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У В О Д Н И Д У МИ
Максим Мизов
Проблемите на ромската интеграция придобиват изключително важно, а
донякъде и даже съдбовно значение за историческото настояще или бъдеще на
българската държава, за нейното гражданско общество, а и за националната и
културната ни идентичност. Безспорен е фактът, че „циганската карта” твърде
отдавна, а и все още продължава да се експлоатира мащабно, при това и по
доста нечистоплътен начин от страна на политици с различни идейни цветове.
Резултатите са повече от очевадни: повече от четвърт век не само че нищо в
жизнените светове на нашите цигани/роми не се подобрява, а – точно обратното, – огромната част от осъществените промени през годините на т.нар. преход
към демокрация и пазарна икономика още повече сриват тази общност към дъното на обществото, а и гарантират задълго трагичност на човешките й съдби.
Безспорно отговорност и вина за това имат най-вече политиците, управниците,
които не желаят да се справят своевременно и качествено със социалните корени на положението, а, вместо това, съвсем меркантилно или инструментално
разиграват всевъзможни етнически карти, които принципно не носят нищо добро, хубаво и за настоящето, но още повече и за бъдещето на нашето отечество.
В обществото ни продължават ескалиращо и безпрепятствено да растат (вместо да намаляват) всевъзможни големи и трайни притеснения, тревоги, страхове
и фобии към представителите на циганската общност. В продължение на почти
три десетилетия и въпреки нееднократно, а и публично декларираното политическо желание от страна на различни властови фактори, независимо и от (напълно, или частично) осъществените ангажименти от страна на различни държавни институции, които са пряко, или косвено занимаващи се с този извънредно важен и злободневен проблем, въпреки колосалните финансови, но и други
средства, каквито едва ли за останалите етнически и социални общности са
изразходвани в такива огромни размери или в директни контексти, практически
резултати напълно, реално липсват – поне в онези елементарни съотношения,
каквито би следвало да има в пропорциите с мощно инвестираните средства.
Вложени са или, далеч по-точно, прахосани са колосални финансови, а пък и
други ресурси (от порядъка на милиард и няколко стотин милиона евра), без
обаче тяхното уж целево и стриктно контролирано инвестиране да е довело до
каквато и да било съществени или фактически промени в жизнените светове, в
5

духовния и битийния статус на маргинализиращите се български роми/цигани.
Изглежда сред големи среди на т.нар. политическа класа битува и господства
„омерта” да не се коментира, а и показва къде точно са изчезнали тези ресурси,
а и кои от новоизлюпените или доморасли политици най-много са се облажили.
Нежеланието или тоталната неспособност на управляващите от най-различни
политически цветове да се справят с битовата престъпност, да хванат и осъдят
безнаказано гастролиращи и рецидивиращи цигански джебчийки, телефонни
измамници, наркобарони, сутеньори, босове на кримиформирования и пр., неизбежно рязко вдига градусите на социалното напрежение, изостря потенциалната и реалната конфликтност между различни етнически групи в даден казус.
Случаите в Катуница, Гърмен, Асеновград, Бяла, Смолян и пр., може би, са и
първите лястовици на едни опасни процеси и тенденции, които след време могат да се превърнат в горчиво, кошмарно и постоянно ежедневие за България.
Бездействието или импотентността на властите да се справят с ромския
проблем, с циганските престъпления и безнаказаната им агресия неминуемо се
отразяват и на свръхпроизводството, динамизираната дистрибуция и рязко увеличаващото се търсене и консумиране на всевъзможни предубеждения, предразсъдъци и стереотипи, нерядко имащи расистки, ксенофобски характер, или
до съзнателна, последователна дистанция и сегрегация между отделни етноси.
Цялата тази, крайно неприветлива, притеснителна, тревожна или опасна
панорама неизбежно обуславя и нагнетява утвърждаване в социалното време и
пространство, а и катализира взривове на социална подозрителност, нетърпимост и непоносимост към другостта/чуждостта в условията на (уж!) вече функционираща демократична система, която трябва да не допуска подобни неща.
