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ОБРАЗОВАЊЕ
КАОКЉУЧЗАИНТЕГРАЦИЈУРОМА

УДРУШТВО1)
Сажетак

Роми представљају једну од већих етничких заједница 
уСрбији, kao и у другимдржавама централне и југои
сточне Европе,гдејевишегодишња маргинализација, 
сегрегација и дискриминација условила њихов изузет
но тежак положај.Ромисепосвимсоциодемограф
ским показатељима (образовање, запосленост, дру
штвени углед, животни стандард, и сл.) налазе на
најнижојдруштвенојлествици.Изразитолошаобра
зовнаструктураРомаједанјеоднајважнијихузрока
њиховенеинтегрисаностиудруштво,аутиченаодр
жавањеипродубљивањесоциоекономскогикултур
ног јазаизмеђуромскогиосталогстановништва. У 
раду се, на основу података пописа 2002. године, ана
лизирају узроци и последице  високог нивоа  неписмено
сти, изразито лоша квалификациона структура, као и 
проблем укључивања ромске деце у образовни систем 
Србије, штопредстављаједнооднајактуелнијихпи
тања,посебносастановиштадруштвенеинтеграци
је,социјалнепокретљивости,побољшањасоциоеко
номскогположајаинационалнееманципацијеРома.
Кључнеречи:Роми, образовање,положај,друштвена
интеграција,Србија.

* Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња, Бе о град
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та (149035Д).



- 190 -

ОБРАЗОВАЊЕКАОКЉУЧЗАИНТЕГРАЦИЈУРОМАУ...НадаРадушки

УВОД

Dу го го ди шња еко ном ска, со ци јал на, кул тур на и по ли тич ка изо-
ло ва ност Ро ма го то во на свим про сто ри ма Евро пе усло ви ла је 

те жак по ло жај овог на ро да и мно ге пред ра су де пре ма њи ма. Ма да 
у ве ћи ни зе ма ља фраг мен ти ра ни и про стор но дис пер зив ни, Ро ми 
пред ста вља ју јед ну од ве ћих ет нич ких за јед ни ца, па овај де мо граф-
ски фак тор за слу жу је по себ ну па жњу по себ но ка да је реч о њи хо-
вом  дру штве ном и со цио-еко ном ском по ло жа ју. Ве ћи на европ ских 
Ро ма да нас жи ви у цен трал но-ис точ ној Евро пи и на Бал ка ну, а пре-
ма про це на ма ром ских по ли тич ких ли де ра, има их око 10 ми ли о на. 
За раз ли ку од ве ћи не зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе, Ро ми 
ни ка да ни су чи ни ли зна ча јан део ста нов ни штва у за пад но-европ-
ским др жа ва ма.2) 

Те ри то ри јал ни рас по ред ром ског на ро да, ве ли ке раз ли ке ко је 
по сто је у њи хо вом дру штве ном и по ли тич ком по ло жа ју и про бле-
ми са ко ји ма се су о ча ва ју  ре зул тат су ду бо ких исто риј ских про це-
са. Стал не ми гра ци је ром ског ста нов ни штва и не до ста так истин-
ске ве за но сти за од ре ђе ну те ри то ри ју део су њи хо вог исто риј ског 
на сле ђа, али и кул тур них раз ли ка и ме ђу ет нич ке фраг мен та ци је. 
За то што по ти чу из раз ли чи тих ми гра ци о них та ла са, Ро ми ни су хо-
мо ге на ет нич ка гру па, има ју раз ли чи то кул тур но на сле ђе, па че сто 
чак и у ис тој др жа ви по ка зу ју ди фе рен ци ра не со ци јал не и де мо-
граф ске осо бе но сти, дру га чи је на чи не при ла го ђа ва ња и ин те гри-
са но сти у дру штво. Со цио-еко ном ски и дру штве ни по ло жај Ро ма, 
ма да се раз ли ку је од др жа ве до др жа ве, ге не рал но је ве о ма не по во-
љан, па се да нас Ро ми све ак тив ни је бо ре за соп стве ни на ци о нал ни 
иден ти тет и тра же ре ше ње ду бо ко уко ре ње них про бле ма у са мој 
ром ској, као и ши рој дру штве ној за јед ни ци (Po ul ton, 1997).  

У Ср би ји као мул ти ет нич кој, мул ти кон фе си о нал ној и мул ти-
кул ту рал ној др жа ви, Ро ми су ре ле вант на на ци о нал ност јер их је 
пре ма по пи су 2002. го ди не ре ги стро ва но 108,2 хи ља да (1,4%), па 
по сле Ма ђа ра и Бо шња ка, пред ста вља ју нај зна чај ни ју на ци о нал ну 
ма њи ну. У од но су на ве ћин ско срп ско, као и оста ло ста нов ни штво, 
2) Раз вој ка пи та ли зма у за пад ној Евро пи ко ји је до вео до по ја ве ра зних мар ги нал них гру-

