкциониращ придържането към обичайното право в калдарашките общност. Мешерето е
изключително обективно. Участието в него е въпрос на чест и ако има и дори доза
съмнение за необективността на някой от членовете му, той се подменя, което води
автоматично до понижаване на авторите на този човек за останалата част от общността. Не
случайно един от големите изследователи на ромската култура Жан Пиер Лиежоа казва за
мешерето: “Ако мъжете правят мешерето, то същевременно мешерето прави мъже –
достойнството и почтеността на участниците определят достойнството и почтеността на
събранието. Мъжът е толкова по-почтен, колкото по-голяма почтеност е показал по време
на заседание. Понякога, за по-сериозни въпроси се събират мешереджии от цялата страна
тъй като калдарашите са изключително малка група, разпръсната в цялата страна.
Решението на мешерето е закон за общността. Неподчиняването на това решение води до
изключване на съответния индивид от общността, което е равносилно на социална смърт за
него. Посредством ролята си на трибунал, този потестарен орган се нарежда сред
механизмите за упражняване на лидерство в ромската общност. Той може да бъде от полза
както на учителя, така и на социалния работник при решаването на определен казус.
Органите на МВР, които добре познават функциите на мешерето, вече са си изградили
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механизъм за ползването му при решаването на определени случаи, свързани с
калдарашката група.
Различните типове ромски лидери имат своята роля в различен по спецификата си
контекст. Така например в комуникацията с международни донори и институции е нужна
идентификацията на определен тип ромски лидери. "Нужни са ромски лидери, които да
могат да преговарят с доверие с местните власти, за да получат това, от което се нуждаят
общностите им. За да могат да постигнат нещо, същностно важно е властите да имат
валиден събеседник от страна на ромското население, който да идентифицира
приоритетите." Това каза неотдавна Мод де Боер-Букуикио, заместник-генерален секретар
на Съвета на Европа. При това, когато говорят за ромското лидерство, институциите не
просто констатират важността му, а го идентифицират като проблем. В цитираното погоре изказване например Мод де Боер-Букуикио говори за "фрагментарността на ромското
лидерство": "международните организации и националните правителства искат ромски
представители да бъдат включени в решаването на ромските проблеми, но са разочаровани
от неспособността на вътрешно разделените ромски общности да произведат широко
признати лидери". Димитрина Петрова, директор на Европейския център за правата на
ромите в Будапеща, изразява подобно мнение: "Има добре познати и широко дискутирани
проблеми с лидерството при ромите по отношение на фрагментираността му, поколенчески
различия, традиция и т.н. Ромската общност в Европа е разделена от граници, езици и т.н."
Както се вижда от цитираните по-горе мнения, представителите на институции често са
склонни да хвърлят вината за проблемите с ромското лидерство върху самите роми. Това
обаче по-скоро говори за непознаване на общността и опит за унифицирането й. Както
стана ясно и в предходните глави, ромската общност се раделя на множество групи и
подгрупи. Съответно в изключително важно, идентифицирайки лидерите в общността да
имаме предвид това и търсейки диалог, да го търсим с лидерите на различните групи и
подгрупи.
Всъщност, ако наистина съществува проблем с ромското лидерство, той в една значителна
степен е създаван от самите институции. Тъкмо те в повечето случаи са активната страна,
която идентифицира, квалифицира и овластява лидерите в ромската общност, в повечето от
случаите - водейки се най-вече от вътрешната логика на своите политики, а не толкова от
реалността в тези общности.
По отношение на лидерството, ролята му, механизмите и типовете лидери може да се пише
много и да се разглежда под различни ъгли в зависимост от контекста на ситуацията и
конкретната общност. На тези страници се опитахме съвсем накратко да изведем на преден
план най-важните елементи, познаването на които смятаме за изключително важно за
успешна работа сред общността.
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МОДУЛ ІV: ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИТЕ
Образователно ниво на ромите
Образователният статус на ромите в България е изключително нисък и значително по-лош от
средния за страната.7 Този факт е официално признат от българските институции. Така
например ОП „Развитие на човешките ресурси” посочва, че „Образователните диспропорции
имат изявена етническа характеристика...
o Обхватът в предучилищно обучение, например за българи е 54%, за турци – 38% и за
роми – 12%.
o Завършилите основно образование българи са 22.6%, турци – 55% и роми 46.2%,
българите със средно образование са 54%, турците – 24%, а ромите – 7.8% от общия
брой на съответните групи....
o Показателни са данните за висше образование. Около 23.5% от българите са завършили
висши училища спрямо 2.7% от турците, и около 0.2-0.4% за ромите.
o Обезпокоителен е делът на онези, които нямат дори начален етап на основната степен
на образование – при българите той е близо до нулата, при турците – 5.6%, а при ромите
– 20.5%. В мнозинството си тези хора са напълно неграмотни.” 8
Въпреки че ромите в България официално са 4,8 % от населението (по данни от преброяването
от 2001 г., като мнозина изследователи сочат поне двойно по-висок процент като съответстващ
на реалната ситуация), ромските деца в българската образователна система представляват една
значителна група ученици – като брой и процент.
Таблица 1: Разпределение на
учениците
по
етническа
принадлежност

% на децата в образователната система
(по етнос) от І до ХІІІ клас

Показателен
и
силно
1
75.48
13.53
9.53 1.44
обезпокоителен е фактът, че това
съотношение се мени силно от
една образователна степен към
друга. Така напрпимер по данни
0%
20%
40%
60%
80%
100%
на Регионалните инспекторати по
българчета ромчета турчета други
образование (РИО)9, в почти
всички административни области
делът на ромските деца в първи клас е около 20% от всички подлежащи на задължително
обучение деца10. В някои области като Монтана, Хасково и Сливен ромските деца са над 40%,
а в области като Видин, Враца, Пазарджик и Ямбол – те са над 30%. Този процент рязко спада с
7

Център „Амалипе”, Годишен доклад за изпълнение на политиките, насочени към ромска
интеграция в България – 2006. В. Търново: Астарта, 2007, с. 81-83
8
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2007 г., с. 27.
9
Нунев, Й. 2006. Ромите и процесът на десегрегация в образованието. Изд. „Куна”, С., стр. 64
10
С този термин се обозначават децата на възраст между 7 и 16 г., които – по силата на
Конституцията на Република България – следва задължително да се обучават в училища от системата на
народната просвета
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нарастването на етапите и степените на образование. Във всяка следваща степен броят на
децата от ромски произход намалява и така делът им в гимназиалната степен е седем пъти помалък от този в началното училище. Това не се дължи на засилена раждаемост сред ромите
през последните години, а на високия процент отпадащи ромски ученици: от всеки сто ромски
първокласника, само 14 стигат до горния курс, а и там далеч не всички остават до завършване
на гимназиална степен на образование. Обратно – според данните на МОМН практически всяко
влязло в първи клас българче и турче стигат до гимназиалната образователна степен.
Таблица 2: Разпределение на учениците по образователна степен и по етнос

2.16

Други

2.45
22.6

Роми

16.8

9.95

Турци

0%

3.41

11.01

65.3

Българи

0.78

8.2

69.7

20%

88

40%

Начална

60%

Прогимназиална

80%

100%

Гимназиална

В същото време в самата ромска общност съществува сериозна разлика в образователното ниво
на мъжете и жените. Неграмотните ромски жени са два пъти повече от мъжете.
Разделение по пол в образованието на ромите

жени

20.1

мъже

38.7

10.7

0%

10%

37.1

30.7

20%

30%

42.9

40%

неграмотни

50%

начално

60%
основно

4.1

15.7

70%

80%

90%

100%

средно

ПРОБЛЕМИ ПРЕД ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ
Описаното ясно указва един от основните проблеми, с които се сблъсква образователната
интеграция на ромските деца – високия брой на отпадащи и на необхванати от училищната
система. През 2008 г. този проблем се задълбочи чувствително.
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Ако през предходните години т.нар. „нетен коефицент на записване” в начална степен бе
близък до 100 %11 - т.е. на практика почти всички деца между 1 и 4 клас бяха записани в
училища, то през 2008 г., по данни на НСИ този коефицент падна до незапомнено ниските
стойности от 94,6 %. Т.е. близо 15 000 деца се оказаха извън училище още в начална степен!
Коефицентът е чувствително по-нисък в прогимназиална степен – едва 81 %. Такива ниски
коефиценти България не е имала дори в средата на 90-те години на 20 в. (най-тежките години
на прехода). По всяка вероятност тази тежка криза в обхващането на учениците се дължи на
твърде интензивното „ударно” закриване на стотици училища в селските райони.
Други сериозни проблеми, с които се сблъсква образователната интеграция на ромските деца
са:
o

сегрегацията на голям процент ромски ученици в де-факто „ромски” училища или
паралелки;

o

ниското качество на образование в селските училища с преобладаващ процент ромски
ученици (както и в сегрегираните училища);

o

записването на нормално развити ромски деца в помощни училища;

o

нисък успех в училище: това е сериозна предпоставка за отпадане. Причините са
множество, като не са свързани с интелектуални проблеми!

o

нисък процент на ромските младежи, продължаващи в гимназии: на практика това също
е отпадане от училище и е сериозна пречка пред образователната интеграция на
ромските ученици. Проблемът е особено остър в селата и селските райони.

o

неучастие на ромските родители в дейността на училището и др.

Единствената чувствителна промяна е по отношение на записването на нормално развити
ромски деца в помощните училища. През 2008 г. тази практика бе чувствително намалена
(макар и не напълно изкоренена) в резултат от промяна в начина за насочване на деца към
помощните училища. Както бе посочено по-горе, по отношение на интегрирането на деца
от т.нар. „помощни училища” МОМН предприе успешни стъпки и това се отрази
благоприятно върху затягане на „притока” на ромски деца, записвани в помощни училища
по социални причини.
Причини за отпадане от образователната система
Един от сериозните проблеми пред българската образователна система и по-конкретно пред
учебното съдържание, който се отразява върху отпадането на децата от малцинствата от
училище, е слабото застъпване на мултикултурни и интеркултурни елементи. Традициите и
културата на малцинствените общности в България все още е слабо представена в учебното
съдържание, въпреки промените в държавните образователни изисквания през последните
години. Практиката показва, че застъпването на елементи от културата и традициите на
малцинствата в учебното съдържание превръща училището в интересно за тези деца, ромските
в частност, и повишава тяхната мотивация за образование, както и ангажираността на техните
родители. Анализа на резултатите от въвеждането на СИП “Фолклор на етносите в България –
ромски фолклор” показва, че там където се реализира тази дейност, се наблюдава рязка
промяна в посещаемостта и успеваемостта на учениците. Така например, процентът на
отпаднали ученици от училища, в които не се работи за въвеждане на интеркултурно
11

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2007, с. 26.
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образование и в частност СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” е 9.47%. Училищата,
които от години работят за включване на интеркултурни елементи в учебния процес са успели
да намалят отпадането до 0.13% като средният процент отпаднали за страната е 1.99%
Това, разбира се, не е единственият фактор. Причините за отпадането на ромските деца от
училище са различни и не бива да бъдат унифицирани за цялата ромска общност. Самата
ромска общност има множество ромски групи, всяка от които има своите специфики и
съответно различни образователни нагласи.
Така например, някои от йерлиите започват да посещават масово училище в средата на 20 в., а
някои групи правят това по-рано и образователният статус сред тях е по-висок. Това сочат и
наблюдения за образователното равнище на ромите в Сливен и Монтана. Основните
образователни проблеми сред йерлиите са: ранно отпадане от училище, обучение в изцяло
ромски училища, обучение в помощни училища, слаба ангажираност на родителите. При
повечето от тях, не е проблем владеенето на български език. Изключение правят йерлиите в
големите градски гета. Често отпадането от училище се дължи и на социални причини.
Калдарашите започват да посещават училище едва през 60-те и 70-те год. на XX в.: при тях
образованието все още не се е превърнало напълно в устойчива ценност. При тях отпадането на
учениците не е свързано със социални причини. Сред калдарашите процентът на отпадащи
момичета в началния етап на образование е най-голям. Това се дължи на културните специфики
на самата група и все още съществуващите ранни бракове.
Като цяло образователното ниво на рударите е относително високо; образованието заема едно
от водещите места в скалата на ценностите; не съществува проблем с владеенето на български
език, но много от родителите са в чужбина, децата живеят с баби и дядовци.
Образователното ниво на миллета (турскоезичните роми) е сравнително ниско и доброто
владеене на български език често е проблем. Това с особена сила важи за турскоезичните роми
в големите градски гета (в Пловдив, Бургас, Варна и др.), както и в селските райони. Проблем е
и образованието на момичетата поради запазения на места обичай за сключване на ранни
женитби и страхът от “открадване на момичето” докато е на училище, споделян от много
родители. Проблеми представляват също така и ранното отпадане, и безпричинните отсъствия,
често поради социални причини.
НОРМАТИВНА БАЗА И КОНТЕКСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Ромските деца в България учат в 4 типа училища:
- “Български” училища: ромските ученици са не повече от 5 - 10 %, т.е 2-3 ромски деца в клас.
От педагогическа гледна точка учителят не следва да предприема специални мерки за
интеграцията на тези деца, по-различни от мерките за интеграция на всяко ново дете (с
уважение към неговата/нейната етническа и културна идентичност). В този тип училища учат
неголям процент ромски деца, които обикновено произхождат от интегрирани семейства.
- Смесени училища: Ромските ученици са около една четвърт или една трета. Интеграцията на
ромските деца се улеснява както от усилията на учителя и контакта с българските съученици,
така и от благоприятната социална среда: смесените училища се намират извън ромското гето
или ромската махала и предоставят възможност за взаимодействие с макрообществото.
Основните образователни проблеми пред ромските деца, обучаващи се в тях са: липса на
учебно-технически пособия (химикали, тетрадки и др.), учебни
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помагала, безпричинни отсъствия, неангажираност на родителите. Като остър се сочи и
проблемът със самочувствието и идентичността. Безпричинните отсъствия като проблем
съществуват, но те са по-скоро спорадични (макар и по-чести, отколкото при българските
деца), а не толкова системни. Проблемът с овладяването на българския език не е остър проблем
в смесените училища.
- “Цигански училища”: сегрегирани училища, намиращи се в ромските гета в някои от найголемите градове. В тях ромските ученици преобладават, често достигат и до 100%. Нивото на
образованието е много по-ниско отколкото в смесените училища. Учебната интеграция се
затруднява от липсата на контакти с български съученици и от недостатъчните контакти с
макрообществото. Данни на Министерството на образованието и науката от 2005 г. сочат, че 30
421 деца от ромски произход, живеещи в градовете в 22 области, се обучават в детски градини
и училища с над 50 процента ромски деца и ученици.12 От тях 2 464 посещават детска градина,
а 27 957 – училище. Според доклад на Институт „Отворено общество” – София от 2005 година
от 2 657 общообразователни училища и 127 специални училища в България, общият брой на
училищата с над 50 процента ученици от ромски произход е 554 (или почти 20 процента от
всички училища).13 В същото време училищата с повече от 30 процента ученици от ромски
произход са 960 (35 процента от всички училища в страната).14 Едно от наблюденията,
отбелязани в доклада, е, че училище, в което над 30 процента от учениците са роми, бързо се
превръща в “ромско училище”, тъй като родителите на неромски деца ги преместват в друго
учебно заведение.
Основните проблеми пред ромските деца, обучаващи се в тях, са: безпричинни отсъствия,
непокриване на държавно-образователните изисквания и стандарти, проблеми с владеенето и
използването на български език, липса на учебно-технически пособия, учебни помагала, дрехи
и обувки, влошено състояние на материално-техническата база, неангажираност на родителите.
Системните, безпричинни отсъствия са посочени като остър проблем, застрашаващ цялостното
протичане на учебния процес. Огромна част от учителите посочват, че децата не покриват
реално държавно-образователните изисквания и учебният процес е формален и с ниско
качество. Проблемът с овладяването на българския език е остър сред турскоезичните роми, но
съществува, макар и в по-малка степен и сред ромскоезични деца, обучаващи се в сегрегирани
училища.
- Селски училища15: често ромските ученици са болшинство поради демографски причини.
Според данните от преброяването от 2011 г., 27.5% от населението на страната живее на село,
докато при ромите делът на живущите в селата е 44.13 %, при това около 40% от ромите са на
възраст до 20 г. (или около 30% от ромите са в училищна възраст), докато средно за страната
този дял е над 2 пъти по-нисък и още по-нисък в селата. Образователното ниво в селските
училища е по-високо от нивото в сегрегираните училища, но по-ниско от това в смесените
училища.
12