Грехове и престъпления се раждат и умножават и от двете страни, както
от страна на властниците и управниците, така и от страна на ромски общности,
или лица, за които сякаш е дошло време за истинска, а и безнаказана анархия.
Обаче, със сигурност може да се твърди, че колизиите, породени от „циганския
проблем”, са своеобразно огледало, в което твърде релефно, а и контрастно се
отразяват всички слабости, недостатъци и пороци на властниците ни в прехода.
Цялата мерзост и цинизъм, импотентността и перфидността на алхимично създадената през годините на злополучния преход към демокрация, а и самозвана
политическа класа са причини за драмата на обществото, а и цена, която трябва да заплащат не само циганите/ромите, но и всички останали наши граждани.
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Привикнали към „любезностите” и офертите на безгранично, а и безскрупулно алчните за власт доморасли политици и управници, нашите роми/цигани
си формират, а и вече в рамките на три поколения затвърждават манталитет и
маниер на публично поведение, които се оказват доста сериозни опасности за
нормалния живот на обществото, за устоите на държавността и на законността.
Това неминуемо създава и утвърждава все повече в публичното пространство,
в социалните настроения и представи на гражданството солидни впечатления,
внушения, представи и убеждения, че държавата не само е абдикирала, а и че
сама целенасочено върши деяния, при които създава в масовата психика и във
всекидневното обществено съзнание манипулативни визии, че тази етнообщност като че стои извън, над, но и недосегаемо от закона, че тя може да си позволява или извършва неща, за които други етноси дори не могат да помислят.
Този политически цинизъм и управленческа перверзност – да се пренасочват публичното внимание, социалните настроения, мнения или нагласи към
отделни, но дискретно, инструментално селектирани и публично демонстрирани жертви на властта, на които обаче се придават ореоли на първопричинители
и виновници за всичките злотворства и злочинства в държавата и обществото,
не намират достатъчно мощни съпротиви, постоянни и сигурни разобличения,
поради което продължават безметежно и безнаказано да функционират, разбира се, за сметка на цялото гражданство, в ущърб на държавата и обществото.
Въпреки щедро спонсорираните от задгранични властови центрове родни
НПО-та, отделни или филиални мрежи, всевъзможни правозащитни структури,
разнолики, но идентични по мисия и продуктивност, фондации, занимаващи се
конюнктурно или от много години със съответни, конкретни проекти за ромската
интеграция, реално облагодетелствани от всичко това (на практика) се оказват
преди всичко чуждите експерти, както и техните сервилни клиенти, които са готови да предложат на своите донори, или ментори каквито те пожелаят изследователски екстри, аналитични мостри и интерпретативни матрици, които (кой
знае защо!) извънредно много си приличат по своите обобщения и заключения,
които пък, както показва и социалната практика, се оказват и съвсем несъстоятелни, непригодни и определено дефектни, ако се преценят вярно резултатите.
Крайно безплодни вече публично изглеждат или се преценяват всичките
типове „добри практики”, които всевъзможни чуждестранни ментори и експерти
патетично са рекламирали и натрапчиво са имплантирани в нашите реалности.
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Мултикултурализмът, който дори и самият му перфиден, или перверзен демиург – Запада, – вече публично, оглушително и политически отрече и демагогски
осъди, без обаче да коментира истинските цени и щети, грехове1 и престъпления, които нанесе на много държави, общества и култури с неговото силово налагане, все още продължава да дава своите злотворни разсейки в обществото.
Такива опасни и даже гибелни метастази се забелязват и днес, тоест в последните години на тотално спекулиране с темата за „бежанските кризи и вълни”,
при които, от една страна, мултикултурализмът е публично и официално дезавуиран, а, от друга, завоалирано и мащабно се ползва за масови манипулации2.