па, као и ре пре сив на по ли ти ка пре ма Ро ми ма ути ца ли су на њи хов но мад ски на чин 
жи во та. За раз ли ку од то га, по ли тич ко-еко ном ски си стем у сред њој и ис точ ној Евро пи 
имао је по тре бу за број ном рад ном сна гом, ко ја се ба ви ла раз ли чи тим по сло ви ма, што 
је до ве ло до при кљу чи ва ња Ро ма ло кал ном тр жи шту рад не сна ге и ис ко ре њи ва њу но-
ма ди зма. Због ових раз ли ка, у за пад ној Евро пи “Gypsi es” озна ча ва но мад ске, пу ту ју ће 
или ми гра ци о не гру пе, док у сред њој и ис точ ној Евро пи ”Tsi ga ni” или “Ци га ни” озна-
ча ва со ци јал но под ре ђе не, си ро ма ше не и мар ги нал не гру пе (Мир га &Ге ор ги, 1997).
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Ро ми се раз ли ку ју пре ма на чи ну жи во та, ре ли ги ји, је зи ку и оби ча-
ји ма, и ма да те раз ли ке до при но се мул ти кул ту рал но сти и бо гат-
ству јед не зе мље, по не кад мо гу пред ста вља ти из во ре не ра зу ме ва-
ња и су ко ба. Ет но де мо граф ске про ме не у по пу ла ци о ној ди на ми ци 
и со цио-еко ном ске и кул тур не од ли ке Ро ма ука зу ју на њи хов спе-
ци фи чан де мо граф ски раз ви так и дру штве ни по ло жај. На осно ву 
ста ти стич ких по да та ка мо гу се са гле да ти про ме не у де мо граф ском 
кре та њу Ро ма, али ве ли ко огра ни че ње је сте не у јед на че ност њи хо-
вог об у хва та у по пи си ма ста нов ни штва. На и ме, вре мен ски по сма-
тра но по да ци о кре та њу бро ја Ро ма по ка зу ју ати пич не ва ри ја ци је 
од по пи са до по пи са што се не мо же об ја сни ти  де мо граф ским фак-
то ри ма, јер су код ове на ци о нал но сти не сум њи во пре су дан ути цај 
има ле стал не про ме не опре де ље ња о ет нич кој при пад но сти. За то 
је ста ти стич ка еви ден ци ја о Ро ми ма у ве ли кој ме ри не пот пу на и 
не по у зда на, од но сно њи хов број је знат но ве ћи не го што по ка зу ју 
зва нич ни по пи сни по да ци.3) 

Про ме не при ли ком  де кла ри са ња о на ци о нал но сти  и пре ла зак 
у дру ги на ци о нал ни кор пус нај ви ше су ка рак те ри стич не упра во за 
ром ску по пу ла ци ју.4) Основ ни раз лог за “ми ми криј ске“ ре ак ци је 
Ро ма тре ба тра жи ти у  стал но при сут ној, скри ве ној или отво ре ној 
дис кри ми на ци ји пре ма њи ма, што је има ло за по сле ди цу вољ ну 
аси ми ла ци ју у ве ћин ску или не ку дру гу на ци о нал ност, гу бље ње 
или при кри ва ње свог ет нич ког иден ти те та. С дру ге стра не, због 
не по вољ ног со ци јал ног ста ту са и ма те ри јал не угро же но сти, као и 
ма ле при сут но сти у по ли тич ком жи во ту, Ро ми ни су за хва ће ни со-
ци јал ном по кре тљи во шћу ко ја зна чај но ути че на раз ви ја ње све сти 
о соп стве ном по ло жа ју и на ци о нал ном иден ти те ту. Од 1970-их го-
ди на, до ла зи до на ци о нал ног ре ви ва ли зма и ет нич ке еман ци па ци је 
Ро ма, па су све при сут ни ји дру ги на чи ни са мо и ден ти фи ка ци је, као 
што су ја сно на гла ша ва ње ром ског по ре кла или не што не у трал ни је 
де фи ни са ње ет нич ких ка рак те ри сти ка. 
3) У пр вом по пи су по сле Дру гог свет ског ра та (1948) у Ср би ји је ре ги стро ва но 52,2 хи ља-

да при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти, сле де ћи по пис (1953)  за бе ле жио је 58,8 хи ља да, 
да би 1961. го ди не ре ги стро ван пра ви “ег зо дус” Ро ма тј. са мо 9,8 хи ља да. Од 1970-их 
го ди на Ро ми се све ви ше де кла ри шу за свој ет нос  за раз ли ку од ра ни јег пе ри о да ка да 
су се углав ном из ја шња ва ли као при пад ни ци ве ћин ског ста нов ни штва на под руч ју где 
жи ве, па су на ред ни по пи си (1971,1981,1991) ре ги стро ва ли  по ве ћа ње њи хо вог бро ја 
(49,9 хи ља да, 110,9 хи ља да, 140,2  хи ља да).

4) Пре ма по пи сној ме то до ло ги ји, глав ни кри те ри јум при од ре ђе њу на ци о нал не при пад-
но сти је сте су бјек тив на из ја ва, што зна чи да сва ко ли це има пра во сло бод ног (не) из ја-
шња ва ња  о сво јој на ци о нал но сти. Прин цип су бјек тив но сти омо гу ћу је про ме ну на ци о-
нал ног опре де ље ња и то при вре ме ну (услед по ли тич ких, со цио-пси хо ло шких и дру гих 
раз ло га) или стал ну (услед аси ми ла ци о них и ин те гра ци о них про це са), што је по себ но 
до шло до из ра жа ја у по пу ла ци о ном кре та њу ром ске на ци о нал но сти.
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ОБРАЗОВНАСТРУКТУРАРОМАУСРБИЈИ