Информация, предоставена от Йосиф Нунев въз основа на данни от регионалните
инспекторати на Министерството на образованието и науката от февруари 2006. Принадлежността към
ромския етнос е определена от инспекторатите. EUMAP. Равен достъп на ромите до качествено
образование (2007)
13
ИОО-София, Ромските училища в България – 2005, стр. 6. Принадлежността към ромския
етнос е определена от интервюираните длъжностни лица.
14
ИОО-София, Ромските училища в България – 2005, стр. 6.
15
Сходна на ситуацията в селата е картината и в много от градовете с по-малобройно население.
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Документи, насочени към образователна интеграция
Основни документи са Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства (СОИДУЕМ) и Националната програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015). През 2007 г. бе
одобрена и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която също съдържа важни
текстове, свързани с образователната интеграция на ромските деца.
СОИДУЕМ бе приета с решение на Министъра на образованието и науката от 11.06.2004 г. и
актуализирана през март 2010 г. Стратегията поставя три приоритета: пълноценна интеграция
на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училищата в обособените
ромски квартали, подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено
образование в тях, утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на
модернизация на българската образователна система.
Стратегията идентифицира проблемите пред образователната интеграция: както общите
проблеми за всички етнически малцинства, така и специфичните проблеми пред ромските деца
и ученици. За преодоляването на тези проблеми са предвидени дейности по три стратегически
цели:
- Утвърждаване в нормативните документи и в образователната практика на правото на равен
достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства и
ефективната им интеграция.
- Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите
малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване,
уважение и сътрудничество в обща образователна среда.
- Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите
малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат, който да
благоприятства реализацията на настоящата стратегия.
Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание
и подготовка (2006 – 2015) бе одобрена с Решение на Народното събрание от 7 юни 2006 г.,
като текстът на програмата бе изготвен от МОН. Програмата представлява сериозен
стратегически документ, целящ да определи развитието на българското образование за един
относително продължителен период и през 2007 и 2008 г. тя определяше основните усилия на
МОН. Документът поставя две основни цели: качествено образование и достъп до
образование.16 По отношение на ромската образователна интеграция Програмата представлява
сериозно отстъпление от СОИДУЕМ; на практика Националната програма не създава надеждна
основа за целенасочена интеграционна политика и не отчита наличието на СОИДУЕМ.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) определя усвояването на
средства от Европейския социален фонд за постигането на приоритети и мерки, договорени
между българското правителство и Европейската комисия. Програмата бе подписана през
септември 2007 г., като процесът на изработването и продължи повече от две години. Ромските
16

Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното
възпитание и подготовка (2006 – 2015) , с.8-9.
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организации играха активна роля в този процес и успяха да прокарат голяма част от своите
предложения.
Образователната част на ОПРЧР следва Националната програма за развитие на училищното
образование, като също така включва – благодарение на усилията на ромските организации –
значително повече текстове, свързани с образоватгелната интеграция на ромските деца. В
програмата е включена специална област на интервенция (мярка) „4.1. Достъп до образование и
обучение на групи в неравностойно положение”, насочена към уязвимите малцинствени групи
(с фокус върху ромите), децата със СОП и отпадналите / застрашените от отпадане.
Предложени са широк спектър от дейности за улесняване на достъпа до образование и
засилване на мотивацията за включване в учебния процес на ромските деца, ориентиране към
продължаване на процеса на десегрегация, въвеждане на интеркултурно образование, работа с
ромските родители и т.н.17 Заложеното е доразвито и в специалната глава от програмата „Сфери
на действие по отношение на ромската общност”18 Предвидени са и индикатори за измерване
на ефекта от ОП РЧР върху интеграцията на ромите19 - факт, който е изключително важен от
гледна точка на това, че чрез тези индикатори ще се проследява периодично изпълнението на
Програмата. В заключение може да се каже, че образователната част на ОПРЧР и глава „Сфери
на действие по отношение на ромската общност” създават необходимите предпоставки за
обвързване на усвояването на европейските фондове с процеса на образователна интеграция на
ромите. Това не може да запълни пропуските в Националната програма за развитие на
училищното образование, а още по-малко – в евентуалния нов Закон за народната просвета, но
определено дава тласък на процеса на образователна интеграция – чрез заделяне на финансов
ресурс и поет ангажимент (изпълнението на ОП РЧР е част от ангажиментите на България като
страна-член на ЕС).
През последните години започна изготвянето на новия Закон за училищното образование и
Концепция към него. На 22 март Министерство на образованието, младежта и науката оповести
Концепция за основните принципи и иновационните моменти в проекта на нов Закон за
предучилищното и училищното образование.
С увереност може да се каже, че Концепцията на новия Закон за училищното образование дава
надеждна основа, върху която могат да се изграждат политики за образователна интеграция.
Концепцията за новия закон поставя въпроса за образователната интеграция, при това го
представя в цялото му многообразие: превенция на дискриминацията в класната стая,
предоставяне на реални условия за равен достъп до качествено образование и изграждане на
приобщаващо, интеркултурно училище, което запазва и развива многообразието от култури на
различните групи деца в рамките на единна национална образователна среда. Всичко това е
изведено като един от четирите основни стълба на образованието: „Да се учим да живеем с
другите и различните”.
Концепцията експлицитно признава, че „продължават да съществуват поблеми с
равнопоставения достъп до качествено образование и пълноценното включване в
предучилищното и училищното образование на големи групи деца и ученици: от селските
райони, от етническите малцинства...” (с. 7). Също така признава един от основните проблеми
пред образователната интеграция на ромските деца, който концентрира в себе си множество
17

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с. 111-113
Пак там, с. 144-146
19
Пак там, с. 146-147
18
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други – големият процент на отпаднали ученици и рязкото намаляване на обхвата на учениците
в задължителна училищна възраст.
В рамките на оповестената Концепция, описаните по-горе принципи се опредметяват в две
важни положения. Първото е въвеждането на специфичен държавен образователен стандарт
„гражданско и интеркултурно образование”. Държавните образователни стандарти (ДОС) са
едно от основните нововъведения на Закона за училищното образование. В много страни
стандартите са основното средство, чрез което държавите регулират своите образователни
системи като поставят изисквания за резултатите, които училищата трябва да постигнат и
условията за постигане на тези резултати: респективно училищата имат пълна автономия как да
постигнат поставените резултати, спазвайки поставените условия. Въвеждането на стандарт за
интеркултурно образование дава шанс темата за образователната интеграция да бъде издигната
на възможно най-високо ниво: държавата ще формулира своите конкретни цели в тази насока и
цялата училищна система ще трябва да допринася за тяхното постигане (респективно – ще бъде
оценявана доколко ги постига).
Второ важно положение, в което се опредметяват принципите от първата част на концепцията е
изискването всяко училище да изготви своя програма за предоставяне на равни възможности на
ученици от уязвимите групи, както и програма за превенция на отпадането от училище (с. 33).
Tова е предпоставка за значително по-сериозен ангажимент към образователната интеграция –
във всяко едно училище.
Инициативи, свързани с образователната интеграция на ромските деца:
Прилагаме кратък преглед на четири от тези инициативи, явяващи се определящи в полето
на ромското образование:
НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ
ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ (СИП “РОМСКИ
ФОЛКЛОР”)
Моделът включва няколко задължителни елемента, които водят до цялостна промяна на
учебната среда, повишаване на квалификацията на учителите, повишаване на мотивацията за
учене и успеваемост на всички деца и анагажиране на местната общественост (вкл.родителите
на децата от всички етноси) с образователния процес. Моделът се основава на подхода, че
всяко дете може да бъде победител; всеки ученик е добър в нещо, от възрастните зависи да
открият тези умения, да ги доразвият и чрез тях да мотивират ученика да постига повече.
Основната концепция е, че отпадането е педагогически проблем и са нужни педагогически
средства за преодоляването му: социалните дейности не са достатъчни, а само допълващи.
Необходима е промяна в цялостната училищна среда: промяна в използваните педагогически
методи, в учебните програми, в организацията на учебния процес, във взаимодействието с
родителите. Интеркултурното и интерактивното образование е най-добрата педагогическа
основа за преодоляването на отпадането: пример за това са усилията на училищата, въвеждащи
СИП „Фолклор на етносите”. Този опит е обогатен и допълнен с по-широко използване на
интерактивни техники, информационни технологии, „умения за живот” и механизми за
включване на родителите.
Моделът включва няколко задължителни елемента:
1. Въвеждане на СИП “ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР”
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Програмата по СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” е инициатива, стартирана
от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – Велико Търново и Община
Велико Търново, и реализирана с финансовото съдействие на общините. Целта на програмата е
да се преодолее големият брой отпадащи ромски ученици, като се повиши тяхната мотивация
да посещават училище и ангажираността на техните родители с цялостния образователен
процес. В същото време програмата си поставя за цел да формира етническа толерантност и
познаване на ромската култура от неромските ученици, като с това се улесни и интеграцията в
класната стая.
Програмата представлява часове по СИП (свободноизбираема подготовка), включени в
основната учебна програма. В часовете по нетрадиционен начин, чрез използване на
интерактивни техники, се представя ромската култура в нейното широко многообразие и
връзката и с българската култура и културата на другите етноси. Учениците, които са от
различен етнически произход, имат възможност сами да събират фолклор, да изработват
традиционни битови предмети от фолклора на различните етноси, да творят, организират
изложби и други извънкласни мероприятия. За целите на СИП-а са изготвени специални учебни
помагала с приказен, празничен и песенен фолклор. По места СИП-овете се инициират от
училищата и отделите “Образование” на общинската администрация, а финансирането им е
включено в общинските бюджети. Понастоящем програмата обхваща над 5000 ученика в над
200 училища от цялата страна.
2. Обучение на УЧИТЕЛИ
3. Създаване на РОДИТЕЛСКИ ЛЕКТОРИИ по определени теми и проблеми
4. Създаване на РОДИТЕЛСКИ КЛУБ, който да реализира регулярни срещи, свързани с
аспекти от училищния живот на децата, както и да работи по случаи на деца,
застрашени от отпадане.
5. Учредяване на АКТИВНО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – включване и на
родители от ромски произход.
6. Създаване на УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ – с ученици от смесен етнически
състав/там, където е възможно/.
7. ВРЪСТНИЦИ ПОМАГАТ НА ВРЪСТНИЦИ (НАСТАВНИЦИ):
a. включване на ученици, които са постигнали добри резултати в училище като
ментори/наставници на ученици, които имат проблем с отпадането (лош успех,
безпричинни отсъствия, проблеми с други ученици и др.)
b. Учениците, подпомагани от Спешния фонд на Амалипе да бъдат активно
включени в ученическия парламент и в други дейности на училището. Да са
пряко ангажирани като ментори на застрашени от отпадане деца.
Подпомаганите деца могат да наблюдават и помагат на застрашените, както и
своевременно да информират учителите за възникнали проблеми.
8. Изготвяне на ПРОФИЛ за застрашените от отпадане деца. Профилът трябва да
съдържа пълна информация за случая, спецификите му /от коя ромска група е детето,
общо състояние на семейството, отношенията на детето с останалите ученици и извън
училище, има ли наличие на конлифкт между детето и друго лице/.
9. Изготвяне на ПОРТФОЛИО на всяко дете, изучаващо СИП „Фолклор на етносите”, в
което се събират материали за работата и развитието на детето. Портфолиото се
представя ежемесечно на родител срещу подпис.
През първата година в проекта се включиха 34 училища: 13 базови и 21 пилотни училища в 10
области в цяла България. Общо 7755 ученици влязоха в
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класните стаи в проектните училища в началото на годината. Една от целите на програмата бе
да създаде толерантна класна стая и затова бяха включени както ромски, така и български
ученици: 51% от учениците в проектните училища бяха роми и 49% не-роми. 7558 деца
завършиха успешно учебната година.
По време на учебната година:
o 307 нови деца се записаха в проектните училища
o 176 деца заминаха в чужбина
o 254 деца се преместиха в други училища
o 74 деца отпаднаха
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граница, приета от Министерството на образованието като показател за ученика в риск от
отпадане.
• В същото време средният брой на отсъствия за ученик при тези, които посещават СИП
Ромски фолклор е 22.55 (включващ всички отсъствия, извинени и неизвинени, по всички
предмети), което показва, че концентрираната намеса на проекта значително намаля нивото на
отсъствия – близо наполовина. В допълнение, нивото на отпадане сред учениците, включени в
СИП Ромски фолклор е 0.43% - 4 от 924 ученици.
• Средният успех на учениците, изучаващи СИП Ромски фолклор е сравнително по-висок
(4.61) от този на осмокласниците (4.01), но в същото време е по-нисък от успеха в началните
класове (4.68).
• Необходимо е програмата да доразвие инструментариум за повишаване на успеха,
особено в училищата, в които повечето деца не говорят добре български език. Например,
средният успех на тестовото оценяване в края на годината в 7ми клас в проектните училища е
все още с една единица по-нисък от средния за страната.
59.56% от ромските ученици в 8ми клас в проектните училища ще продължат своето обучение
в гимназия, което също се дължи до голяма степен на програмата за превенция на отпадането.
Като резултат от общите усилия 292 ромски деца ще продължат да учат в средни училища,
сравнено със 105 ученици от предишната година.
Повече информация на www.romaeducation.com
ДЕСЕГРЕГАЦИОННИ ПРОЕКТИ: От 2000 г. до настоящия момент различни ромски
НПО реализират проекти за десегрегация на така наречените “ромски училища” в седем
български града, финансирани от Програмата за насърчаване на ромското участие на
Институт “Отворено общество”, Будапеща. Идеята на проектите е да се повиши нивото на
ромското образование чрез преместване на ромските деца от сегрегираните „гето-училища”
в смесени училища в българските квартали на града. В началото на този процес МОН имаше
различни възражения, но в хода на тяхното развитие смени позицията си и даде знаци, че ще
подкрепи десегрегацията и ще я заложи в своите приоритети. Това бе отразено в Стратегията
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, разработена
през 2003 г. и обновена през 2010 г.
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО МАЙЧИН РОМСКИ ЕЗИК: Въвеждането на СИП по
майчин ромски език е предвидено в Рамковата програма за равноправно интегриране на
ромите в българското общество и също така следва от Рамковата конвенция за защита на
националните малцинства. Този процес започна през 1992 г. Според някои доклади в средата
на 90-те години, когато изучаването на ромския език е във възход, той се преподава на
приблизително 4000 ученици.20 Преподаването на ромски език обаче не е организирано
систематично: не са взети мерки за осигуряването на необходимите учебни материали и за
квалифицирането на учители по ромски език, както и за по-доброто интегриране на тези
20