Независимо от обстоятелството, че вече близо тридесет години у нас се
създават и поддържат – отвън или отвътре, т.е. с политическа протекция и финансова помощ на определени международни фактори и явни/скрити властови
центрове, дори на партийни централи и т.н., такива институции – НПО-та, фондации и граждански сдружения, в доста тъжния и кошмарен пейзаж на циганските/ромските поселения обективно, по същество няма никакви добри промени.
Би било невярно или некоректно да се твърди, че липсва и достатъчна по
количество библиография, посветена на циганската/ромската интеграция. Такава несъмнено вече съществува, макар съвсем друг да е въпросът за нейното
реално качество и за спецификата на ефектите, които тя прокламира и налага.
След като мултикултурализмът е бил, но дискретно и сега продължава да бъде
фундаментална глобална политическа „карта” и солидно оръжие за прокарване
и осъществяване на различни геостратегически проекти или сценарии, няма как
и наличната библиография, целево създадена, за да го обслужва, да не притежава редица слабости, недостатъци и пороци, както и тайни места, или уловки,
които могат да подведат, объркат и „профилират” по вреден начин читателите.
След като външни, но и чужди по културните си традиции държави и общества
спонсорират подобни изследвания у нас, не можем да очакваме нито много високо качество, т.е. обективност и безпристрастност при осъществените анализи
и интерпретации, нито ефективност и полезност за държавата, за самите роми,
1

Виж подр.: Мизов, М. Греховете на мултикултурализма и българският етнически модел. В два тома. С.,
2013, „Авангард Прима”; от него: Бъдещето на религиозно ангажирания мултикултурализъм в България
(през оптиката на Алексис де Токвил) – в: Бъдещето на религията в Европа и България (Глобалното християнство и ислям). Съставител Богдана Тодорова, С., 2014, „Авангард Прима”, с. 270-338.
2
Вж: Мизов, М. Бежанските вълни в контекста на един възможен глобален конспиративен сценарий – в:
Геостратегическата ситуация и бежанските вълни – между хуманизма до агресията. Съст.: Л. Димитров и
М. Мизов. С., 2016, „Авангард прима”, с. 109-138.
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понеже истинската същност и мисия на такива проекти воалира геостратегически сценарии и геополитически преобразувания, които не са най-добрите за нас.
По тази причина решихме да привлечем в творческия колектив само учени и изследователи, които се ползват с безупречна научна репутация и с висок
престиж заради своите обективни и безпристрастни, принципни и коректни изследвания и публикации в сферата на твърде сложната (циганоложка) материя.
Така, от десетките имена на отдавна познати или на конюнктурно „излюпени”
творци в сферата на тази, несъмнено актуална и злободневна тематика се налага да се селектират няколко имена на изследователи, които са доказани през
годините по безспорен начин, т.е. имат доста авторитетни (с високи постижения
във въпросната проблематика) проучвания, а и солидни монографии. Ето защо
авторският колектив, предлагащ този колективен монографичен труд, е комплектуван от достатъчно изтъкнати изследователи на ромските ни проблеми. А и
всеки от неговите членове има солиден брой публикации по визираната тема.
Центърът за исторически и политологически изследвания, чиито кадрови
състав влиза изцяло във фондация „Солидарно общество”, има достатъчно солиден изследователски опит, а пък и немалък публикационен масив по темата
за ромската интеграция. Още назад в годините, тази деликатна или „взривоопасна” проблематика е била засягана и (повече, или по-малко) интерпретирана
в различни (организирани от него) научни форуми – международни и наши конференции, теоретични и научно-приложни дискусии или „кръгли маси”, във фокуса на които винаги са поставяни и комплексно анализирани редица актуални
и социално значими въпроси за отношенията между различните идентичности.3
След многото проекти, които Центърът за исторически и политологически
изследвания (ЦИПИ) е осъществил, но и които са били посветени директно, или
косвено на ромската интеграция, сега отново идва време и за поредното ново
изследователско предизвикателство, за поемането на тежки и сложни ангажименти по един съвършено нов колективен и творчески проект, който този път,
обаче, е осъществен съвместно и с Българския антифашистки научен институт
(БАНИ). Този нов проект, естествено, има и своята (публично неизвестна) предистория, която тук и сега трябва да бъде разкрита, оповестена, но и обяснена.