Ви ше го ди шња мар ги на ли за ци ја, се гре га ци ја и дис кри ми на-
ци ја усло ви ла је из у зет но те жак по ло жај ром ске на ци о нал но сти. 
Основ ни услов за по бољ ша ње со цио-еко ном ског и кул тур ног ста-
ту са Ро ма, од но сно дру штве но-со ци јал ну по кре тљи вост и ин те гри-
са ност у дру штво, је сте обра зо ва ње. У по гле ду обра зов них ка рак-
те ри сти ка при сут на је зна чај на из ди фе рен ци ра ност ста нов ни штва, 
а с об зи ром да је Ср би ја са ет нич ког аспек та ви ше на ци о нал на др-
жа ва, ре ле вант не раз ли ке из ме ђу при пад ни ка ет нич ких за јед ни ца 
за слу жу ју по себ ну па жњу има ју ћи у ви ду њи хо ве по сле ди це на 
рав но ме ран де мо граф ски раз ви так зе мље. Ни во обра зо ва ња  де тер-
ми ни ше у ве ли кој ме ри дру штве ни по ло жај не ке на ци о нал но сти, 
али се обра зов не ка рак те ри сти ке не мо гу по сма тра ти као изо ло ван 
фак тор, већ у скло пу оста лих чи ни ла ца, пре све га со цио-еко ном-
ских, али и тра ди ци је, ет нич ких осо бе но сти, ре ли гиј ских нор ми и 
слич но (Bri za, 2000).   

 Та бе ла 1. Укуп но и не пи сме но ста нов ни штво (ста ри 10 и ви ше 
го ди на),Ср би ја (без КиМ), 2002.

На ци о нал ност Укуп но Број  
не пи сме них

Удео у укуп. 
не пи сме но (%)

Сто па  
не пи сме но сти (%)

Укуп но 6761061 232925 100.0 3.4
Ср би 5621106 188124 80.8 3.3
Цр но гор ци 63451 677 0.3 1.1
Ју го сло ве ни 73274 707 0.3 1.0
Ал бан ци 49047 3778 1.6 7.7
Бо шња ци 114063 5692 2.4 5.0
Ма ђа ри 269296 2932 1.3 1.1
Му сли ма ни 17411 816 0.4 4.7
Бу га ри 19281 1051 0.5 5.5
Бу њев ци 18785 204 0.1 1.1
Вла си 36820 3873 1.7 10.5
Ма ке дон ци 24788 465 0.2 1.9
Ро ми 84361 16581 7.1 19.7
Ру му ни 31344 1453 0.6 4.6
Ру си ни 14577 59 0.0 0.4
Сло ва ци 53847 363 0.2 0.7
Хр ва ти 66913 1315 0.6 2.0
Извор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002; Школ ска спре ма и  
пи сме ност, књи га бр. 4, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2003.  

Пи сме ност, као основ но обе леж ја обра зов не струк ту ре ста-
нов ни штва, чи ни еле мен тар ну прет по став ку про це са обра зо ва ња 
и пред ста вља до бар ин ди ка тор со ци јал не, еко ном ске и кул тур не 
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раз ви је но сти од ре ђе не дру штве не сре ди не. У др жа ва ма у ко ји ма 
је не пи сме ност ис ко ре ње на, пи та ње о пи сме но сти  се не об у хва та 
по пи сом, док је код нас би ло ин кор по ри ра но у са др жај свих до са-
да шњих по пи са.5) Ср би ја, на жа лост спа да у ред оних европ ских 
зе ма ља ко је с по чет ка XXI ве ка још увек ни су ис ко ре ни ле еле мен-
тар ну не пи сме ност. Пре ма по да ци ма по пи са 2002. го ди не у Ср би ји 
(без Ко со ва и Ме то хи је) има 232,9  хи ља да не пи сме них ли ца, што 
је 3,4% укуп ног ста нов ни штва ста ри јег од де сет го ди на (та бе ла 1).

У Ср би ји су при сут не ре ле вант не ди стинк ци је из ме ђу ет нич-
ких за јед ни ца као ре зул тат де ло ва ња со цио-еко ном ских чи ни ла ца, 
али у из ве сној ме ри и њи хо вих спе ци фич них ет нич ких осо бе но-
сти. Ма да све на ци о нал но сти има ју при бли жно иден тич не усло-
ве за раз вој и сти ца ње пи сме но сти, ана ли тич ки пре глед по ка зу је 
зна чај ну ди фе рен ци ја ци ју. Ср би  има ју 188,1 хи ља да не пи сме них 
ли ца и сто пу не пи сме но сти (3,3%) ко ја је на ни воу оп ште за укуп-
но ста нов ни штво. Код оста лих на ци о нал но сти (Ма ђа ри, Цр но гор-
ци, Хр ва ти, Сло ва ци и др.) сто пе се кре ћу ис под оп ште (од 0,4% 
до 2,0%) па се мо же ре ћи да је не пи сме ност го то во ис ко ре ње на, 
док су код дру гих (Му сли ма ни, Бо шња ци, Ал бан ци, Вла си, Ро ми 
и др.) сто пе не пи сме но сти  на знат но ви шем ни воу (од 4,7% до 
19,7%). То ком вре ме на сма ње ње не пи сме но сти ка рак те ри стич но 
је за при пад ни ке свих ет нич ких за јед ни ца, али су раз ли ке и да ље 
ве о ма из ра же не, при че му од свих на ци о нал но сти у Ср би ји, Ро ми 
има ју убе дљи во нај ло ши ју обра зов ну струк ту ру (Ра ду шки,  2007). 