Йосиф Нунев, Ромското дете и неговата семейна среда, София, МЦПМКВ, 1998, стр. 40 (на
български език). Впоследствие някои наблюдатели оспорват посочената цифра като твърде завишена.
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часове в учебния план.21 В края на 90-те години има спад в преподаването на ромски език,
като групите по ромски език в училищата изчезват. През учебната 2003/2004 година
преподаването на ромски език е подновено, но в малки мащаби. Според официалната
статистика броят на децата, изучаващи ромски като майчин език в общообразователните и
професионалните училища в България, е намалял до 80 през учебната 2005/2006 г.
РОМИ ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ/УЧИЛИЩНИ МЕДИАТОРИ
От учебната 2003/2004 година в някои общински училища са назначени помощници на учителя.
През учебната 2005/2006 година 107 помощници на учителя от ромски произход са наети в
общинските училища в 17 области на страната. Някои от тях са назначени от директорите на
училищата и заплатите им се осигуряват от общината, други работят по различни проекти на
неправителствени организации. Най-много помощници на учителя са наети в рамките на
проекти за десегрегация на училищата.
Според примерната длъжностна характеристика на помощник на учителя, одобрена от
Министерството на образованието и науката през 2003 г., някои от неговите отговорности
включват подпомагане на учителите при обучението на деца и ученици за достигане на
необходимото равнище на владеене на български език; подпомагане на общуването между
учители и ученици; съдействие при взаимодействието с родители; участие в образователния
процес и в извънкласните дейности под ръководството на учител, когато е необходимо;
подпомагане на учителите при избора на подходящи методи, подходи и материали за
осъществяване на учебния процес. Длъжностните характеристики на помощниците на учителя,
наети от НПО, са различни. Те обикновено са наречени медиатори или училищни
координатори/съветници и акцентът в тяхната работа е поставен повече върху социалните,
отколкото върху педагогическите функции.
СТЕРЕОТИПИ:
Ромите имат по-нисък умствен потенциал и за тях са необходими опростени учебни
програми
“Убедени ли сте в изследванията, които показват, че цигански деца се представят по-добре, ако
израстнат в подкрепяща училищна среда?”. “Ромските деца трябва да учат по опростени учебни
програми, защото те са умствено по-ограничени.” Този въпрос и констатация често ни е задаван
от педагози. Той обаче показва един от най-дълбоките предразсъдъци спрямо ромите.
Медицинските изследвания показват, че в това отношение няма никаква разлика между роми и
не-роми. Общото ниво на образованост на ромите е ниско поради две причини: като резултат от
съществуващата дискриминация срещу ромчетата в училище, и също така поради бедността и
нищетата в много ромски семейства и тяхната подозрителност по отношение на
образователната система. Наистина е трудно да бъдат убедени родителите от ромски произход
да подкрепят образованието на децата си, тъй като децата са дискриминирани в училище. От
друга страна съвременната икономическа ситуация не помага за промяна на статуквото – много
от по-необразованите родители споделят “Защо му е да учи като след това пак ще е без работа,
особено като го видят, че е циганин.” В същото време образователната система в България все
още не е достатъчно гъвкава, за да бъде привлекателна за всички деца, както и за да накара тези
деца да се чувстват приети, а не изключени. В българските учебници все още рядко се говори за
роми, турци, евреи, както и за деца с увреждания. Това кара ромските деца и техните родители
да се чувстват чужди в училище. Практиката по СИП “Ромски фолклор” показва, че често
21
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ромски деца не смеят да се изявяват по предметите от задължителна подготовка, защото се
притесняват да не сгрешат. Именно тук е ролята на учителя да успее да ги предразположи и да
ги накара да се чувстват приети.
Ромите са надарени за музика – най-добре е да ги запишем в СИП “Музика” – това им е в
кръвта
Дори и да не изглежда отрицателен от пръв поглед, това е още един стереотип. В
действителност има много талантливи и широко известни ромски музиканти като Джанго
Райнхард, Тити Винтерщайн, Манитас де Плата, Ибряма. Унгария е прочута със своите
цигански оркестри. В Югоизточна Европа има много популярни ромски духови оркестри като
“Кочани” и “Оркестърът на Бобан Маркович”.
Не всички роми обаче са музикални. Има цели ромски групи, като калдарашите, които не пеят.
В същото време има много роми, които са се доказали на други поприща – медицина,
литература и др. Едни от най-известните имена са на Ал.Чирков, Чарли Чаплин, Ливия Ярока и
Виктория Мохачи (евродепутати). Малко известно е, че едни от най-известните български
писатели Емилиян Станев и Пейо Яворов също имат ромска кръв.
Ромите не знаят български език и това е причина за ниските им резултати
Все по-малък е вече броят на ромите, които не владеят български език. Изследване на доц.
Димитър Денков показва, че от 550 ромски деца едва 99 говорят ромски като майчин език,
около 150 говорят турски, а около 300 деца говорят български език като майчин. Най-сериозен
е проблемът не сред тези, които говорят ромски език като майчин, а по-скоро сред тези, чийто
майчин език е турски. При тях притока на българска реч е силно ограничен – в семейството
обикновено се говори на турски език, гледа се турска телевизия и училището е единствената
среда, където учениците могат да подобрят езиковите си умения по български език. Това обаче
в никакъв случай не означава, че “невладеенето на български език от ромските деца” =
“постигане на ниски образователни резулати и отпадане от училище”. В противен случай
децата на етническите турци биха били в много по-рискова ситуация, а е факт, че на
резултатите от външното оценяване по български език, училищата с преобладаващ брой турски
деца не са сред училищата с най-ниски резултати.
Ромските родители са неангажирани с образованието на децата си
Това също е стереотип. Това, което посочихме за ромските деца по-горе, важи и за техните
родители. Дълго време с годините е била засилвана нагласата у ромските родители, че
училището е институция, която е чужда за тях и в която те нямат място. Това се засилва и от
факта, че учебното съдържание все още не отразява справедливо етническото многообразие в
страната. Ромите, както и всички останали хора, обичат най-много децата си. Нещо повече, в
ромското семейство детето е поставено на пиедестал. Поради тази причина, както и всеки друг
човек, ромският родител би се зарадвал най-много на това детето му да бъде похвалено и
отличено. Виждайки, че детето му се справя добре в училище, дори и най-неграмотният
родител започва да проявавя интерес към образователния процес.
В същото време стереотип който съществува по отношение на училището сред ромската
общност е, че ромските родители (и въобще ромското) нямат място в училище. Този стереотип
е изграден в продължение на десетилетия, още с политиката на тоталитарната система спрямо
малцинствата. Те обаче могат да имат много важна роля за превръщането на училището в една
добре функционираща система – те трябва да бъдат стимулирани да играят активна роля в
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училищния живот, при решаване на проблемите в училище, при решаване на проблеми с
отпадащите ученици и др.

МОДУЛ V: ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ
ЗДРАВЕН СТАТУС НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Здравна осигуреност
В настоящия период на провеждане на здравна реформа се наблюдават
изключително негативни тенденции, свързани със здравословнотото състояние на лицата
от ромски произход: висока заболяемост, висока смъртност, ниска продължителност на
живот. Средната продължителност на живот на ромите е с повече от 10 години по-ниска в
сравнение със средната за страната. Най-високият пик на смъртността при тях е между 4049 г., като основни причини са сърдечно-съдовите и мозъчни-съдовите заболявания.
Ромите споделят, че медицинския персонал проявява липса на чувствителност по
отношение на техните различни културни нагласи и традиции. Ромите рядко прибягват до
превантивно-медицинско обслужване и разчитат твърде много на спешната медицинска
помощ. Мнозинството роми живеят при лоши жилищни условия. Често те населяват
бедняшки квартали /гета/, разположени в покрайнините на градовете или селата.
Здравна осигуреност на ромите над 18 г.

Имате ли личен лекар? – роми на възраст над 15 г.
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Обикновено те са с лоша инфраструктура и условията в тях водят до рискове за здравето на
населението, което живее там.
Според изследване на Институт „Отворено общество“ – София, от месец октомври
2007 г. повече от половината запитани роми определят
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здравето си като “задоволително”, “лошо“ или „много лошо“. Това е с 12% повече от
средностатистическия показател за страната според данните на Евробарометър за България.
(Евробарометър отчита, че към края на 2006 г. общо около 40% от българите определят
като „задоволително“, „лошо“ или „много лошо“ здравното си състояние. Същото
изследване показва, че близо една трета са здравно неосигурени (37,3%) въпреки че
голямата част имат лични лекари (83,4 %).22
Почти 11% от ромите признават, че никога не са били здравно осигурени. Данните от 2007
г. затвърждават трайна тенденция на незаплащане на здравни осигуровки от всеки 3-ти
гражданин сред ромите (Почти същите са резултатите от изследвания, проведени съответно
преди 4 и 6 години: според проучването “Ensuring Minority Access To Health Profile,
Sociological Survey – Bulgaria, BG 0006.08/lCR”, проведно през 2003 г. делът на
неосигурените роми-жители на 15 от най-големите градове в страната е 32%, а според
изследване на ПРООН и АСА, осъществено през 2001 г. – неосигурени сред ромите в
страната на възраст над 18 г. са 35%). По данни на ИОО от 2007 г. всеки пети от ромите над
15 г. е имал здравна осигуровка, но е спрял да я плаща – което е показателно за феномена
“вливане-отлив” от здравноосигурителната система, свързан с мобилизаране за плащане на
осигуровките за минал период на нуждаещи се от публични здравни грижи и прекратяване,
след като проблемът е бил преодолян.
Регистрация при личен лекар
Относително по-малък е делът на ромите,
които нямат личен лекар. По данни на ИОО и
Световната банка от 2007 г.приблизително
%
85% от ромите имат личен лекар, при
83,4 българите този дял е почти 97%, а според
Имам
изследването “Здравен статус на ромите” на
Нямам сега, но преди време имах 9,8
ИОО над 5% не само нямат личен лекар в
5,2
Нямам и никога не съм имал
момента, но и никога не са имали такъв. За
1,4
сравнение, по данни на Агенция “Факт
Не знам
Маркетинг” в края на 2001 г. 17% от ромите в
,1
Непосочено
страната не са имали личен лекар, а според
агенция АСА и ПРООН делът им през същата година е малко под 19% (при 6% от
българите и 13% от турците). Тревожен е фактът, че 7 г. по-късно този дял остава почти
същия, въпреки предприетите от правителството мерки в областта на интеграцията и
въпреки относителното подобрение на социално-икономическия статус на ромското
население.

Имате ли ЛЛ? – роми на възраст над 15 г.

Здравословни проблеми и заболявания
Според данните на ИОО от изследването „Здравен статус на ромите” (октомври, 2007 г.)
през последния месец затруднения при извършване на обичайните дейности в личния си
живот или в работата си, свързани с каквото и да било заболяване, обявяват почти 2/3 от
ромите на възраст 15 и повече години. Най-голяма част от представителите на ромската
22
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общност споделят, че изпитват затруднения, свързани с болести на сърдечно-съдовата
система, главоболие, заболявания на костите или ставите, на храносмилателната система,
психични заболявания, заболявания на дихателната система, очни болести и бъбречнокаменна болест.
Според проучването в над 30% от ромските домакинства е регистриран поне един човек с
тежко или хронично заболяване или с получена определена степен на инвалидизация, а
всяко шесто ромско домакинство формира дохода си от получаваната от член на
домакинството пенсия за инвалидност (нетрудоспособност).
Фактори, оказващи негативно влияние върху здравето
Предизвикателствата пред здравния статус на ромите, свързани с рисковите за здравето
фактори, също са сериозни. Сред факторите, които оказват негативно влияние върху
здравето, следва да се отбележат недохранването и тютюнопушенето. На въпрос за
оценката за сегашното състояние на консумацията на храна в домакинствата, зададен в
проучване на ИОО и Световната банска през 2007 г., над 73% от ромите отговарят, че
храната не е достатъчна, докато средно за страната делът на отговорилите по този начин е
под 40%.
Как оценявате сегашното състояние на консумацията на храна във Вашето
домакинство? (Дял на отговорилите “недостатъчна”)
българи