3

Виж напр.: Глобализация, евроинтеграция, национална държава. С., „Графимакс”, 2000; Етническото
многообразие и обединяваща се Европа. С., „Графимакс”, 2005; Социална стратификация и социални
конфликти в съвременна България. С., „Графимакс ООД”, 2008; Възходът на национализмите. Ромската
интеграция. С., „Авангард Прима”, 2014.
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Преди месеци двата института решиха да проведат ред експертни срещи и дискусии, специално посветени на тази актуална и значима проблематика. На един
от последните от тези форуми напълно спонтанно, а може би и съвсем закономерно възникна предложението, или изискването и за ново монографично изследване, в което, обаче, да се включат само изключително добри познавачи на
тази (деликатна) материя, макар и някои от тях да не са участвали в дебатите
от провелите се редица експертни срещи, а и дискусии за ромската интеграция.
Затова ръководствата на двата института обсъдиха много внимателно, а и прецизно направеното от няколко участника в тези научно-експертни форуми предложение за такъв краен продукт и (по взаимна договореност) беше оформен и
творческият екип, който да поеме ангажименти да извърши в определения срок,
както и на високо качество настоящото изследване, също както и да представи
на заинтересованата читателска публика един съвсем нов и полезен труд.
Изследователският колектив, заел се с тези задачи, наистина, се оказа и
в доста трудно положение; първо, защото, не стъпва в „бяло поле”, а, второ, че
следва да се справя и с огромно бреме, което доста обемистата по въпроса за
ромската/циганската интеграция научна книжнина досега вече е натрупала. Ето
защо ние пристъпваме с искреното желание и намерение да разкрием много от
секретите за неуспехите и (по-вярно казано/написано) за трагедията около провеждането на желаната, крайно наложителна ромска/циганска интеграция. Защото, както всеки друг властови проблем, и този (за този вид интеграция) опира
до редица (несъзнателно, или предумишлено) скрити, премълчани, игнорирани
и омаловажени теми, или детайли, които други изследователи – отделни творци, а пък и авторски колективи – не са пожелали, или пък успели да забележат.
Много се надяваме читателят да успее да открие (в предлаганите от нашия колектив разработки) редица съвсем нови, а даже и оригинални идеи, аргументи,
каквито досега изобщо не е, или много рядко е срещал в други научни издания.
Разбира се, членовете на авторския колектив поемат изцяло отговорност
за евентуални слабости, пропуски, непълноти и недостатъци в своите анализи
и интерпретационни „оферти”, ако такива, разбира се, открие и заслужено, или
критично накаже бдителното око на нашия любезен читател. Това, впрочем, е и
неизменна съдба, но пък и основно задължение на всеки изследовател, творец,
който с нещо реално или поне въображаемо се е „провинил” пред своя читател!
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ОТ ЕУФОРИЯТА ДО ОТЧАЯНИЕТО – ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКИ
ИНСПИРИРАНА ТРАГЕДИЯ
Максим Мизов
Когато на хоризонта на историята се появят тъмните облаци на преломни
времена и събития, почти винаги на сцената на живота на хората се развихрят
поне два вида социални нагласи или очаквания – едни на радостни упования и
надежди за пришествието на по-добри времена и желани социални промени, но
и на други, свързани с увеличена тревожност, засилени опасения и солидни
страхове от неяснотите на задаващото се, което може да донесе още по-големи
неприятности, или дори непредвиждани, тежки злощастия за социума и хората.
В зависимост от логиката и динамиката на обществено-историческата конюнктура, както и преди всичко на социалния нрав, характер и темперамент на хората, единият или другият вид могат твърде сериозно да обсебват тяхната психика, или съзнание, а и да започват да контролират огромна част от техните исторически и всекидневни проявления в различни сфери на жизнените им светове.