По да ци по ка зу ју да је јед на пе ти на ром ске по пу ла ци је ста ри је 
од де сет го ди на  не пи сме на (16,6 хи ља да тј. 19,7%), при че му су 
зна чај не раз ли ке по по лу (5,0 хи ља да му шка ра ца тј. 11,8% и 11,6 
хи ља да же на тј. 27,6%). По ре ђе ња ра ди, Ро ми има ју ско ро шест пу-
та ве ћу сто пу не пи сме но сти од при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти,  
али је при то ме код Ср ба ис кљу чи во реч о ли ци ма из нај ста ри јег 
кон тин ген та (65 и ви ше го ди на), док је код Ро ма  не пи сме ност ви-
со ка у свим уз ра сти ма.
5)  Пре ма ме то до ло ги ји по пи са ово пи та ње се по ста вља свим ли ци ма ста ри јим од де сет 

го ди на а под ра зу ме ва спо соб ност да се про чи та и на пи ше текст из сва ко днев ног жи во-
та. Али тре ба има ти у ви ду да се ови по да ци до би ја ју  пре ма су бјек тив ној из ја ви ли ца 
ко је се по пи су је, што оста вља мо гућ ност за прет по став ку да је удео не пи сме них ве ћи 
јер су на уч на ис тра жи ва ња утвр ди ла да је че тво ро го ди шње основ но обра зо ва ње ми ни-
мум трај не пи сме но сти. Удео не пи сме них је ни зак ако се кре ће од 1% до 1,5% (реч је о 
уде лу ли ца са мен тал ним оште ће њем  ко ја се не мо гу опи сме ни ти и сл.), док ве ћи удео 
не пи сме них у од ре ђе ној по пу ла ци ји ре зул тат је де ло ва ња  дру штве них усло ва, ни воа 
со цио-еко ном ског и кул тур ног раз во ја.  
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На ви си ну оп ште сто пе не пи сме но сти у ве ли кој ме ри ути че 
ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва па пра ву сли ку овог про бле ма 
да је ана ли за ди стри бу ци је не пи сме них ли ца пре ма ста ро сти. У 
Ср би ји про блем не пи сме но сти по сто ји пре све га због рас про стра-
ње но сти не пи сме них ме ђу ста ри јим ста нов ни штвом (пре све га 
жен ским), док је код ром ске на ци о нал но сти си ту а ци ја бит но дру га-
чи ја. Алар мант но је да су сто пе не пи сме но сти ве ће од 10% у свим 
ста ро сним гру па ма укљу чу ју ћи де цу ста ри ју од де сет го ди на, као 
и мла ђе сре до веч но ста нов ни штво. Сто па не пи сме но сти кре ће се 
од 13,7 % у ста ро сној гру пи 10-14 до 57,2% у уз ра сту 65 и ви ше го-
ди на (та бе ла 2).  Сто пе су ви со ке код оба по ла, али је ста ње знат но 
кри тич ни је код жен ског ста нов ни штва. Оп шта сто па не пи сме но-
сти код же на је пре ко два пу та ве ћа не го код му шка ра ца. На ве де не  
пол не  ди стинк ци је еви дент не су у свим ста ро сним ко хор та ма, а са 
уз ра стом се зна чај но по ве ћа ва ју. Та ко, у мла ђим го ди на ма (од 15 до 
25 го ди на) ви ше је не пи сме них де во ја ка од му шка ра ца за око 50%, 
у на ред ној ста ро сној ко хор ти (од 25 до 29 го ди на) пре ко два пу та, а 
у ста ри јим уз ра сти ма (од 45 до 60 го ди на) не пи сме них Ром ки ња је 
тро стру ко ви ше не го му шка ра ца. По да так  да су  сто пе не пи сме но-
сти Ро ма у уз ра сту 15-19 ве ће не го у уз ра сту 10-14 (на ро чи то ме ђу 
же на ма) ука зу је на нео п ход ност све о бу хват не ак ци је усме ре не на 
опи сме ња ва ње Ро ма и њи хо во укљу чи ва ње у ре дов но осмо го ди-
шње шко ло ва ње.

Та бе ла 2. Не пи сме ност Ро ма по ста ро сти и по лу,  
Ср би ја (без КиМ), 2002

Ста рост
Ста нов ни штво
(старије од 10 

година)
Број не пи сме них Сто па не пи сме но сти 

(%)
 све га му шко жен ско све га му шко жен ско све га му шко жен ско

Укуп но 84361 42408 41953 16581 5019 11562 19.7 11.8 27.6
10-14 10573 5389 5184 1451 629 822 13.7 11.7 15.9
15-19 10099 5072 5027 1527 605 922 15.1 11.9 18.3
20-24 9724 5018 4706 1317 502 815 13.5 10.0 17.3
25-29 8720 4472 4248 1080 350 730 12.4 7.8 17.2
30-34 7489 3846 3643 1007 329 678 13.4 8.6 18.6
35-39 7092 3640 3452 1159 326 833 16.3 9.0 24.1
40-44 7090 3660 3430 1338 367 971 18.9 10.0 28.3
45-49 6383 3273 3110 1455 359 1096 22.8 11.0 35.2
50-54 4731 2362 2369 1163 285 878 24.6 12.1 37.1
55-59 3128 1516 1612 954 220 734 30.5 14.5 46.0
60-64 2842 1377 1465 1055 264 791 37.1 19.2 54.0
65 и ви се 4537 1879 2658 2593 612 1981 57.2 32.6 74.5
Не по зна то 1953 904 1049 482 171 311 24.7 18.9 29.6