роми

средно за страната

30,7%

73,3

39,5%

По данни на ИОО към края на 2007 г. делът на пушачите сред ромите на 15 и повече
години остава по-висок от дела на непушачите. Резултатите от преброяването на
населението, проведено през 2001 г., сочат, че по този показател делът за страната като
цяло е по нисък с около 10% – според НСИ пушачите в страната през 2001 г. са 40,5%) .
Средна продължителност на живота и детска смъртност
Изследванията през последните години сочат, че средната продължителност на живота
при ромите е с над 10 години по-ниска в сравнение със средностатистическия
показател за страната и с над 15 години по-ниска от средната стойност за страните от
Европейския съюз (ЕС - 27) към 2007 г..
Данните на НСИ от последното преброяване показват, че едва около 3% от ромите
доживяват до възраст 65 и повече години. Високи са и нивата на детската смъртност при
ромите. Според НСИ през 2000 г. детската смъртност при българите е 9,9 на 1000; при
турците малко под 18 на 1000, а при ромите достига 25 на 1000.
Влошеното здраве на ромите не се измерва само с личните страдания на боледуващите и
техните близки. За обществото и държавата на практика то означава чувствителни загуби
от разходи в системата на здравеопазване и от пропуснати ползи за обществото от живот
прекаран в добро здраве на стотици хиляди граждани.
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Изчисления, направени в рамките на изследване за икономическите ефекти от интеграцията
на ромите в България, проведено през 2006 г. от екип икономисти и Институт “Отворено
общество”, показаха, че само при изравняване на нивата на детска смъртност при ромите
със средните за страната, само чисто икономическите ползи от придадената стойност, която
носи на обществото спасения средностатистически човешки живот за 10 годишен период
биха могли да възлязат на 2,5 до 6,3 милиарда лева според различните допускания за броя
на населението, раждаемостта и намалението на детската смъртност.
Предизвикателства и проблеми:
Здравното състояние на ромската общност има тенденция към постоянно влошаване,
независимо от факта, че някои роми в градските общности (особено децата) ползват
здравното обслужване. Като най-важна част от целия спектър от проблеми и
предизвикателства могат да се откроят :
• Високият дял на здравно неосигурени лица.
• Липса на алтернативни форми на здравно обслужване и/или въвеждане на
минимални пакети здравни услуги при здравнонеосигурените.
• Продължаващи проблеми с обучението, квалификацията и особено
назначаването на здравните медиатори.
• Обвързване на здравните осигуровки със социалните помощи: това се оказа един
сериозен проблем.
• Липса на ефективна здравна профилактика.
• Липса на специализиран индивидуален подход към болните.
• Липса на здравна информираност на ромската жена.
За повече информация: виж приложение “Здравеопазване”
НАГЛАСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Самооценка за здравето
Според изследване на Институт “Отворено общество” - София от месец октомври 2007 г.
повече от половината запитани роми определят здравето си като “задоволително”, “лошо”
или “много лошо”. Това е с 12% повече от средностатистическия показател за страната
според данните на Евробарометър за България. (Евробарометър отчита, че към края на
2006 г. общо около 40% от българите определят като “задоволително”, “лошо” или “много
лошо” здравното си състояние. (Health in the European Union, 2007).
По индикатора за дела на лицата, които определят здравето си като “добро” и “много
добро” средностатистическият показател на Евробарометър за България през 2006 г. е 60%.
Данните на ИОО от изследване на здравния статус на населението през 2007 г. сочат, че
при ромите едва 45,5% определят здравето си като “добро” и “много добро”.
Важно е да се има предвид, че като цяло ромското население е значително по-младо (а с
увеличаването на възрастта е естествено да нараства относителният дял на лицата с
влошено здраве). По данни на НСИ от преброяването на населението 2001 г. в ромската
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общност делът на лицата до 19 г. е около 44%, докато при българите е под 20%.
При ромите е налице и драстично по-нисък показател за очаквана продължителност на
живота. Според данните на НСИ от преброяването на населението, проведено през 2001 г.,
едва около 5% от ромите достигат пенсионна възраст, а този дял е 5 пъти по-нисък в
сравнение със средните стойности за България.
НОРМАТИВНА БАЗА В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
През септември 2005 г. Министерски съвет одобри Здравна стратегия за лица в
неравностойно положение, принадлежащи на етническите малцинства: на практика това бе
един от първите документи, одобрени от тогавашното правителство. Изработването на тази
Стратегия бе резултат от активната работа на представители на Министерство на
здравеопазването, НПО работещи в здравната сфера и експерти (включително ромски
здравни експерти, напр. д-р Желязко Манолов и д-р Стефан Панайотов). Беше приет и
План за действие 2005-2007 г. с ясно обозначени източници на финансиране, който беше
актуализиран през юли 2011 г.
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към
етнически малцинства
Одобрена е с Решение на Министерския съвет от септември 2005 г. Съдържа
идеинтификация на проблемите, дейности за подобряване на състоянието на лица в
неравностойно положение, ценности и ръководни принципи на стратегията, стратегически
цели и направления за работа, срок, отговорни институции и механизми за мониторинг.
Този документ не е насочен единствено към здравните въпроси, но засяга и проблеми като
насилие над жените от ромското малцинство и тяхната равнопоставеност. Стратегията има
пет основни цели, включващи здравен статус, здравно образование и информираност,
здравна грижа и дискриминация – главно на ромската общност. Главната задача е
подобряване на здравната ситуация на ромските жени и деца, особено в областта на
репродуктивно здраве, детската и майчината грижа и семейното планиране. Плануваната
интервенция в тези насоки е:
Стратегическа цел 1: Преодоляване и прекратяване на негативните тенденции за
здравния статус на хората в неравностойно положение, принадлежащи към етническите
малцинства и създаване на условия за намаляване смъртността на младите майки;
повишаване нивото на сексуална култура и репродуктивно здраве; прекратяване случаите
на насилие над жените.
Стратегическа цел 2: Осигуряване на равен достъп до здравна грижа за хората в
неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (включително
заздравяване позициите на здравните медиатори).
Стратегическа цел 3: Увеличаване на здравните познания и осигуряване на
достъп до здравна информация.
Стратегическа цел 4: Превъзмогване на културните бариери в комуникацията и
всички форми на дискриминация.
Стратегическа цел 5: Увеличаване броя на здравноосигурените хора в
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неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.
Подобно на предходните документи, Здравната стратегия няма специално бюджетно
финансиране. Насърчават се различни отговорни институции да финансират част от
дейностите й в рамките на своите бюджетни разходни тавани. Като участници в
изпълнението на Здравната стратегия са посочени Министерство на здравеопазването и
неговите регионални структури, МОН, МТСП, други институции, общини и НПО.
Целият текст на стратегията може да бъде намерен на
http://nccedi.government.bg/page.php?category=35&id=1280
Планът за действие към Здравната стратегия 2011 и 2014 може да бъде намерен
http://nccedi.government.bg/upload/docs/1_SG_ZDR_STR.doc
и
на
съответно
на
http://nccedi.government.bg/upload/docs/1_SG_FR_ZDR.doc
ПРОГРАМИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС
НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Програмата за здравните медиатори в България
За развиване на модела на здравните медиатори в България е използван опитът на
румънската ромска неправителствена организация "Романи Крис" и Министерството на
здравеопазването на Румъния, както и опитът на Холандския институт по обществено
здраве. В България моделът на здравните медиатори е въведен през 2001 г. от екипа на
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” (ЗПМ).
През 2006-2007 г. е разработена нова обучителна програма с хорариум 150 академични часа
и са лицензирани два медицински колежи за обучение на здравни медиатори в гр. Враца и
гр. Пловдив. Институционализирането на новата професия “здравен медиатор” намира
място и в националния класификатор на професиите, приета е длъжностна характеристика
на здравния медиатор (Единична група 3222; Код на длъжността: 3222-3002).
През април 2007 г. в гр. София е учредено Сдружение „Национална мрежа на здравните
медиатори” – професионалната организация, която обединява практикуващите здравни
медиатори. От 2008 г. Сдружението поддържа интернет страница и професионален форум
на здравните медиатори: www.zdravenmediator.net . Към момента в България има назначени
105 здравни медиатора
Моделът на здравните медиатори е уникален за България, защото:
o Въвеждането на новата професия допринася за подобряване на достъпа до здравни и
социални услуги за уязвими групи с фокус роми и преодоляване на културните бариери в
комуникацията между ромското население и медицинския персонал по места, както и за
преодоляване съществуващите дискриминационни нагласи в сферата на здравните услуги
за роми по места.
o Здравните медиатори са незаменими фигури при оптимизиране на обхвата на
профилактичните програми сред ромското население и особено сред малките деца.
o Здравните медиатори подпомагат здравното образование и здравната
информираност на ромите и осществяват активна социална работа вътре в общността.

68

Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и
нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по
Програма „Основни човешки права и гражданско участие”

o Здравните медиатори са незаменим ресурс в общността, защото са част от
общността;
o Здравните медиатори са обединени в професионална организация, Националната
мрежа на здравните медиатори
Конкретни резултати:
o Участие на здравните медиатори в национални имунизационни кампании. Повишен
брой имунизации и ре-имунизации;
o Превенция на ранни раждания – здравните медиатори предоставят информация за
контрацепция и семейно планиране; работят с родители и млади момичета;
o Подобрен достъп до първична и специализирана медицинска помощ;
o Подобрено изпълнение на профилактични програми, насочени към майчино и
детско здравеопазване;
o Участие в информационни кампании, фокусирани върху различни заболявания;
o Подобрена здравна култура – здравно осигуряване, права и задължения на
пациентите и др.;
o Участие и подпомагане изпълнението на национални профилактични програми за
профилактика на туберкулоза, сърдечносъдови заболявания, онкологични заболявания и
наследствени заболявания;
o Участие в проекти и програми по превенция на изоставяне на деца в институции и
намиране на приемни семейства от ромски произход;
Моделът на Здравно-социалните центрове
Центровете са изградени със средства по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
чрез Глобалния фонд за превенция на туберкулоза, малария и СПИН в рамките на
Компонент 5 „Превенция и контрол на ХИВ в ромска общност” , както и по Програма
PHARE. В момента ефективно функционират със средства на ППКХС 8 центъра, базирани
в ромски махали - Варна, София, Бургас, Сливен, Стара Загора, Видин, Пазарджик,
Кюстендил. Предстои откриване в Пловдив и Хасково. По Програма PHARE също има
изградени здравни центрове, базирани на практики на общопрактикуващи лекари и
кабинети на здравни медиатори.
Центровете следват подхода „работа в общността”, чрез изнасяне на услуги в общността,
мобилизиране на ресурсите и повишаване на самоорганизацията на местната ромска
общност. В допълнение, Центровете опредметяват ефективно сътрудничество между
местната власт, неправителствените организации, работещи в общността и неформалните
лидери / авторитети в общността.
Услугите, които предлага Здравно-социалният център са свързани с обучение на здравнообразователни и лидерски групи, индивидуални здравни консултации и насочване към
здравни и социални служби. Конкретните дейности на ЗСЦ са за промяна на нагласите в
общността, здравна просвета, превенция на заболяванията, предавани по сексуален път, за
улесняване достъпа на представителите на ромското малцинство до здравните и
социалните служби, като екипите предоставят безплатни
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медицински услуги на терен, консултиране и тестване за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В
и С.
Друга не по-маловажна функция на центровете е мобилизиране на общността при различни
кампании и инициативи. Така например при епидемията от морбили изнесени центрове за
профилактика и имунизация бяха именно тези Здравно-социални центрове с екипите на
организациите, работещи по Компонент 5 „Превенция на ХИВ/СПИН в ромска общност”.
Центровете имат и социална функция, като реализират програми и проекти за общността и
с нейното активно участие: например превенцията на институционализацията на деца и
превенция на ранните женитби. По този начин нископраговите услуги подобряват здравносоциалния статус на общността и намаляват степента на сегрегационните процеси.
Центровете участват активно в интеграционните процеси като са привлекли за партньори
редица институции- РЗИ, Общини, ДСП и други.
Здравно-социалните центрове са организирани и успешно се координират и стопанисват от
местни неправителствени организации. Министерство на здравеопазването предостави
необходимото оборудване за дейността им. Общинските власти участват в процеса чрез
предоставяне на помещения за дейността на ЗСЦ.
Екипът на всеки Център се състои от координатор, експерт-психолог или социален
работник и сътрудници на терен, които непрекъснато повишават уменията и експертизата
си за работа в здравно-социалната сфера. В някои от здравносоциалните центрове, като
напр. в гр. Сливен успешно работят медицински специалисти от ромски произход, лекари и
сестри, и здравни медиатори. Това определя фигурата на здравния медиатор като
независима и ползваща се с авторитет и подкрепа сред местната общност.
Стипендиантска програма за студенти по медицина и лекари – специализанти от
ромски произход
Програмата стартира в България през 2009/2010 учебна година с финансиране от Проект
„Ромско здравеопазване” на Институт „Отворено общество” Будапеща в сътрудничество
със Стипендиантската програма на Ромски Образователен Фонд. В България тя се
координира от Институт „Отворено общество”, като нейните отделни компоненти се
изпълняват от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Сдружение
„Разнообразни и равни”, ПроМедия и Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”.
Стипендиантската програмата е първата по рода си в региона и е насочена към
подпомагане обучението на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински
специалности и лекари-специализанти. Тя цели подобряване на качеството на
предоставяните здравни грижи и преодоляване на проявите на дискриминация в системата
на здравеопазването чрез предоставяне на примери за подражание, които да мотивират
младите роми да се насочат към кариера в здравеопазването.
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Стипендиантска програма за студенти по медицина и лекари специализанти от ромски
произход е изградена от няколко взаимно допълващи се компонента:
o стипендии за студенти във висши медицински училища, професионални училища и
колежи, както и за лекари-специализанти: покриват таксите за обучение и разходите за
издръжка като по този начин отстраняват социалните пречки пред ромските младежи,
които желаят да се обучават в медицински университети и колежи.
o кандидат-студентски курсове: по биология и химия за ромски младежи и девойки,
които възнамеряват да кандидатстват медицински специалности включително работа със
семействата и кандидат-студентите за развиване на тяхната мотивация за продължаване на
образованието им във МУ и МК.
o наставничество на стипендиантите: то е от страна на наставници, които са
преподаватели в съответните университети и колежи. Те подпомагат студентите за
постигане на по-високи академични достижения, както и за по-лесната социална адаптация
в университета.
o обучение в застъпничество: ежегодно студентите, участващи в програмата
преминават мотивационно обучение, което включва теми от ромската история и култура,
специфика на работа в ромска общност, формиране на умения за разрешаване на
конфликти, себеуважение и лидерски умения, запознаване с политиката за интеграция на
ромите и в частност – в здравната сфера и др. Обучението утвърждава съпричастността на
участниците с усилията за интеграция на ромите, както и развива техните индивидуални
качества за успешна адаптация и изява.
o публично представяне и популяризиране на Програмата.
Стипендиантската програма е насочена към ромски студенти, които учат в Медицинските
университети в София, Варна и Пловдив, в Медицинския колеж на Тракийския
университет и лекари-специализанти, които се обучават в акредитирани от Министерство
на образованието и науката на България учебни заведения и показват отлични постижения
в професионалната си кариера.
През първата година на Програмата, която беше и пилотна, бяха подкрепени със стипендии
общо 23 студенти в Медицински университети и колежи. През втората година на
Програмата студентите подкрепени от Програмата със стипендии са вече 57.
Специалностите, в които се обучават студентите са обща медицина, дентална медицина,
здравен мениджмънт, акушерство, медицинска сестра, лаборант, рехабилитатор и
фармация. Общо 31 са наставниците, които оказват подкрепа на студентите по академични
и професионални въпроси.
За академичната 2011 – 2012г. желаещите да получат
стипендия са 117.
Важен индикатор за успеха на Програмата е увеличаващият се брой на участниците в нея,
което означава и увеличаващ се брой на ромите, обучаващи се в едни от най-трудните
специалности – медицинските. Комплексното въздействие на програмата води до това, че
приетите студенти не отпадат, а показват висок академичен успех. Допълнителен
индикатор е активното включване на голяма част от студентите в дейности в ромска
общност: превенция на ХИВ / СПИН, превенция на туберкулоза, кампании за превенция на
ранните бракове и др. Налице е ясна тенденция чрез Програмата да се формира цяла
генерация от специалисти от ромски произход.
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МОДУЛ VІ: ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РОМСКОТО СЕМЕЙСТВО
Едно от най-разпространените схващания по отношение на структурата на ромското
семейство е, че ромските домакинства, така както са описвани в съществуващата
литература, би следвало да са най-вече комбинирани разширени домакинства или съставни
домакинства. Изследване, проведено от Център Амалипе през 2010 г., обаче напълно
опровергава подобни тези. Половината от ромските домакинства в обособените квартали с
преобладаващо ромска население спадат към т.нар. прости семейни домакинства, в
основата на които стои нуклеарното семейство – родители и техните невстъпвали в брак
деца. Трябва изрично да се подчертае, че това е основният вид домакинство, независимо от
етническата самоидентичност на членовете на домакинството. Въпреки това
преферираната едническа идентичност ясно се откроява като основен фактор за
структурата на домакинствата. Малките едночленни домакинства и несемейните
домакинства са значително по-характерни за лицата с българска и милетска идентичност.
Същевременно е малко възможно да ги срещнем в субгрупата на рударите. Делът на
разширените семейни домакинства обаче, които включват роднини по права линия от три и
повече поколения, е най-голям именно при рударите. Всъщност, съставните домакинства,
при които се наблюдава съжителство на поне две поколения семейни двойки, е най-значим
при лицата с турска самоидентификация.
Таблица. Структура на домакинствата в зависимост от етническата самоидентификация на
главата на домакинството
българска турска ромска рудари миллет
9,1%
2,0%
1,4%
,0%
6,9%