Подобни тенденции обхващат най-силно умовете, душите и сърцата на
онези лица или социални, етнически, културни и други слоеве, или общности,
които по някакви причини не са били достатъчно удовлетворени от статуса, или
начина си на живот в старото общество, което сега (при прииждащите исторически бури и катаклизми) започва да се пропуква, тресе и разпада неудържимо.
Това донякъде е неизбежно и „естествено”, защото хората обикновено смятат,
че бъдещето, новите времена и жизнени обстоятелства ще са по-щедри и поблагосклонни към тях, че ще ги дарят и зарадват с нови, а и приятни изненади.
И това не е необичайно, понеже човекът (като род, вид и индивид) е така устроен, че обикновено посреща задаващите се нови времена с хубави очаквания.
За това има дълготрайни причини и дори матрици на мислене и очакване, които
се запазват и пренасят от една в друга епоха и властват над разни поколения.
Не е ли така с настроението и очакванията на хората за настъпването на всяка
нова година, което винаги се посреща от хората с много радост, а и с надежди?!
Въпреки този преобладаващ човешки масив и доминиращ емоционален
тонус винаги има хора, притежаващи противоположния тип визии за новостите.
Малцина са тези (най-вече онези, които притежават консервативен манталитет
или неприязън към всякакъв сорт радикални промени в жизнения им свят), които не питаят добри чувства и очаквания към настъпващите времена и промени,
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а вместо това изпитват тревоги и страхове от онова, което може да се появи на
хоризонтите на събитията или пък да нахлуе в и покоси техните човешки съдби.
Тази вечна, неотменна историческа закономерност се проявява веднага
след началото на прехода към демокрация в България, започнал на 10.ХІ.1989
г., когато, например, всички социологически проучвания на нагласите на циганското население категорично показват изключителни ръстове на оптимизъм,
на ескалираща вяра в добрините и новостите, които възторжено и оглушително
описваният, обещаван преход към демокрация и пазарна икономика неминуемо
трябва да донесе в, но и радикално да преобрази жизнените светове на хората.
Трябва да минат, обаче, само две-три години след началото на преходните реформи и тотални преобразувания в държавата, за да може релефно да се забележат драматичните, пък и полярни изменения в тези социални нагласи, при
които еуфориите се заменят почти тотално от неудържимо социално отчаяние.
Оттогава насетне историческият тонус на циганите/ромите се задържа на долните равнища, или дори още по-релефно и болезнено пропада към дълбините
на човешката безнадеждност, социалната безперспективност и душевния мрак,
като единствено някои битови събития дават поводи на тези хора да изпитат за
кратко време положителни емоции и да се откъснат от горчивата и тежката си
съдба, и да потънат в талазите на преживявания, които са рядкост в живота им.
След 4-5 десетилетия, в които жизненият свят на циганите/ромите сякаш
се е откъснал завинаги от коловозите и трафаретите, в които векове наред е
бил формиран, форматиран и възпроизвеждан, идва един радикален обществено-исторически обрат, който безпощадно и скоропостижно ги завръща обратно във вече отдавна забравените кошмарни, даже убийствени обятия на мизерията, неграмотността, ежедневните тревоги за оцеляването, житейската безнадеждност и пълното отчаяние, които отново почват да царстват в живота им.
За тези зловещи „шеги или удари на Съдбата” циганите/ромите имат твърде
малка отговорност и вина, понеже като цяло те се оказват злощастни жертви на
обществено-исторически процеси и тенденции, на закономерности или коварни
сценарии, за които те не знаят нищо и не могат да им се противопоставят.
Както винаги, обаче, в подобни драматични исторически ситуации Истината за
ставащото в обществото и държавата се подменя с всевъзможни фалшификати, на които се приписват статусите и ореолите на „безалтернативни истини”,
независимо от факта, че са само вредоносни предубеждения и предразсъдъци.