Извор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002; Школ ска спре ма и  пи сме-
ност,  књи га број 4, Ре пу блич ки за вод  за ста ти сти ку, Бе о град, 2003.  
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 Тре ба још јед ном под се ти ти на из ве сну не по у зда ност ста ти-
стич ких по да та ка ко ја по ти че из ло шег об у хва та ром ског ста нов-
ни штва по пи сом, за тим услед њи хо вих че стих про ме на ет нич ке 
при пад но сти, ми гра ци ја и  дру гих фак то ра.  Као нео п ход ност на-
ме ће се по тре ба  ду бље ана ли зе и све стра ни јег при сту па  про бле му 
не пи сме но сти Ро ма, при че му тре ба има ти у ви ду да је реч о нај-
мла ђој на ци о нал но сти у Ср би ји  чи ја про сеч на ста рост из но си 27,5 
го ди на, а удео ста рих 65 и ви ше го ди на са мо 4,3%.          

По ред пи сме но сти, школ ска спре ма је та ко ђе ва жна од ред ни ца 
обра зов не струк ту ре ста нов ни штва. Шко ло ва ње, ко је у са вре ме-
ном дру штву  пред ста вља основ ни ка нал дру штве не мо бил но сти и 
про мо ци је, јед на је од нај бол ни јих те ма у сва ко днев ном жи во ту Ро-
ма. Де мо граф ско-ста ти стич ки по ка за те љи и мно го број на ан кет на 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да се они у овом по гле ду на ла зе на дну дру-
штве не ле стви це.  Од свих ет нич ких за јед ни ца у Ср би ји, Ро ми има-
ју нај ло ши ју ква ли фи ка ци о ну струк ту ру јер је нај ве ћи про це нат 
ли ца са не пот пу ним основ ним обра зо ва њем, а нај ма њи са сред-
њим, ви шим и ви со ким обра зо ва њем. Ре ла тив но ви сок удео ли ца 
са за вр ше ном основ ном шко лом ду гу ју мла дој ста ро сној струк ту-
ри сво је по пу ла ци је и ка сни јем укљу чи ва њу у си стем оба ве зног 
шко ло ва ња, што је слу чај и са оста лим де мо граф ски мла дим ет-
нич ким за јед ни ца ма (Ал бан ци, Бо шња ци и др.). 

По да ци по пи са 2002. го ди не по ка зу ју да је чак јед на че твр ти на 
ром ске по пу ла ци је ста ри је од 15 го ди на без ика кве школ ске спре ме 
(25,6%), 36,3% има не пот пу но основ но обра зо ва ње, 29,0% за вр ше-
ну основ ну шко лу, 7,8% сред њу струч ну спре му, а са мо 0,1% фа-
кул тет ску ди пло му. Да кле, удео не шко ло ва них (ли ца без школ ске 
спре ме, 1-3 раз ре да основ не шко ле и  4-7 раз ре да основ не шко ле), 
из но си 62%, што зна чи да го то во две тре ћи не Ро ма не за вр ши ни 
за кон ски оба ве зно осмо го ди шње шко ло ва ње. За са гле да ва ње ет-
нич ке из ди фе рен ци ра но сти и ти па обра зов не струк ту ре ста нов ни-
штва, а са мим тим и со ци јал ног по ло жа ја по је ди них на ци о нал но-
сти у не кој дру штве ној сре ди ни, ве о ма је илу стра ти ван по ка за тељ о 
уде лу ли ца ко ја има ју ви ше од еле мен тар ног обра зо ва ња. Код Ро ма 
шко ло ва них ли ца је 37,1% (основ на шко ла 29,0%, сред ње обра зо-
ва ње 7,8%, ви ше и ви со ко 0,3%), у окви ру ко јих је број Ро ма са фа-
кул тет ском ди пло мом мар ги на лан (84 или 0,1%). По ре ђе ња ра ди, 
Ср би има ју го то во шест пу та ве ће уде ле ли ца са сред њом струч ном 
спре мом, док код ви со ке струч не спре ме чак и до 40 пу та.   
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По сма тра но по по лу, жен ски део по пу ла ци је у про се ку има 
ни жи ни во обра зо ва ња, што је по сле ди ца дру штве но-еко ном ских 
при ли ка, кул ту ре, тра ди ци је, од но са ме ђу по ло ви ма и по ло жа-
ја же не у по ро ди ци и дру штву. Раз ли ка по по лу је нај и зра же ни ја 
упра во у гру пи ли ца без школ ске спре ме, где је Ром ки ња два пу та 
ви ше не го му шка ра ца (34,3% на спрам 17,0%). За вр ше на  4-7 раз-
ре да основ не шко ле има исти број де ча ка и де вој чи ца, док се већ са 
ви шим ни во и ма обра зо ва ња раз ли ка по по лу бит но по ве ћа ва у ко-
рист му шка ра ца. Та ко, за вр ше ну основ ну шко лу има 23,8% же на, а 
34,1% му шка ра ца, сред њу шко лу дво стру ко ви ше му шка ра ца не го 
же на, док је нај ве ћа ди стинк ци ја при сут на код ви шег и фа кул тет-
ског обра зо ва ња (0,5% му шка ра ца и са мо 0,1% же на.).   