Едночленни домакинства

общо
3,9%

Несемейни домакинства

1,7%

2,6%

1,0%

1,7%

,0%

2,9%

Прости семейни домакинства 50,9%

63,6%

41,6%

49,5%

52,0 %

54,9%

Разширени домакинства

18,0%

15,6%

16,8%

18,7%

28,0%

18,6%

Съставни домакинства

25,5%

9,1%

38,6%

28,7%

20,0%

16,7%

Както многократно беше подчертано ромската общност в България не е хомогенна, а вътре
в нея се наблюдават субгрупови деления със значими разлики в социалните практики и
културните траиции.
Значими разлики в структурата на домакинствата се наблюдават и в зависимост от региона
на местоживеене на изследваните домакинства. Регионите на местоживеене при
стратифицирането на извадката на посоченото изследване са съобразени с изикванията за
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ниво 2 (NUTS-2). Те повтарят районите за планиране от Закона за регионалното развитие23
и включват следните области:
1) Северозападен: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен;
2) Северен централен: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, ,Силистра
3) Североизточен: Варна, Добрич, Търговище, Шумен;
4) Югозападен: Благоавград, Кюстендил, Перник, София, София-град;
5) Южен централен: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково;
6) Югоизточен: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол
Едночленните домакинства са най-характерни в северозападна и северна централна
България. Несемейните домакинства са най-представени в северозападна България.
Простите семейни домакинства са най-разпространени в югозападна и северна централна
България. Разширените домакинства са най-често срещани в северозападна и
североизточна Бълагария. Съставните домакинства имат най-силно изразено присъствие в
югоизточна и южна централна България.
Таблица. Структура на домакинствата по региони
СЗ
СЦ
Едночленни домакинства
6,4%
10,0%

СИ
3,3%

ЮЗ
3,4%

ЮЦ
1,4%

ЮИ
1,6%

Несемейни домакинства

5,1%

2,9%

1,1%

,0%

2,2%

,8%

Прости семейни домакинства

43,6%

57,1%

50,0%

58,4%

50,0%

49,6%

Разширени домакинства

25,6%

8,6%

25,6%

12,4%

16,7%

17,1%

Съставни домакинства

19,2%

21,4%

20,0%

25,8%

29,7%

31,0%

Наблюдават се ясно изразени тенденции в структурата на домакинствата, в зависимост от
възрастта на главата на домакинството. Едночленните домакинства са най-характерни в
най-горната възрастова група (над 57 г.), където техният дял е 3,3% от всичк домакинства.
Едночленни домакинства при лицата под 30 г. възраст не се наблюдават, а от 31 до 56 г.
делът на едночленните домакинства е в интервала 0,2-0,6%. Несемейните домакинства са
най-характерни при лицата до 20 г. възраст (22,2%), в известна степен се срещат, при найвъзрастните (3,4%) и във възрастовата група 21-25 г. (2,9%). Ако главата на домакинството
е в останалите възрастови групи, да се срещне такъв тип домакинство би било изключение.
Делът на простите семейни домакинства е в обратнопропорционална завиимост с възрастта
на главата на домакинството. Това е ясен белег, че авторитетът на главата на
домакинството се гради на по-големия житейски опит. Младите семейства или създават
свое самостоятелно домакинство, в което единият от партньорите е глава, или заживяват с
възрастните, като признават техния авторитет. Този извод се подкрепя и от дела на
съставните домакинства – там където има по-млада и по-възрастна двойка – за глава на
домакинството бива посочвано лице от по-възрастната двойка. От тази гледна точка е
изключително любопитна зависимостта при разширените домакинства. Те заемат
приблизително около 20% във всички възрастови над 21 г. възраст. Това вероятно се дължи
на факта, че от една страна разширеното семейство може да е съставено от по-възрастна
23

В сила от 31.08.2008 г., обн. ДВ, бр.50/30.05-2008 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г. НСИ борави
с понятието „статистически райони”, които съврадат с регионите за планиране от ЗРР
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двойка, която е приютила порастналото си разведено или разделено дете и съответно
неговото дете. От друга страна обаче, то може да е съставено от по-млада двойка с деца,
която е приютила родител на единия от партньорите след овдовяване или поради болест.
90%
Едночленни
Несемейни

80%

Прости
Разширени

70%

Съставни
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
16 до 20 21 до 25 26 до 30 31 до 37 38 до 45 46 до 56

57 +

Когато се разгледат отделните подвидове домакинства, също се откроява
изключителната значимост на нуклеарното семейство, съставено от родители и техните
деца. Разбира се, от гледна точка на социалната антропология значимостта на нуклеарното
семейство всъщност не би трябвало да е изненада.
Таблица 5. Структура на подвидовете домакинства
Едночленни
Несемейни
Прости - глава и партньор

10,6%

Прости - глава, партньор и деца

36,5%

Прости - глава и деца
Разширени - глава, партньор и низходящи поколения
Разширени - самотен родител, детето му с партньор и второ
низходящо поколение
Разширени - глава, партньор и сиблинги

3,7%
1,9%

4,0%
3,5%
11,4%
0,3%
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Разширени комбинирани

2,4%

Съставни - втора низходяща двойка
Съставни - втора възходяща двойка
Съставни - съжителство на женени сиблинги

20,7%
1,9%
0,2%

Съставни - самотен родител с две или повече от женените
му деца
Съставни – комбинирани

2,5%
0,3%

Основните групи домакинства, които се открояват, са резултат от естественото
развитие на цикъла на семейния живот. Простите домакинства, съставени от двама
партньори (10,6%), естествено прехождат в прости домакинства с двама партньори и
техните деца (36,5%) с раждането на децата. При брак на детето или едно от децата тази
форма на домакинство естествено прехожда в съставно домакинство с две семейни двойки,
свързани по пряка линия (22,6%), което от своя страна естествено прехожда в разширено
домакинство, в което живее родител от възходящото поколение, семейната двойка от първо
низходящо поколение и несемейни лица от второ низходящо поколение (11.4%).

10,6%
36,5%
11,4%
22,6%

Графика. Жизнен цикъл на ромските семейни домакинства
Изследването позволява да се направи заключението, че в ромската общност само
4% са фактическите самотни родители. От друга страна сложните домакинства с две и
повече двойки в първо низходящо поколение – какъвто е наложеният от академичната
литература стереотип – са едва 2,8%. Казано иначе, в структурата на ромските домакинства
се наблюдава естествен баланс, основан на нуклеарното семейство и основните житейски
преживявания (раждане, брак, смърт). Овдовелите или разведените лица обаче рядко биват
оставяни сами да отглеждат децата си. Същевременно да се наблюдава структура подобна
на семейната задруга, традиционна за България преди

75

Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и
нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по
Програма „Основни човешки права и гражданско участие”

Първата световна война, в която съжителстват две или повече двойки от едно поколение е
по-скоро изключение.
СОЦИАЛЕН СТАТУС И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ
Изследване на ефектите от икономическата криза в България, проведено от екип на
институт “Отворено общество – София” през февруари 2010 г. показва, че ромите живеят
при по-лоши жилищни условия в сравнение с останалата част от населението на страната,
като в особено уязвимо положение са ромите в обособените квартали. Площта на ромските
жилища в обособените квартали (58,2 кв.м.) е близка до средната площ на ромските
жилища за страната (58,9 кв.м.). Площта на жилищата е с приблизително 20 кв.м. по-малка
от средната за страната, т.е. с приблизително една стая. Средният брой на хората, които
обитават една стая (без сервизните помещения), средно за страната е 1,09 души. Средният
брой на ромите които обитава една стая е с приблизително един човек повече - 1,96 при
ромите в страната и 2,12 при ромите в обособените квартали.
Освен с по-малка площ, ромските жилища, особено онези в махалите, се
характеризират и с по-лоши битови условия. Приблизително 18% от ромските домакинства
в обособените квартали нямат течаща студена вода в дома си, а 55% нямат канализация.
Въпреки кризата се наблюдава известно подобрение на битовите условия на ромите в
страната. В сравнение с юни 2007, през февруари 2010 делът на ромските домакинствата,
които имат течаща вода в дома си се е увеличил с 3% (от 88,5% през 2007), делът на
домакинствата, които имат течаща топла вода се е увеличил с приблизително 22% (от
37,2% през 2007), а делът на домакинствата, които имат канализация се е увеличил с 6% (от
46,5% през 2007).
Настоящето изследване показва, че основният тип жилище, характерен за ромските
домакинства в обособените квартали, е самостоятелната къща. В общия случай това
жилище е собственост на домакинството (92,4%), под наем от държавата или общината
живеят 2,7%; под наем от частни лица живеят 2%, а в жилище предоставено за ползване без
наем живеят 2,9%. Средният брой на стаите в които се живее (без кухни, бани и килери) е
2,9. Средната обща площ на жилищата в ромските квартали е 67,8 кв.м. Средният брой на
хората, обитаващи една стая в обособените квартали е 1,6.
Таблица. Тип на жилището, в което живее домакинството
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
ЧАСТ ОТ КЪЩА
АПАРТАМЕНТ В СГРАДА С ПО-МАЛКО ОТ 10 ЖИЛИЩА
АПАРТАМЕНТ В СГРАДА С 10 ИЛИ ПОВЕЧЕ ЖИЛИЩА
ПАЯНТОВО, ПОДВИЖНО ЖИЛИЩЕ

84,1%
10,5%
1,4%
3,4%
0,7%

Освен типа на жилището, важен показатал за условията на живот са общата площ на
жилището и броят на стаите, които домакинството използва (без кухни, бани и сервизни
помещения). Както бе казано по-горе, средната площ на жилищата в обособените квартали,
регистрирана в настоящето изследване, е приблизително 68 кв.м. Домакинствата ползват
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средно 2,9 стаи без сервизните помещения, което означава, че в една стая живеят средно
1,6 души.
Друг важен индикатор за условията на живот, засечен от изследването е
инфраструктурната обезпеченост на жилищата и различни вещи, които домакинството
притежава. Въпреки че в редица отношения ромските домакинства и особено
домакинствата в обособените квартали живеят в жилища с по-лоша инфраструктура и им
липсват редица вещи за бита, трябва да се отбележи, че в сравнение с периода преди 10
години и особено в сравнение с началото на прехода, ромските домакинства днес имат
много по-добри жилищни условия. Така например, по отношение на инфраструктурната
обезпеченост на ромските жилища, вастоящето изследване регистрира факта, че 96,3% от
ромските домакинства имат електричество в дома си. Трябва да се отбележи също, че 85%
имат водопровод в дома си, а 80,4% са свързани с обществената канализация или имат
канализация, свързана със септична яма. Като проблем се откроява обстоятелството, че
47,9% от домакинствата нямат баня в дома си и трябва да разчитат на наличните
обществени бани.
Таблица. Комунално-битови условия и имущество, притежание на домакинството
Електричество
96,3% По отношение на движимото имущество на
Водопровод
85,0% домакинствата, живеещи в сегрегираните
Кабелна, сателитна телевизия
71,2% квартали, разко се откроява притежанието
Баня
52,1% на телевизори и мобилни телефони. Все още
Тоалетна с течаща вода
43,4% е ниско наличието на стационални
Канализация, свързана с
41,4% телефони, компютри и фризери. Въпреки
това, фактът че във всяко пето ромско
обществената канализация
Топла течеща вода
40,0% домакинство вече има компютър говори за
Канализация, свързана със
39,0% подобрение и в тази насока.
септична яма
Връзка с интернет
14,5% Най-значимият фактор за условията на
Централно отопление
0,2% живот е обстоятелството, че едва 25,8% от
живеещите в домакинствата в ромските
Телевизор
99,0%
квартали имат постоянна или сезонна
мобилен телефон
82,0%
работа.
Делът
на
безработните
в
Хладилник
75,9% домакинствата е 21,9%. Средният чист
Пералня
67,2% месечен доход в домакинствата е 422,9 лв.
Електрическа или газова
64,9% Като се вземе под внимание това, че
готварска печка
средният месечен доход на домакинство за
Сателитна антена
59,1% страната е 805 лв., както и това, че ромските
Готварска печка на дърва
57,7% домакинства са два пъти по-многобройни от
Видео, DVD
44,5% останалите, налага се изводът, че ромските
МПС
30,9% домакинства имат два пъти по-нисък доход
Фризер
23,6% от този на останалите, а доходите на човек
Компютър
20,4% от ромско домакинство са четири пъти поСтационарен телефон
10,7% ниски от тези на член на домакинство от
мнозинството
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Таблица. Социален статус на членовете на ромските домакинства
Работи постоянна работа

16,5%

Работи сезонна, случайна работа
Учи
Учи и работи
В отпуск по майчинство
Домакиня
Безработен
Работещ пенсионер
Неработещ пенсионер
Дете под 16, което не е записано в училище