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Предислокациите в социалното пространство
В годините на прехода се извършват сериозни промени в дислокацията на
циганите в „координатните системи” на социалното пространство1. От една
страна, те са причинени от тоталните и радикални преобразувания, а и от динамично-противоречивите размествания в цялостното обществено пространство
на страната, които неизбежно се отразяват и на констелациите, конфигурациите
на социално-пространствените координации и субординации на отделните етнически общности. Когато историческите катаклизми и сеизмичните вълни на обществените промени разклащат мощно основите на държавата или обществото,
когато пластовете, или етажите на социалната пирамида (от нейните невидими
подземия до нейните недостижими върхове) се подвергват на силни, дълготрайни сътресения, кардинални преобръщания, няма как социално-пространствените
конфигурации на отделните социални (или етнически) общности, които са части
от тази пирамида, да не се окажат повече, или по-малко застрашени и поразени.
И е закономерно, а и неизбежно човешките индивиди, или общностите, които са
разположени най-долу (в подземните, или приземните етажи на социалната пирамида), първи да усетят симптомите на притесненията, тревогите и страховете,
или на вълните на задаващите и действащите исторически сеизмични трусове.
Именно на подобни рискове и сътресения се оказва подложено и циганското население като цяло, което определено е разположено на дъното на пирамидата.
Нещо повече, за да си осигурят исторически хоризонти и социални плацдарми, за да прокарват определен тип радикални преобразувания във всички
сфери на държавния и обществен живот, новите властници се нуждаят от съответни „виновници”, които могат да са реални или въображаеми, но и които е найлесно да бъдат изнамерени сред онези социални общности, които конюнктурата
притиска до стената, или изтласква към перифериите и даже отвъд тях в живота.
Всъщност, преходът от социализъм към примитивен капитализъм се оказва за
циганския/ромския етнос принудителна експулсация от социално-пространствените му дислокации и постижения, които е имал при стария обществен строй.
Тази експулсация е тотална по обхват и пронизва всички жизнени сфери на циганския/ромския етнос – работни места, доходи, участие в политиката, образо-

1

Вж. подр.: Мизов, М. Ромите в социалното пространство. С., 2004, „Парадигма”, също и „Социалнопространствени позиции на българските роми”. С., 2008, дисертация за присъждане на научна степен
„доктор на социологическите науки”.
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вание, култура, социална сигурност и политика, обществени нагласи, общностно
и персонално самосъзнание и самочувствие, граждански права и свободи, отговорности и задължения, като навсякъде видимостите скриват ужасни реалности.
За да се прикрият обаче властовата перверзия и политическият цинизъм на този
жесток обрат, трябва в публичното време-пространство и в масивите нагласи да
се инжектират колосални дози от митологеми, предубеждения и предразсъдъци,
че отговорни и виновни за своята нова ужасяваща орис са самите цигани/роми.
Дори когато на подсъдимата скамейка на публичните оценки, политическите или
моралните присъди се слагат държавни институции, новите политици се стремят
(конюнктурно и меркантилно) да използват критичността си пред публиката, без
да реално направят нещо, с което да променят „нещата в живота” на този етнос.
Коварството, аморализмът, страховете и угризенията на новите властници
се компенсират с имитативно създаване на такива социални пространства, които
да придобиват привиден статус на временни заслони или убежища за пострадалите (от радикалните преобразувания в държавата и обществото) лица и групи.
Абдикацията на държавата от социално-пространственото устройване на такива
лица/групи се подменя с фалцетно и фалшиво действие на всевъзможни филантропични организации и инициативи, или със социални политики, които уж трябва да се борят с тежките проблеми, а фактически ги задълбочават и циментират.
Историческият абсурд е съвършен: за да живеят тунеядски, на гърба на държавата и обществото, циганите/ромите трябва да обитават отново все по-надолу
пропадащите гета, с всичките миазми, но и опасности за живота на хората в тях.