Та бе ла 3. Ро ми ста ри 15 и ви ше го ди на пре ма  
по лу и школ ској спре ми, Ср би ја (без КиМ), 2002

Све га Му шко Жен ско

Укуп но 73788 37019 36769
Без школ ске спре ме 18889 6283 12606
1-3 раз ре да основ не шко ле 5056 2386 2670
4-7 раз ре да основ не шко ле 21709 10876 10833
Основ но обра зо ва ње 21404 12639 8765
Сред ње обра зо ва ње 5760 4128 1632
Ви ше обра зо ва ње 145 107 38
Ви со ко обра зо ва ње 84 68 16
Не по зна то 741 532 209

       Струк ту ра (%)
Укуп но 100,0 100,0 100,0
Без школ ске спре ме 25,6 17,0 34,3
1-3 раз ре да основ не шко ле 6,9 6,5 7,3
4-7 раз ре да основ не шко ле 29,4 29,4 29,5
Основ но обра зо ва ње 29,0 34,1 23,8
Сред ње обра зо ва ње 7,8 11,2 4,4
Ви ше обра зо ва ње 0,2 0,3 0,1
Ви со ко обра зо ва ње 0,1 0,2 0,0
Не по зна то 1,0 1,4 0,6

 Извор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002; 
 Школ ска спре ма и пи сме ност, књи га  бр. 4, Ре пу блич ки за вод  
 за ста ти сти ку, Бе о град, 2003.  
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УКЉУЧИВАЊЕРОМСКЕДЕЦЕУОБРАЗОВНИСИСТЕМ
СРБИЈЕ

Обра зо ва ње ром ске де це је јед но од нај зна чај ни јих пи та ња у 
на сто ја њи ма да се по бољ ша ју жи вот ни усло ви и про ме ни со цио-
еко ном ски по ло жај Ро ма. Ма да је об у хват ност де це у по ха ђа њу 
на ста ве ве ћа не го ра ни јих го ди на,  још увек је при су тан ”ром ски 
син дром”- не ре дов но од ла же ње у шко лу и ра но на пу шта ње шко ло-
ва ња. Ве ли ки број ром ске де це уоп ште не по ха ђа шко лу или на пу-
шта шко лу у тре ћем или че твр том раз ре ду. Узро ци ло шег об у хва та 
Ро ма  си сте мом обра зо ва ња у Ср би ји су број ни и ком плек сни. Ром-
ска де ца не ма ју ни ка кве усло ве за уче ње у усло ви ма у ко ји ма жи ве 
и од ра ста ју, док се исто вре ме но су о ча ва ју и са ра зним про бле ми ма 
у шко ли. Они се те шко укла па ју у си стем основ ног обра зо ва ња, 
не по зна ју до бро је зик на ко ме се од ви ја на ста ва, па због су бјек-
тив них те шко ћа, број них пред ра су да и дис кри ми на ци је пре ма њи-
ма вр ло бр зо на пу шта ју шко лу, што се огле да и на пла ну по ве ћа-
ног де ви јант ног по на ша ња (про сја че ње, и сл.). Че сто се упу ћу ју 
у тзв. спе ци јал не шко ле (при бли жно 80% од укуп ног бро ја де це у 
тим шко ла ма су Ро ми), а основ ни раз лог је не по зна ва ње срп ског 
је зи ка и же ља ро ди те ља да им де ца до би ју бес плат не књи ге, пре-
воз, оброк. Не ки су ми шље ња да би мо гућ ност пра ће ња на ста ве 
на ром ском ма тер њем је зи ку (ма кар у пр вим раз ре ди ма основ не 
шко ле) мно го ви ше олак ша ло њи хо во да ље шко ло ва ње не го што 
би узро ко ва ло до дат ну ге то и за ци ју, док дру ги  сма тра ју да је зич ка 
ба ри је ра ни је основ на пре пре ка ре дов ном шко ло ва њу, већ пр вен-
стве но лош ма те ри јал ни по ло жај по ро ди це, ни во обра зо ва ња ро ди-
те ља, тра ди ци ја, оби ча ји и дру го. За Ро ме ко ји су чи тав свој жи вот 
под ре ди ли пу ком пре жи вља ва њу, шко ло ва ње де це не ма по себ но 
зна чај ну вред ност. За тво ре ни у сво је ет нич ке окви ре, по лу пи сме ни 
и нео бра зо ва ни, они не мо гу по мо ћи сво јој де ци  у по сти за њу бо-
љег успе ха у шко ли  или  у про фе си о нал ном на пре до ва њу. По ред 
то га, при сут на је не до вољ на по све ће ност и мо ти ви са ност на став-
ног ка дра за по се бан рад са ром ском де цом, као и не при хва та ње и 
не ра зу ме ва ње спе ци фич ног на чи на жи во та Ро ма  од стра не ши ре 
дру штве не за јед ни це. 