16,8%
14,5%
,4%
2,0%
8,7%
28,3%
,4%
10,7%
1,8%

Изследването откроява наличието на изключително големи разлики в социалния
статус на членовете на домакинствата в зависимост от региона на планиране. Когато се
съпоставят данните за заетостта на населението, живеещо в сегрегираните зони с общата
заетост на населението в България обаче, се откроява факта, че заетостта е силно
регионално обуслована т.е. разликите в заетостта на ромите от различните региони в
значителна степен зависят от нивото на заетост в съответния регион. Разликата в заетостта
на жителите на обособените квартали и общата заетост на населението е приблизително 1517%. Изключение от тази тенденция се наблюдава единствено в югоизточна България.
Подобно на заетостта и по
отношене на безработицата
54.1%
се
наблюдават
значими
50%
разлики
между
регионите.
За
45.2%
46.2%
45.9%
20%
44.6%
разлика
от
заетостта,
42.6%
40.5%
безработицата сред жителите
40%
36.6%
на обособените квартали с
15%
32.5%
преобадаващо
ромско
28.8%
28.1%
население не е толкова силно
30%
23.3%
зависима от общото ниво на
10%
безработица в региона. Както
20%
може
да
се
очаква,
безработицата сред ромите е
5%
най-ниска там, където е най10%
висока
заетостта
–
в
югоизточна България, макар
0%
0%
че
общото
ниво
на
СЗ
СЦ
СИ
ЮЗ
ЮЦ
ЮИ
безработица в този регион е
едно от най-високите
за
страната. Може да се каже, че безработицата е етнически обуслована, доколкото нивото на
безработица сред жителите на обособените квартали е с приблизително 20-25% по-високо
25%

60%

България, НСИ
сегрегирани зони
разлика
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от средното ниво на безработица за всеки регион, което представлява 2 – 3 пъти по-високи
нива на безработиц;а.
45%
40%
35%

30%

България, НСИ
сегрегирани зони
разлика

33.6%

25%

33.8%

33.6%
28.3%

30%

20%
23.5%

25%

19.4% 15%
20%
15.1%
15%

10%
10.6%

11.1%

10.3%

11.4%

10%
6.4%

5%

5%
0%

0%
СЗ

СЦ

СИ

ЮЗ

ЮЦ

ЮИ

СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В РОМСКА ОБЩНОСТ
Семейството е най-важният фактор в живота на всеки човек. Затова ненапразно старите
роми казват, че човек може без пари, но не може без семейство. В своя живот ние сменяме
мястото, в което живеем; училището, в което учим; работата, която работим. Но не можем
да да изберем собствените си родители или да сменим семейството, в което сме се родили.
Затова всеки човек търси най-силната опора в своето семейство и своя род.
За ромите семейството е и свещената среда, в която през вековете се е създавала,
развивала, съхранявала и предавала материалната и духовната им култура. Така, дори и без
наличие на писменост, в него те са съхранили своя майчин език, богат фолклор, интересни
празници, обичаи, обреди и традиции, уникални занаяти и тяхната технология, своите
ценности и т.н. През вековете ромите са били ничии хора и точно семействата и родовете
им са били техните безспорни пазители и покровители. Те са призваните да ограничат
развиваната в продължение на векове ромска волност и да обуздаят нейната разрушителна
стихия, когато тя се превърне в свободия.
Взаимната подкрепа, уважението, любовта и съгласието са най-високите
добродетели в ромското семейство. Членовете на едно семейство – родители, деца, братя и
сестри – си помагат в труда и празниците, в радост и тъга. Помощ и подкрепа ромите първо
търсят в семейството.
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Уважението между членовете на семейството е едно от основните правила. Така например
уважението към родителите се смята за задължение на всеки. Неприемливо е деца да
говорят грубо на родителите си или дори да говорят на висок тон. Децата трябва да се
вслушват в думите на родителите си, защото те имат богат житейски опит и мислят винаги
доброто на своите деца. Когато пораснат децата трябва да се грижат за своите родители,
така както родителите са се грижили за тях: недопустимо е да се оставят старите и
немощни родители да се грижат сами за себе си. Поради това ще е изключение, ако
срещнете ром, изоставен в старчески дом. Традиция в ромското семейство е да присъства
дух на взаимно уважение, пълна преданост един към друг, жертвоготовност при екстремни
обстоятелства, завиден морал и етично отношение към по-стария, болния и по-слабия. А
уважението към по-възрастните и особено към най-старите, най-опитните и най-мъдрите в
семейството, е издигнато в култ.
Децата са най-голямото богатство на всяко ромско семейство и те осмислят
неговото създаване и съществуване. Децата са най-ценният капитал на всяко семейство,
защото са най-истинските продължители на семейните и родовите традиции и ценности. В
ромското семейство всяко дете има своето място в зависимост от своя пол, възраст и
здравословно състояние. В традиционното семейство от най-ранна детска възраст детето се
възпитава преди всичко в изключително уважение към по-възрастните, в готовност да
защити семейно-родовата чест, в привързаност и обич към всички членове на рода (особено
към по-възрастните), в опазване на семейно-родовите традиции, обичаи, правила и норми
на живот, в ранното включване и усвояване на семейния бизнес, който често съвпада със
семейно-родовите традиции в практикуваните професии: калайджии, ковачи, ситари,
джамбази, кошничари, въжари и т.н. Влияние върху ромското дете имат не само майката и
бащата, но и бабата, дядото, чичото, лелята, вуйчото, калекото, вуйната, стринката, поголемите братя и сестри, братовчеди и братовчедки. В цялата тази плеяда от роднини и
близки всеки има своето място, определено от неговата възраст, пол, лично обаяние и
влияние сред другите, престижа от припечелването на средства за прехрана, уменията му
да преговаря, посредничи и потушава конфликти и т.н.
Още от най-ранна възраст децата се възпитават по различен начин в зависимост от
своя пол. Традициите по отношение на възпитанието на женската челяд имат за цел
формирането на умения, необходими за бъдещата жена, съпруга и майка. Всичко друго,
включително и доброто образование на ромските момичета, остава на по-заден план.
Момчетата са обект на по-особено възпитателно въздействие от страна на
семейството, насочено главно към усвояване на семейния занаят като основна семейна
ценност, чрез която бъдещият съпруг да може по-лесно да изхранва семейството си. За
разлика от момиченцата с тях се свързват по-големи надежди. На ромските семейства в
наше време никак не е чужда мисълта мъжката рожба да получи по-добро и по-престижно
образование, да вземе по-ценена на пазара на труда професия, дори се забелязва и открит
стремеж към завършване на висше образование и амбиции за овладяване на престижни
професии като учители, лекари, юристи и т.н.
Едно от особеностите на ромското семейство е, че детето, след навършване на една
определена възраст, започва да се възприема като равностоен член на семейството и
мнението му по определени въпроси се възприема като мнение на зрял човек. Поради тази
причина, ако едно дете заяви на родителите си, че не желае да посещава училище, много е
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вероятно те да не реагират, а да се съгласят с неговото мнение.
Както в миналото, така и днес, много ромски деца израстват в семейства с един
родител или с „втори” родител: втора майка (новата съпруга на бащата на детето, която не
е родила детето, но се грижи за него) или втори баща. Това е така, защото родителите могат
да се разделят или може да се случи нещастие с някой от родителите. Макар да не е
родител „по кръв”, вторият родител също трябва да се грижи за детето и затова той е
уважаван като родител.
Един от факторите, които също трябва да имаме предвид, е и степента на модернизация на
съответната ромска група. Това, в много голяма степен определя и отношенията вътре в
общността, което е пряко свързано с нашата работа. Йерархичното условно структуриране
на общността се развива по стълбичката “индивид” – “семейство” – “общност”, като
индивидът има най-малка тежест, за сметка на общността. Изборът, който трябва да се
направи между индивид и общност, е в полза на общността. След нея се нарежда
семейството. И едва на последно място е успехът на индивида. Това в голяма степен
обяснява и спецификите на ромското семейство, описани по-горе. Тази зависимост при
традиционните ромски групи е довела и до формирането на стереотипа за ромската
задружност. Това в много голяма степен пречи на развитието на отделния индивид, което в
крайна сметка се отразява на развитието на цялата общност. Това обаче също не е
специфика само на ромската общност – това е характеристика на всяко традиционно
общество. Там, където общността вече е започнала да се модернизира, стремежът за
личностно развитие постепенно започва да надделява над стремежа за развитие на
семейството и общността.

ОБЩНОСТ
СЕМЕЙСТВО

АЗ

РОМСКА ОБЩНОСТ
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АЗ
СЕМЕЙСТВО
ОБЩН
ОСТ

БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ОБЩНОСТТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СРЕД РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ: ЦЕНТРОВЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
Център за развитие на общността представлява услуга, която насърчава развитието на
местната ромска общност, чрез преодоляване на традиционни практики като уредени и
ранни бракове, ранно отпадане от училище, неравно третиране на жените, домашно
насилие, превенция на изоставяне на деца в институции, преодоляване на асоциални
прояви при децата. За постигане на тази цел към всеки Център са назначени, след проведен
конкурс и последващи въвеждащи обучения, по двама Модератори в общността. Позицията
Модератор в общността е нова за страната ни. Модераторите организират и координират
дейността на Центъра в съответната ромска общност. Основните дейности, които се
предоставят в Центъра са насочени към:
o Превенция на отпадането от училище и повишаване на мотивацията на ромските
деца да посещават училище;
o Превенция на ранните бракове и ранната бременност сред ромските девойки;
o Превенция на насилието;
o Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани
институции.
Услугите на Центъра са насочени не само към семействата в затруднено положение, но и
към такива, които желаят да получат професионална подкрепа и насоки за отглеждането и
възпитанието на децата си. Идеята е Центърът за развитие на общността да бъде и място
за:
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o Организиране на информационни беседи, с цел повишаване на здравната култура,
социалните компетентности и образователния статус на ромската общност.
o Организиране на културни събития, честване на календарни празници.
o Организиране на ромските родители за представяне и обсъждане на теми, по
различни въпроси, касаещи грижите за децата, повишаване на родителския
капацитет и развитие на умения за ефективно родителстване.
Още в първите дни от своята работа, Модераторите в общността започват
„Картографиране” на съответните общини. Целта на това картографиране е да се проведе
анкета, като модераторите влизат във всяка една къща и провеждат разговори с всяко едно
домакинство от общността, по въпросите за образователният статус, брачните нагласи,
здравния статус на хората и др. На базата на направените анкети се идентифицират
нагласите по отношение на ранните бракове и ранната бременност в общността,
мотивацията за образование и доколко децата, младежите и техните семейства са
ангажирани с необходимостта от това, всяко дете да посещава детско заведение или
училище. Резултатите от проведените анкети и директните контакти с
общността позволяват на Модераторите да създадат карта на своите региони, като се
набележат най-ефективните и конкретни действия за преодоляване на специфични
проблеми, като отпадане от училище и ранни бракове. С картографирането на районите се
допринася и за създаване на план за работа на Центровете по отношение на дискусии и
общностна работа. Модераторите на базата на събраната информация могат да организират
кампании съвместно със съответните институции.

Центровете за развитие на общността на територията на общините Пещера, Етрополе,
Бяла Слатина, Павликени и Нови Пазар. Центровете са част от дейностите, които ще се
реализират по започналият от 1 февруари 2011 г. проект „Насърчаване на теренната
работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност”, реализиран в
България от Център „ Амалипе” и финансиран от Европейската комисия по Програма
„ДАФНЕ”. Целта на проекта е да се даде възможност на младите хора и жените от
ромската общност да развиват капацитета и ресурсите на общността и да повишат
възможностите за социална реализация. За постигането на тази цел е необходимо
засилване на теренната работа на местно ниво в ромската общност.
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МОДУЛ VІI: РАННИТЕ БРАКОВЕ В РОМСКА ОБЩНОСТ
Теми:
1.
2.
3.
4.

Ранните бракове в ромска общност: данни и статистика.
Видове брак в ромска общност.
Стереотипи спрямо ранните бракове.
Кампании за превенция на ранните бракове: методи и средства.