Отнемат им труда, който преди ги е карал да се чувстват нормални, способни и
горди труженици, достойни, но и лоялни към държавата и обществото граждани,
като в замяна им предлагат социални помощи, които да развенчаят и убият смисъл и ценността на труда, но да ги превърнат в арогантни, брутални и цинични.
Вместо пространството и атмосферата на труда, преходът „сервира” на етноса
пространства, зловонни климати на безделието, престъпността и поквареността.
Вместо образование и социални перспективи, той им предлага неграмотност и
социална безнадеждност, закрепостяване в калта на живота, дъното на социума.
Вместо чувството за независимост и свобода на действията, преходът създава у
циганите/ромите чувства на зависимост, фрапиращи жизнени несвободи, одиозно възкресение на отдавна забравени патриархални и групови йерархии и трафарети, или пък извратени представи, че другите хора, обществото и държавата
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могат да станат зависими и отстъпчиви пред арогантността и бруталността, пред
наглостта и цинизма на претенциите и очакванията на променилите се цигани.
Така пространствата на публичния и частния живот на хората от този етнос се
преобръщат радикално и се превръщат в територии на парадокси и абсурди, на
триумф на безчовечността, беззаконието, аморализма, социалното отчуждение.
След повече от четвърт век драматичен, съсипващ народа преход ясно се
вижда, че милиардите от външни и вътрешни институции, дадени за борба с мизерията, безработицата, със социалната алиенация и моралното развращаване
на цял един етнос, не се допринесли с нищо за промяна на неговия жизнен статус и за преобразуване на социалните територии, в които му се налага да живее.
Дори обратното, колкото повече стават такива финансови или други „инжекции”,
толкова по-отчайващо изглеждат духовните, битийните пространства на ромите.
Политиците и властниците, разбира се, имат своите перфидни и перверзни обяснения и оправдания: преходът е разтърсил из основи, а и е преобърнал
наопаки всичко в държавата и обществото; затова никой не е и не може да бъде
сигурен или незасегнат от радикалните преобразувания. Друг е въпросът, че несекващите политически крясъци и изстъпления за демократични свободи и равенства, за права и сигурност, за благоденствие и просперитет устройват твърде
малка част, новоизлюпеният каймак на държавата, който е ограбил обществото.
Преобразуванията буквално разфасоват, често дори унищожават социално-пространствените конфигурации, в които човешките общности са живели дотогава.
От друга страна, всички макросоциални изменения неизбежно обуславят и
мощно галванизират съответни преобразувания и размествания във вътрешното
(етническо, етнокултурно, етнорелигиозно, етнолингвистично и пр.) пространство
на циганската/ромската общност, които закономерно се отразяват и върху неговата иманентна архитектура, водят до съответни повече или по-малко сериозни
изменения или трансформации в естеството, особеностите, динамиките, формите, равнищата и мащабите на генерирането и протичането на процесите в него.
Така целево (политически и идеологически) рекламираният Преход към демокрация от западен либерален тип (който реално се оказва осезаемо, съвършено
брутално или само в определени моменти и социални територии/парцели завоалирано, или перфидно завръщане към един див, примитивен, компрадорски и
олигархичен капитализъм), провокира и легитимира не само солидни екстериорни и интериорни изменения в жизнения свят на отделни цигански групи, а и в
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тяхното мащабно социално предислоциране в различните типове пространства.
Неотменна част на подобни кардинални обществени преобразувания е и задължителното изменение в етикетите, които могат/трябва да се лепят на старото
общество, на неговите структури, общности, атрибути, форми и начини на живот,
както на социалните илюзии, отнасящи се до предимствата на новото общество,
които най-често са продукт на умишлени спекулации на властниците над народа.
При това иде реч за властници, дислоцирани в и извън границите на дадената
страна, които се опитват максимално да се възползват от наличната конюнктура.