На и ме, ста во ви пре ма Ро ми ма ни су јед но стра ни, али не га тив-
ни ет нич ки сте ре о ти пи пре о вла ђу ју, због че га по сто је раз ли чи ти 
об ли ци дис кри ми на ци је пре ма њи ма. Ко лек тив на дис кри ми на ци ја,  
ко ја се за пра во нај ви ше огле да у иг но ри са њу про бле ма ове ет нич ке 
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гру пе, а ма ње у са мој агре сив но сти, за тим ве ли ка ет нич ка дис тан-
ца због њи хо вог на чи на жи во та и ста ту са мар ги нал не дру штве не 
гру пе, од у век је би ла пре пре ка за њи хо ву ин те гри са ност и рав но-
прав не од но се са дру гим на ро ди ма. Ет нич ка дис тан ца пре ма ром-
ској по пу ла ци ји ме ре на, на при мер, при хва та њем при ја тељ ства, у 
по ре ђе њу са свим оста лим ет нич ким за јед ни ца ма је нај ве ћа. Из бе-
га ва ње кон та ка та, ма ни фе сто ва на или ла тент на со ци јал на дис тан-
ца је дан је од бит них по ка за те ља не при хва та ња ове ет нич ке гру пе. 
Са мо ма ли број спре ман је да при хва ти Ро ме као су се де, «да им де-
те се ди у ис тој клу пи са ром ским де те том, а ве ћи на је оних ко ји јед-
но став но ре че но осе ћа ју гну ша ње пред иде јом о бра ку  или би ло 
ка квој слич ној ве зи са Ро ми ма. Али, и Ро ми су све сни да их дру ги 
не при хва та ју, па «би ра ју» сво ју изо ла ци ју што је од у век спре ча ва-
ло њи хо ву адап та ци ју и ин те гра ци ју” (Јак шић, 2002). 

Кључ за со ци јал ну и дру штве ну про мо ци ју и ин те гра ци ју Ро-
ма у дру штве ни  жи вот не сум њи во је обра зо ва ње. Али, као нај си-
ро ма шни ји слој у дру штву не ма ју ни ка кве усло ве за шко ло ва ње, а 
за то што ни су шко ло ва ни ис кљу че ни су из еко ном ског и дру штве-
ног жи во та, што их не из бе жно во ди си ро ма штву, па се та ко стал но 
на ла зе у ”за ча ра ном кру гу”  ре про ду ку ју ћи ге не ра циј ско си ро ма-
штво  (Си мић, 1996).

Ве ћи на на уч них ис тра жи ва ча и ром ских ли де ра се сла же да је 
обра зо ва ње је дан од нај ва жни јих фак то ра со ци јал не мо бил но сти, 
али има ју ћи у ви ду да је то скуп про цес ко ји зах те ва фи нан сиј ска 
сред ства, за тим не по вољ не усло ве у ко ји ма Ро ми жи ве, не по сто ја-
ње на ви ке шко ло ва ња, тра ди ци ју и оби ча је,  пи та ње сва ко днев ног 
пре жи вља ва ња и за по сле но сти (бар јед ног чла на по ро ди це) бит ни-
је је за ром ску за јед ни цу од обра зо ва ња. Та два сег мен та те сно су 
по ве за на, али “ви ши ни во обра зо ва ња ма ко ли ко зна ча јан, не мо же 
ауто мат ски да обез бе ди про спе ри тет ром ске по ро ди це” (Јак шић, 
2007).  Са  дру ге стра не, обра зо ва ње во ди мо дер ни за ци ји ко ја до-
при но си јед на ко сти, али уки да ет но кул тур не раз ли чи то сти и ути че 
на ме ња ње или гу бље ње ром ског иден ти те те та. Та ко се по ста вља 
пи та ње ко ли ко за пра во успе шно адап ти ра ње, од но сно усва ја ње 
мо дер них вред но сти нео п ход них за ин те гра ци ју у јед но дру штво, 
сла би свест о на ци о нал ном иден ти те ту и во ди ка аси ми ла ци ји. Не-
ка ан кет на ис тра жи ва ња су по ка за ла да сво је ет нич ко по ре кло нај-
че шће ме ња ју или при кри ва ју они Ро ми ко ји су ус пе ли да се отрг ну 
из ти пич ног ром ског окру же ња и ко ји су се обра зов но, про фе си о-
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нал но и ста ту сно укло пи ли у окви ре ши ре  дру штве не за јед ни це 
(Ми тро вић, 1996). 

Ге не рал но, по сто је два при сту па ка да је реч о то ме ка ко нај-
бо ље уна пре ди ти по ло жај Ро ма и за шти ти ти њи хо ва људ ска и ма-
њин ска пра ва. Пр ви се за ла же за оства ре ње свих пра ва ко ја су за-
ко ном за га ран то ва на и свим дру гим ма њи на ма, а дру ги при ступ за 
при зна ва ње пра ва Ро ми ма као по себ ној ма њи ни, по ла зе ћи са ста-
но ви шта да су они из у зе так по сво јим осо бе но сти ма у по ре ђе њу са 
дру гим на ци о нал но сти ма. С тим у ве зи, у Ср би ји се по пр ви пут 
у  прав ној ре гу ла ти ви по ја вљу је тер мин “по зи тив не дис кри ми на-
ци је” у Са ве зном за ко ну за за шти ту пра ва и сло бо да на ци о нал них 
ма њи на (из 2002. го ди не) под ко јим се под ра зу ме ва уво ђе ње по себ-
них ме ра (тј. афир ма тив не ак ци је) за по сти за ње рав но прав но сти и 
уна пре ђе ње по ло жа ја ром ске ет нич ке за јед ни це, на ро чи то у по гле-
ду обра зо ва ња и за по шља ва ња.             