РАННИТЕ БРАКОВЕ В РОМСКА ОБЩНОСТ: ДАННИ И СТАТИСТИКА
Ранните бракове (по същество става дума за съвместни съжителства, създаване на семейство, а
не буквално за „брак”, тъй като липсва и в много от случаите е невъзможен юридическия акт за
встъпване в брак) в ромска общност са тема, която понастоящем все по-често предизвиква
вниманието на т.нар. „широка общественост” и „обществено мнение”. От една страна, ранните
бракове често вървят ръка за ръка с „аранжирани бракове” и дори „насилствени бракове”: в
част от случаите именно родителите са тези, които инициират („аранжират”) тази форма на
съжителство. Още по-често водят до „отпадане”, т.е. до ранно напускане на училище, което от
своя страна е свързано с ограничаване на последващата подходяща социална реализация.
Ранните бракове обикновено са последвани от „ранни раждания”, доколкото – поне при
традиционните ромски семейства, както и при маргинализираните – от омъжената жена се
очаква да докаже, че може да роди: тя е високо ценена като продължител на рода и ако не може
да изпълни тази си роля трябва да понесе една от най-тежките стигми. Не рядко ранните
бракове са съпътствани и от различни форми на домашно насилие, от разводи, заболявания
сред младите майки и т.н. Т.е. „на куп” можем да видим цяла серия от негативни явления, към
които всяко едно европейско общество е (или поне трябва да бъде) болезнено чувствително. От
друга страна, ранните ромски бракове изглеждат любопитни, екзотични и неразбираеми:
остатък от „неевропейския брачен модел” (характерен за народите на изток от линията Триест Санкт Петербург, според класификацията на Джон Хайнал). Този екзотизъм често е свързан с
категоричното заклеймяване на цялата ромска общност като изостанал и неспособен за
развитие генератор на деца, съпроводено с още по-категоричното забравяне, че ранните
бракове до неотдавна са били характерни и за народите-мнозинства в страните на изток от
Триест – Петербург, (а малко преди това – и за останалите европейски народи), както и с
пренебрегването на факта, че далеч не всички ромски групи и семейства практикуват ранните
бракове.
В резултат от всичко посочено, общественият интерес към ранните ромски бракове в страните
от Източна Европа (както и в останалите страни, в които живеят роми) е устойчиво висок.
Обичайно това е свързано с генерирането на множество митове и стериотипи (за покупкопродажба на млади ромски момичета, за масови раждания на 12 години и т.н.): те често са
породени от липсата на информация и изследвания в тази насока, както и от още по-острата
липса на адекватна дискусия (включваща представители на ромската общност). При всички
положения тези митове и стериотипи не помагат за разрешаването на въпроса с ранните
бракове.
Теренните работници често споделят голяма част от тези стериотипи и предразсъдъци, а
понякога дори ги генерират. Това е сериозна пречка, спъваща ефективната им работа в ромска
общност и възпрепятства адекватните дейности за превенция, както и адекватната реакция в
случай на ранен брак. Затова е важно с теренните сътрудници да
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се дискутира въпроса за ранните бракове в ромска общност и да се потърси начин за
преодоляване на стериотипите и предразсъдъците в тази насока.
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Форми на брак в ромска общност: Понастоящем ромските семейства се създават чрез четири
различни форми на брак. Три от тях не са юридически признати, но имат свои исторически
паралели в редица общества, в т.ч. както в римското право, така и в българската традиционна
култура до средата на ХХ век.
o Обичаят “купуване на булката” днес се среща преди всичко сред най-консервативните
ромски групи - калдарашите, бургуджиите и тракийските калайджии, сред които е основна
форма на брак. Купуването на булката все още се среща и сред някои от субгрупите хорахане
рома, даскане рома и миллет, като при тях вече е в процес на трансформация и изчезване.
Макар да говорим за “купуване на булка” и ”пазар на булки”, по същество става дума не за
купуване на момичето, а за купуване на “честта й” – правото на момчето да отнеме нейната
девственост и правото на рода на момчето да причисли бъдещите деца към своята родствена
група (Пампоров 2006). Затова обичаят „купуване на булка” е тясно свързан с изискването за
девственост на момичето – изискване, което все още е много силно в ромска общност, особено
при групите, споменати по-горе.
“Откупът за булката” не е „цена”, а зестра, която се дава като компенсация на семейството на
момичето за нейната загуба, когато напуска дома си при женитбата. Понеже в етническите
групи с патриархална социална организация жената принадлежи на рода на баща си,
компенсацията трябва да бъде платена на този род – след сватбата момичето вече става част от
рода на съпруга си, както и децата са част от „мъжкия род”. Това може ясно да бъде видяно при
ромските групи, сред които този обичай е силно запазен (посочените по-горе): така например, в
случай на развод при калдарашите, детето остава при рода на бащата, а не на майката.
„Откупутът” е също така знак на благодарност към бащата на момичето, защото е възпитал
дъщеря със запазен морал (т.е. девственост). Този вид зестра е също така гаранция, че спрямо
момичето ще се отнасят с уважение в новия дом – в противен случай тя има правото да си
тръгне без да се връща зестрата.
Резултатите от редица етнографски и социологически изследвания сред ромите в България
обаче, показват, че купуването на булките има негативен ефект по отношение на брачната
възраст и ранните / насилствените бракове като цяло. В някои локални общности, след
настъпването на първата менструация, момичето бива спирано от училище, “за да не се
излъже”, т.е. да не загуби своята девственост. Страхът, че момичето може де срещне момче и да
осъществи полов акт преди брака си, кара родителите да женят дъщерите си на относително
ранна възраст. Понеже момичетата на тази възраст са все още деца и “не знаят кое е добро за
тях”, родителите им избират брачен партньор – обикновено сред родителите на момчета, които
също са решили, че е време да ги задомят (Пампоров 2003, Пампоров 2006, Пампоров 2009).
o Обичаят “приставане” или “открадване на булка” е друга форма на брак, която се
среща често в ромска общност. В общия случай той е характерен за онези ромски групи, в
които обичаят за купуване на булка е в процес на преодоляване или вече е преодолян. Това са
преобладаващата част от ромските групи и под-групи, които живеят по територията на цяла
България. При приставането, социалната легитимацията на брака протича само и единствено
през консумирането на сексуалната връзка, а доказателство за това е кръвта от дефлорацията.
Приставането или открадването се инициира от младежите – в повечето случаи е резултат от
взаимно съгласие между младежа и девойката, като е възможно и да е инициатива само на
младежа. В преобладаващата част от случаите родителите не са
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известени, но при представянето на „доказателството” се съгласяват да приемат брака – поради
запазеното изискване за девственост и представата, че първият сексуален контакт е равносилен
на брак.
Де факто, приставането се среща и при групите, в които водещ модел е купуването на булка, но
там той е изключение. В тези групи приставането е свързано най-често с опит да се избегне
договореният от родителите партньор, което също оказва влияние върху ранната възраст на
брака.
o Третата форма на традиционен брак при ромите е свързана с предварителен годеж нишан. В този случай заплащането е по-скоро символично (каквото е пълненето на обувката на
булката с пари преди извеждането от дома й в съвременната сватбена обредност при всички
етноси в България). Важен знак обаче е “нишанът”, който семейството на момчето оставя
(пръстен, гривна, обеци). При този тип бракове отново родителите договарят условията на
брака – кога ще се оженят младите, къде ще живеят, какъв е размерът на зестрата, но
обикновено това става след като са обсъдили това с младите. В много от случаите именно
младежите са инициатори – те се харесват, след което уговарят с родителите си да направят
сватосване и нишан. Този брак се среща при много от подгрупите на дасикане рома, харохане
рома, миллет, както и при някои рудари, при които „купуването” е отмряло като традиция.
Обикновено това са групите, при които се среща и „приставането”. Подобно на предходните
два типа традиционен брак, и при този съществува риск от насилствен брак – особено по
отношение на момичето и, разбира се, сащо оказва негативен ефект върху ранната възраст за
първи брак.
o Все повече ромски семейства се създават и чрез юридически легитимния граждански
брак. При групите и семействата, които са модернизирани във висока степен, гражданският
брак е срещан в степен, не по-ниска от тази на етническите българи. Впрочем, при почти
всички роми след 3-4 години семеен живот повечето от семействата сключват брак.
След 1980 г. много от ромите в България сключват граждански брак, не поради външен натиск,
а защото се отпуска значително висок “младоженски заем”, който дава възможност за известен
самостоятелен старт на всяка новобрачна двойка, чрез закупуването на собствени къща, мебели
и лека кола. Данните от проведените през 1992 г. и 2001 г. преброявания на населението
потвърждават това. Във възрастовата група 25-39 г. около 86% от ромските жени имат
сключен граждански брак, а във възрастовата група 30-39 г. приблизително 90% от мъжете
имат граждански брак т.е. въпреки ранното фактическо начало на семеен живот в
нерегистрирано съжителство, в средните възрасти се наблюдава изключително високо ниво на
юридически легитимната брачност, характерно и за останалите етнически групи в страната
(Пампоров 2006).
Възраст за женитба и фактори, които влияят: Широко разпространена е представата, че
ромите се женят рано – на 12-13 г. и че това е традиция, която не може да бъде променена.
Национално представително проучване на брачните нагласи, което Център Амалипе реализира
през 2010 г. категорично оборва тези представи. Според данните от проучването, понастоящем
средната възраст за начало на семеен живот в ромска общност е 18 години и 4 месеца – 18
години и 8 месеца. Това не означава, че няма случаи на твърде ранни бракове – такива
съществуват, но те все повече се превръщат в изключение.
В представителната извадка за лицата над 10 г., където едно лице от домакинството съобщава
данни за останалите, средната възраст за начало на съжителство с партньор е 18 г. и 8 месеца.
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Най-често срещаната възраст за начало на съжителство е 17 г., най-ранната е 10 г.24 На 16 г.
възраст 20% от ромите вече съжителстват с партньор като семейство. На 18 г. възраст делът на
лицата, които съжителстват с партньор е 50%, а на 21 г. възраст партньор имат 80% от
живеещите в обособените ромски махали.
В представителната извадка за лицата над 15 г., където са интервюирани в директно интервю и
интервюираният дава информация за себе си, средната възраст за начало на съжителство без
брак е 18 г. и 4 месeца, най-често посочваната възраст за начало на съжителство обаче е 16 г.,
като най-ранната е 12 г., а най-късната 37 г.
Три фактора оказват сериозно въздействие върху
Начало на съжителство
възрастта за създаване на семейство – образованието,
доходите и жилищната площ. Проучването
Сключване на брак
категорично показа, че възрастта за женитба не е
константна величина и върху нея може да се
вклияе. Повишаването на образователното ниво в
най-силна степен, както и увеличаването на
доходите и на жилищната площ, която
семейството обитава водят до повишаване на
възрастта за женитба.
o Като най-значим и ясно изразен фактор
за ранното начало на неформалните съжителства
и брачният живот се откроява образованието
на изследваните лица. Нарастването на
възрастта на първо съжителство и първи
брак
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В рамките на изследването бе засечен един случай на начало на съжителство на 10 годишна
възраст. Възможно е в случая да става дума и за грешка, допусната от респондента и ралната възраст да е
малко по-висока
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образование вече имат партньор. Средната възраст на първото партньорско съжителство при
лицата с висше образование е 23 г., но най-често срещаната начална възраст е 28 г. На 25 г. 50%
от ромите с висше образование вече имат партньор. Любопитно е да се отбележи, че видът на
средното образование също оказва значимо влияние. Завършилите професионални гимназии
(техникуми) имат с 2 години по-висока средна възраст на първо партньорско съжителство (22
г.) и брак (23 г.), спрямо завършилите в средни общообразователни училища.
o Като важен фактор, макар и с по-малка значимост се откроява икономическото
положение на домакинството. Когато се съпоставят възрастта на първо съжителство и първи
брак със средномесечния доход на човек от домакинството ясно се откроява
правопропорционална зависимост – колкото по-висок е чистият средномесечен доход на човек
от домакинството, толкова по-висока е и възрастта за сключване на първи брак. Казано с други
думи, рискът от ранно начало на семейния живот в безбрачно съжителство или след подписан
граждански брак е по-висок в домакинствата с по-ниски дохди.
23

22

съжителство
брак

Фиг.2. Зависимост между
възраст
на
първо
съжителство и първи брак
и чистия средномесечен
доход
на
човек
от
домакинството

21

o Трети
фактор
е
жилищната площ, която
семейството
обитава.
19
Когато
се
съпоставят
възрастта
на
първо
съжителство и първи брак
18
със средната жилищна площ
на човек от домакинството
отново ясно се откроява
17
правопропорционална
До 40 лв
41-70 лв 71-114 лв 115-160 лв над 160 лв
зависимост – колкото поголяма е площа на човек,
толкова по-висока е и възрастта за сключване на първи брак и начало на първо съжителство.
Тоест, рискът от ранно начало на семейния живот в безбрачно съжителство или след подписан
граждански брак е по-висок в домакинствата, които живеят в жилища с по-малка средна площ
на човек. Тук изключение – макар и важно – са групите на бившите чергари (калдараши,
бургуджии, тракийски калайджии), които живеят в големи и охолни жилища, но при които
възрастта за начало на семейно съжителство е сравнително ниска.
20
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23
22
21
20
19
18

съжителство
брак

Съществуват
съществени
разлики във възрастта за
женитба между различните
ромски групи. Най-ниска е
тази
възраст
сред
самоопределящите се като
миллет, а най-висока – сред
рударите. Съществуват също
така съществени различия
между отделните региони:
най-ниска е възрастта за
начало на семеен живот в
Югоизточен Регион (16,8 г.),
а
най-висока
–
в
Северозападен (19,7 г.).

Ромска
раждаемост:
Широко
разпространеното
до 8 кв.
над 8 до над 12 до над 16,5 над 24 до
схващане за високата ромска
12 кв. м. 16,5 кв. м. до 24 кв. 145 кв. м.
раждаемост противоречи на
м.
съществуващите
статистически данни, според
които
при
ромите
се
Фиг.3. Зависимост между възраст на първо съжителство и
наблюдава значим спад в
първи брак и средна жилищна площ на човек от
средния брой деца, родени от
домакинството
една жена. Ако за родените
преди 1930 г. ромски жени той е 3,5 деца, а за родените в периода 1955-60 той е 3 деца, то за
родените 1965-1970 г. той е 2,6 деца. Важно да се отбележи факта, че поради изключително
високата смъртност в ромските общности (висока детска смъртност и значително по-ниска
продължителност на живота), завишената раждаемост е естествен механизъм на
възпроизводството. На практика, за да се осигури простото възпроизводство (тоест броят на
ромите да остане същият какъвто е в момента), средният брой деца на една жена трябва да бъде
2,4. Данните на НСИ показват много близки до тези стойности -- средният брой деца на една
ромска жена към 2001 е 2.77%. Т.е. естественият прираст на ромите понастоящем е
положителен, но е нисък. Това се вижда ясно и от намелалия брой на ромите между двете
преброявания на населението от 2001 и 2011 г.: от 370 908 д. на 325 000 д.
Ранната раждаемост (под 18 години) в ромската общност намалява, но все още висока— по
данни на НСИ към 2001 г. 51% от ромските жени са родили своето първо дете преди 18
годишна възраст. За сравнение към 1992 г. този дял е бил 69%. Особено рязко намалява
извънредно ранната раждаемост(под 14 години)—от 7% през 1992 г. до 3.6% през 2001 г.
17

СТЕРЕОТИПИ: Относно раннитие бракове в ромска общност съществуват няколко основни
стериотипа:
„Ромите се женят на 12 и раждат на 13”: Това е вярно само за много нисък процент роми –
между 5 – 10 % от най-маргинализираните семейства в големите градски гета или в
изолираните села. Средната възраст за създаване на семейство в ромска общност днес е 18
години и 4 месеца – 18 години и 8 месеца, като при някои

89

Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и
нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по
Програма „Основни човешки права и гражданско участие”