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Мо же се за кљу чи ти да се Ро ми пре ма обра зо ва њу, али и по 
свим дру гим по ка за те љи ма дру штве ног по ло жа ја (за по сле ност, 
дру штве ни углед, жи вот ни стан дард, и сл.) на ла зе на нај ни жој дру-
штве ној ле стви ци. Нео бра зо ва ност ром ске по пу ла ци је је фе но мен 
ду бо ко уко ре њен у обра сци ма по на ша ња, не са мо код Ро ма, већ и 
ши ре дру штве не за јед ни це. Из ра зи то не по вољ на обра зов на струк-
ту ра Ро ма је дан је од нај ва жни јих узро ка њи хо ве не ин те гри са но-
сти у дру штво, а ути че на одр жа ва ње и про ду бљи ва ње со цио-еко-
ном ског и кул тур ног ја за из ме ђу ром ског и оста лог ста нов ни штва.  
Ис кљу чи ва ње ром ске де це из ре дов ног шко ло ва ња ће у на ред ном 
пе ри о ду има ти за по сле ди цу ге не ра ци је ко је ће и да ље ре про ду ко-
ва ти не пи сме не, а ти ме и со ци јал но не при ла го ђе не мо дер ним дру-
штве ним то ко ви ма. За то је про блем  укљу че но сти Ро ма у обра зов-
ни си стем јед но од нај ак ту ел ни јих пи та ња, по себ но са ста но ви шта 
дру штве не ин те гра ци је, со ци јал не по кре тљи во сти, по бољ ша ња 
со цио-еко ном ског по ло жа ја и на ци о нал не еман ци па ци је. 

У пре по ру ка ма Европ ске уни је у ве зи са обра зо ва њем6) се ис-
ти че да се не по во љан по ло жај Ро ма у европ ским др жа ва ма мо же 
пре ва зи ћи је ди но ако се ром ској де ци га ран ту ју јед на ке мо гућ но-
6)  Прин ци пи и смер ни це за по бољ ша ње си ту а ци је Ро ма ко ји су за сно ва ни на пре по ру-

ка ма спе ци ја ли стич ке гру пе Ро ма Са ве та Евро пе и на пре по ру ка ма Ви со ког ко ме са ра 
ОЕБС-а за на ци о нал не ма њи не, усво је ни од стра не Европ ске уни је -а  на са ми ту у Там-
пе реу , 1999. го ди не.
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сти у обла сти обра зо ва ња. За то све др жа ве ко је фор му ли шу по ли-
ти ку за по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма, обра зо ва ње тре ба да сма тра ју 
при о ри те том, при че му тре ба има ти у ви ду не по во љан по ло жај Ро-
ма у дру штву, а на ро чи то њи хо ву ве о ма те шку со цио-еко ном ску 
си ту а ци ју. Др жа ве тре ба да обез бе де јед на ке обра зов не мо гућ но сти 
за ром ску де цу у ци љу ис ко ре њи ва ња дис кри ми на ци је у шко ла ма, 
као и да на од го ва ра ју ћи на чин омо гу ће на став ни ци ма и дру гом 
струч ном осо бљу аде кват ну обу ку у обла сти мул ти кул тур ног обра-
зо ва ња. Не ке од пре по ру ка од но се се и на уво ђе ње тзв. по зи тив не 
дис кри ми на ци је да би се по ве ћао ква ли тет и ефи ка сност обра зо-
ва ња Ро ма, за тим на ели ми ни са ње прак се усме ра ва ња ром ске де це 
у спе ци јал не шко ле или оде ље ња (за мен тал но за о ста ле уче ни ке), 
као и на по кри ва ње тро шко ва ве за них за обра зо ва ње (уџ бе ни ци и 
сл.). Обра зов на по ли ти ка тре ба да об у хва ти и ме ре за обра зо ва ње 
од ра слих ли ца (по себ но же на) и струч но обра зо ва ње.

Нео п ход но је раз у ме ти да ни је про блем са мо у ром ској за јед-
ни ци не го и у дру штву, па су по треб ни за јед нич ки на по ри да би се 
пре ва зи шли ве ко ви не пи сме но сти, си ро ма штва, дис кри ми на ци је 
и мар ги на ли за ци је ром ске ет нич ке за јед ни це. Због то га, обра зо-
ва ност и по ло жај ром ске на ци о нал не ма њи не да нас пред ста вља ју 
иза зов кон цеп ту то ле ран ци је, јед на ко сти и де мо кра тич но сти, као и 
ефи ка сно сти спровођењa обра зов не и ма њин ске по ли ти ке. За јед ну 
де мо крат ску и ху ма ну др жа ву по треб но је при хва та ње иде је мул ти-
ет нич но сти и мул ти кул ту рал но сти, што под ра зу ме ва и мо гућ ност 
успе шне адап та ци је и рав но прав не ин те гра ци је Ро ма у дру штво.  
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Summary

Romapeoplerepresentoneoflargerethnicalcommunities
inSerbiaandinotherstatesofcentralandsoutheastern
Europe,where their longtermmarginalization,segrega
tionanddiscriminationhavecausedtheirdifficultsocial
status.Judgingbyallsociodemographicpointerssuchas
education, employment, ranking in social structure, life
standard and similar, the Roma people have been situ
atedatthelowestlevelofsocialstructure.Extremelybad
educationleveloftheRomapeoplehasbeenofthemost
importantcauses  for theirunsuccessful integration into
societyanditalsohavecausedkeepinganddeepeningof
socioeconomicandculturalgapbetweentheRomapeo
pleandothercitizens.Inthiswork,onthebasisof2001
citizenregister,therehavebeenanalyzedthecausesand
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consequencesofhighlevelofilliteracy,verylowlevelof
employmentstructure,aswellasproblemofinclusionof
the Roma children to the educational system of Serbia,
thus representingoneof themostacutequestions in the
fieldofsocialintegration,socialmobility,improvementof
socioeconomicpositionandnationalemancipationofthe
Romapeople.
KeyWords:Roma,education,position,socialintegration,
Serbia
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