ромски групи е доста по-висока. Проблемът с ранните женитби и раждания продължава да
съществува, но не се отнася до всички роми и дори не се отнася до „средностатистическия”
ром.
„Продават си булките като коне на пазар”: Погрешно е да се смята, че се купува булката,
„купува” се нейната чест, т.е. правото на младоженеца да отнеме девствеността на момичето и
да причисли децата към своя род. Затова семейството на младоженеца заплаща зестра (при
много от ромите тя се нарича с турската дума „баба-хак”, т.е. бащино право). Зестрата не
„купува” момичето – тя остава свободен човек, който има правото да се разведе, ако
отношението към нея в новото семейство не е добро.
Впрочем, брак чрез заплащането на зестра в миналото се е срещал при турците, българите и
при всички роми. Понастоящем той не е основната форма на брак при повечето ромски групи и
е налице тенденция за преодоляването на този обичай. „Пазар на булки” има само при една от
относително малобройните ромски групи – тракийските калайджии. „Купуването на булка”
понастоящем е основната форма на брак единствено при групите на бившите чергари
(калдараши, бургуджии, тракийски калайджии).
„Всичко е заради парите”: дори при най-консервативните групи, сумата не е водеща при
създаването на семейство. Родителите на момичето преценяват най-вече при какво семейство
ще отиде дъщеря им и едва след като оценят семейството като добро, те започват да уговарят
зестрата.
Самата зестра не се харчи автоматично. Част от нея са т.нар. „момински пари” – те се пазят от
бащата на момичето и в случай, че тя се разведе, се предават на нея (в случай, че няма вина за
развода – за да започне новия си живот) или на бащата на момчето (в случай, че вината за
развода е на момичето). Понастоящем много от родителите предават цялата зестра на младото
семейство в деня на сватбата.
Впрочем, слуховете за огромни зестри са силно преувеличени! При бургуджиите и тракийските
калайджии те са по-скоро символични, а при калдарашите високи зестри се дават само от найбогатите семейства. Това, което се съобщава извън общността като зестра обикновено е
завишено няколкократно.
„Ранният брак е ромска традиция, неотменима част от ромската култура”: Ранният
брак не е ромска, а патриархална традиция. До неотдавна като традиция той се е срещал при
българските турци, а до 20-те години на 20 век е бил основния брак сред българите, както и
сред всички балкански народи. Достатъчно е да прочетем книгите на Иван Хаджийски, за да се
убедим, че почти всички елементи от „ромската” традиция около ранните бракове са били
масови в българската селска община в края на 19 и началото на 20 век.
Зестрата за момата също не е специфично ромска традиция – думата баба-хак е турска, а зестра
се е давала и при останалите балкански народи.
Ранният брак е практика, която се среща при патриархалния етап от развитието на всеки народ.
Свързан е с това, че на 12-14 години организмът е съзрял за възпроизводство, а личността е
била усвоила основните си социални роли в традиционната общност и семейство (домакиня и
майка – за жената, земеделски труд или занаят – за мъжа). С модернизацията този обичай се
изоставя, защото модерният човек трябва да усвои много по-сложни социални роли (добро
образование, професионални умения и т.н.). Понастоящем ромската общност преминава своя
процес на модернизация. Затова ранният брак постепенно се преодолява като традиция, макар
че все още има множество ромски групи и семейства, в които
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той се среща. Преодоляването на ранния брак не е заплаха за ромската култура и идентичност,
а част от нейната модернизация.
Най-известният български народопсихолог Иван Хаджийски, описвайки традиционната
българска селска задруга стига до изводиа че причината за брака не е любовта между младите,
а нуждата от работна ръка в селската задруга, чието икономическо съществуване е обусловено
от ръчния труд на членовете си. Простотата и еднообразието на селския труд създават еднакъв
бит, еднакви грижи, еднакви чувства и мисли у всички членове на селската задруга. Младите
живеят в един по-опростен обществен бит, обуславящ техните еднакви интереси, в който
красотата, здравето, добротата, трудолюбието и сръчността на момата са условие за бъдеща
добра съпруга, майка предоставяща нова работна ръка и работничка в задругата, на чието
съществуване е посветен живота на селянина преди Освобождението.
Младите много често не само не се опознавали преди брака, но не са и виждали бъдещият си
партньор. Изборът на брачен партньор не е индивидуален, самостоятелен, а е предоставен на
„старите” – бащата или майката на младоженеца25. Преди освобождението, съгласието за
сключване на брак от младоженката не е било искано от свещениците при ритуала в църквата.
Описан е пример, в който за първи път след освобождението свещеник попитал младоженката
дали обича жениха, дали действа по своя воля, тя навела очи и отговорила „Питай тато”26.
„Нищо не може да се направи”: този стереотип е напълно погрешен! Както посочихме погоре, три фактора влияят директно на повишаване на възрастта за женитба –образованието
(най-директно), доходите и жилищната площ (индиректно). Повишавайки образованието, както
и подобрявайки условията на живот в ромска общност, ние неминуемо повишаваме възрастта
за женитба. Защото по този начин даваме шанс на модернизацията на общността, както и шанс
на отделната личност за по-добра реализация.
Много често теренните работници (учители, здравни и социални работници) отказват да се
намесят в случай на ранен брак, защото го приемат за неразрешим и непоправим. Опитът
показва, че това не е така. По-долу сме описали успешни практики за въздействие по
отношение на ранните бракове.
УСПЕШНИ ПРАКТИКИ
Институциите и ромските активисти / лидери могат да осъществят успешни дейности за
преодоляване на ранните бракове. Планирайки и реализирайки такива дейности, трябва да
имаме в предвид 3 важни особености:
1. Превенцията винаги е по-ефективна от реакцията: Дейностите за преодоляване на ранните
бракове са по-успешни тогава, когато се осъществяват постоянно и изпреварват събитието.
Реакцията в случай на ранен брак също е необходима, но тя ще постигне по-ограничени
резултати;
2. Успешните практики не са универсални: както посочихме по-горе, съществуват значими
различия между ромските групи, както и между отделните региони. Например, сред поконсервативните ромски групи, при които основната форма на брак е „купуването на булка”
дейностите за превенция на ранните бракове ще са едни, а сред групите в които преобладава
практиката на „приставането” – други. Трябва да познаваме добре общността, в която
реализираме дейности относно ранните бракове;
25

Изборът на бъдеща съпруга бе само едно от всички решения вземани от родителите,
Хаджийски посочва примери от Плевенско при които 60 годишни старци, „…не можеха да купят на
пазара един цървул, защото това прави още „тато” им ” – същият източник, стр. 104.
26
Същият източник – 108 стр.
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3. Без участието на ромската общност успехът е невъзможен: създаването на семейство е
една от най-личните области за всяка една общност. Без ангажирането на ромските активисти и
лидери въздействието не само няма да постигне успех, но дори може да навреди.
През 2010 г. в рамките на проект „Превенция на насилствените бракове” в 10 общини бяха
реализирани местни кампании срещу ранните бракове. Те ясно очертаха няколко принципа и
модела на въздействие, които могат да повлияят на нагласите спрямо ранните бракове в
общността.
На първо място може да бъде изведен принципът на личен пример от успели роми: младите,
образовани и справящи се успешно с житейските предизвикателства роми, които са излезли от
конкретната общност, израснали са и са успели да постигнат повече от останалите без да
престанат да бъдат роми, както и без да се лишават от личен живот и семейство, могат да
повлияят изключително силно останалите. Личният пример на тези роми може да въздейства по
два начина. Единият е като се канят успели роми да участват в публични срещи, събрания и т.н.
Другият, по-ефективен начин е когато такива роми бъдат овластени и ангажирани на
определени позиции и работят по превенция на ранните бракове в общността: сред своята група
или сред други роми. Превръщането на тези роми в ролеви модел, т.е. утвърждаването на
техния авторитет е сигурна гаранция за успех.
Тясна обвързаност съществува между качеството на образованието в съответните населени
места, изграждането на мотивация за продължаване на образованието и разпространението
на явлението ранни/ насилствени задомявания. В тази връзка превръщането на училищата - там,
където съществува проблем с отпадането на ромските деца - в атрактивни и адекватни на
съвременните изисквания образователни центрове, неминуемо би се отразило благоприятно и
на превентирането на ранните задомявания и раждания. Засилването на мотивацията за учене
би могло да се случи по множество начини – както чрез посочените по-горе средства (личен
пример на успели роми, общностни дискусии и т.н.), така и чрез дейности за подобряване на
качеството на учебен процес в съществуващите училища, за въвеждане на форми на
интеркултурно образование (напр. СИП по ромски фолклор, отбелязване на ромски календарни
празници в училище и др.) и за ангажиране на ромските родители с учебния процес (чрез
лектории за родители, включване на родителите в часове – напр. по ромски фолклор,
включване на ромски родители в училищното настоятелство и др.27). Изграждането на
мотивация за продължаване на образованието оказва особено силно влияние в общностите, в
които процесът на преодоляване на традицията е напреднал и се наблюдават ранни, но не и
насилствени бракове. В тези общности инициативата за ранно задомяване по-често е сред
самите младежи и повишаването на мотивацията за образование води директно до
преодоляване на ранните бракове.
Подкрепа за общностното развитие е друг важен принцип, който следва да бъде съблюдаван
в усилията за превенция на ранните бракове. Общността и различните общностни механизми на
въздействие имат голяма роля в живота на отделния ром. Поради това е нужно общността да
участва активно в усилията за преодоляване на различните негативни практики. Нещо повече –
необходимо е да се подкрепи цялостното развитие на местната общност. Това може да се случи
чрез организирането на различни общностни дискусии, дейности за подкрепа на отделни
членове на общността и т.н. Устойчивата рамка, в която може да се подпомогне развитието на

27

Подобни дейности бяха изпробвани в рамките на проект „Намаляване на отпадането на ромски
деца от училище” на Център Амалипе и показаха възможността родителите да бъдат реално ангажирани
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общността е чрез изграждането на общностни центрове (Център за развитие на общността),
които да организират системно посочените дейности.
Принципът на взаимодействие между всички институции, имащи пряко отношение към
съществуването на проблема с ранните/ насилствени бракове, е от първостепенна важност за
неговото ограничаване. Структурите на Министерство на образованието, на Министерство на
здравеопазването, на Министерство на труда и социалните политики, на Министерство на
правосъдието, които се намират в съответните засегнати от разглеждания проблем населени
места, трябва да бъдат мотивирани и стимулирани както да се запознаят с проблема, така и да
направят зависещото от тях за превенцията му. Необходимо е те да преодолеят пасивността си
по отношение на този въпрос, извинявана обикновено с аргумента „това е ромска традиция и
ние не искаме да се намесваме”. Оказва се, че авторитетът на представителите на тези
институции пред общността има позитивно въздействие по отношение познаването и
зачитането на съществуващите правила.
В същото време трябва да се има в предвид, че това не е достатъчно. Необходимо е
институционализирането на позиция вътре в общността. Въздействието на институциите
„отвън” по отношение на ромската общност (особено при по-традиционните групи) има своите
граници. Необходимо е то да бъде допълнено от дейността на хора в общността, които
извършват социална работа като работят за разрешаването на определени проблеми (като този с
ранните бракове, отпадането от училище) и в същото време подпомагат развитието на самата
общност. Тази позиция (общностен модератор или медиатор) следва да бъде
институционализирана.
Като успешен модел на въздействие могат да бъдат оценени общностните дискусии, в които
се включват значимите за всяка една общност хора – външните значими авторитети (напр.
духовният водач, кметът на селото, лекарят, учителят и т.н.28), както и авторитетите с вътрешна
значимост за общността (напр. неформални лидери, които по правило са хора, в чиито съвети
останалите се вслушват и чието одобрение търсят). В някои ромски групи вътрешните
авторитети имат отпределена степен на общностна институционализация: напр. т.нар.
„мешере” сред групата на калдарашите. В повечето случаи сред останалите групи такава
институционализация липсва, но неформалните лидери са добре известни („черибашии”,
„патрони” и т.н.) и те задължително трябва да бъдат привлечени в общностните дискусии.
Проведените кампании категорично показаха необходимостта от подобен тип дискусии.
Темите, разисквани на дискусиите не могат да бъдат ограничени само до ранните бракове:
въпроси свързани с наболели за местната общност проблеми, заетостта, образованието,
получаваните услуги, както и по-общите въпроси за ромската интеграция обичайно са част от
дискутираните теми.
Друг ефективен метод се оказа груповата дискусия, в която участва не цялата местна
общност, а представители на определена група от нея: например младежи, жени и т.н.
Груповата дискусия позволява на участниците да дебатират темите в по-голяма дълбочина,
доколкото отпадат притесненията от изказване на мнение пред по-възрастните. Темите за
такива дискусии също не могат да бъдат ограничени до ранните бракове, но и до множество
други, посочени по-горе.

28

NB! Трябва добре да се прецени кой от външната среда е реално познат и се ползва с
авторитет. Често социалният работник не е сред авторитетите
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С оглед на факта, че в голяма част от пилотните общности е установена недостатъчна
информираност сред младите хора по отношение на репродуктивното здраве и семейното
планиране, очевидно съществува необходимост от организиране на беседи и дискусии по
темата, които да бъдат поднесени по най-подходящия за аудиторията начин. Трбва да се има в
предвид, че съществуват сериозни различия в начина, по който тази информация може да бъде
поднесена в ромска общност: в зависимост от различните ромски групи, от степента на
модернизация на местната общност и от възрастта (поколението) на аудиторията. Т. напр.
обичайните средства за разпространение на информация относно репродуктивното здраве и
семейното планиране могат да имат противопоказен ефект в групите на калдарашите,
бургуджиите (особено тези в Североизточна Бълария), тракийските калайджии и др.: там са
необходими съвършено различни информационни материали, които са съобразени с
културните норми на групата.
Методът на семейно-груповата конференция накратко може да бъде определен като метод,
чиято цел е семейството да стане генератор на позитивната социална промяна и се основава на
разбирането, че семействата могат да намерят сами решение за проблемите с които се
сблъскват, имат достатъчни ресурси да се справят с проблемите на своите деца, както и правото
да участват при вземането на решения относно действията им на планирането на бъдещето.
Този метод се оказа изключително подходящ за работа с ромските семейства, които нерядко
отказват да допуснат външна намеса в уреждането на семейните си дела, но също така често
имат достатъчен капацитет да вземат най-доброто решение за децата си, стига да получат
минимална подкрепа и да осъзнаят отговорността, която носят за това решение. В повечето
случаи е удачно методът да бъде трансформиран в общностна конференция чрез включването
на вътрешни авторитети от общността: често именно въздействието от страна на общността се
оказва решаващо за ранен брак (напр. чрез силата на традицията) и в такива случаи е важно
ангажирането на общностните авторитети в превенцията на ранните бракове чрез метода на
общностната конференция.
В много от проведените местни кампании изпъкна необходимостта от кампания „от врата на
врата”, реализираща се в ромските квартали. Провеждането на индивидуални разговори или
семейни дискусии в рамките на такава кампания се оказват ефективно средство за повишаване
на осъзнаването на проблема „ранни бракове”, което е необходима стъпка за разрешаването му.
Посочените методи не са „магическо средство”, което гарантира незабавен успех. Прилагането
им в голяма степен зависи от умението на реализиращите дейности за превенция на ранните
бракове: един и същ метод може да бъдсе много ефективен или да доведе до противопоказни
резултати в зависимост от начина, по който е приложен. Различните методи трябва да бъдат
съобразени и със спецификите на местната общност: някои могат да се прилагт сред всички
роми, докато други въздействат ефективно в определени групи. При всички положения трябва
да се има в предвид, че разрешаването на въпроса „ранни бракове” не може да бъде постигнато
за кратко време: необходими са продължителни и системни усилия за да могат описаните
методи и принципи да доведат до устойчив резултат.
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ
http://proektuchilista.kzd.bg/ - Общата цел на проекта е разработването и пускането в
приложение на интерактивен образователен материал за предразсъдъците и тяхната
роля в подклаждането на расизма, религиозната нетърпимост и ксенофобията; учебното
помагало ще информира и акцентира върху начините, по които предразсъдъците
рефлектират върху нашите възприятия за околните и ще се стреми да насърчи диалога
и разбирателството между културите и общностите в Дания и България. Проектът се
стреми да даде на преподавателите в основните и средните училища педагогически
инструмент, който да отразява системно тези проблеми и да бъде подходящ за децата и
младежите в различните етапи на образователната система в България, Дания, както и в
останалите страни членки на Европейския съюз.
Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" www.amalipe.com

http://www.ric-bg.info/bg/news.php - Ромски Информационен Център
Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси
www.nccedi.government.bg
Етнографски институт с музей при БАН http://hs41.iccs.bas.bg/
Специализираната библиотека с архив "Студии Романи" http://212.72.210.65/sr-www/
Портал на етническите малцинства в България http://www.ethnos.bg
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