Така се случва и с циганите, които изведнъж откриват, че всъщност не са били
цигани, а роми. С протекцията на политически фактори отвън и вътре в страната
те много бързо възприемат новия си етноним, а и започват да се явяват с него.2
Историческият жест и политическата сделка, която новоизлюпените властници „сервират” на циганите/ромите и според принципа „кокошка за кон” – дават
им обетованата територия на етнонима, но в замяна им вземат пространствата,
с които са обвързани, а и в които протичат всичките им жизнено-важни дейности.
Перверзията на мултикултурализма също допингира подобна „далавера”, защото насърчава хората да се гордеят с произхода и етнонима си, не със статуса си,
като внушава, че пространството на идентичността е по-високопоставено от това на гражданската битност и битийност, от реалните заложби, но и постижения.
Това преименуване на цял етнос е фрапиращо обвързано с невиждан и нечуван
„демографски бум” на всевъзможни наивни, глуповати или абсурдни митологии.3
Така цялата драматична история на циганските преселения, на техните социално-пространствени митарства и исторически премеждия се преобръща, пък и се
вкарва в ярема на политически инспирираната, тайно регулираната конюнктура.
В тази си внезапно открита битност, ромски лидери изискват и преференциално
отношение на държавата и обществото към преименуваната циганска общност.
2

Странно или парадоксално е, че това преименуване се извършва тъкмо в период, който е забележим с
публично декларирани разобличения, критики, спекулации и манипулации, засягащи темите за Възродителния процес и неговите реални, или хипотетични, тежки последици в живота на засегнати от него хора.
Но това е така само в известен смисъл, понеже иначе – в публичния живот – се подготвят и осъществяват
поредица от нови и много по-тежки (по последствията си) „възродителни процеси” в живота на хората,
чиито съзнания, душевности, житейски стереотипи, вкусове и порядки трябва да се изменят кардинално.
3
Най-абсурдните от тях са, че ромите не били дошли от Индия, т.е. от Изтока, а от Запада и били жители
на Древния Рим, затова били първите европейци на Балканите, т.е. предшественици на сега започващи
процеси по включване и разширение на истинската Европа, сега вече погледнала към и разпростряла се в
района на Балканите. В зората на прехода на сцената на бурния политически живот у нас се явяват цигански лидери, според които не само човечеството трябва да е благодарно, защото много негови гении
били цигани по произход, но и българите дължали историята си на циганите, понеже хан Аспарух не бил
прабългарин, а чистокръвен циганин, макар историците да прикривали всячески този знаменателен факт.
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И в олелията, или в дискретно инспирирания исторически хаос и обществен безпорядък много от политическите сили (на сцената на конюнктурата) с готовност
приемат да направят „жест” към циганите, като възприемат новия им етноним4,
като символ на пристрастие към и отдаденост на защитата на човешките права.
Това е твърде доходоносна сделка за нечистоплътните политици, които, от една
страна, издигат символно в пространството на социума ромите, изравнявайки ги
(на думи!) с останалите етнически общности, но – от друга, – бездействат и дори
правят всичко, за да усложнят още повече и да вкарат живота им още по-надолу.
Фактически, освен новия си етноним циганите не получават реално нищо от прехода, което да ги направи истински равноправни и достойни човешки същества.
Даже нещо повече: новият им етноним е причина или повод за вулканичен взрив
на вицове, а и на продължително, и мащабно задръстване на социалното времепространство с всевъзможни подигравки и унижения на преименуваните цигани.
Неслучайно съпротивата и борбата срещу този етноним се развихрят дори в самите цигански общности, като някои групи до ден днешен въобще не го приемат.
Дори цялостната по-сетнешна социална политика за „интегриране” не цели да ги
извади от дъното на обществото, а да ги циментира по-здраво, по-трайно в него;
още повече защото тя е дискретно обвързана и с верижни реакции на радикални
промени в други жизнени сфери, които правят невъзможни или трудно постижими всякакви истински хуманизации, демократизации на циганското житие-битие.
Тази политика (от самото начало и до ден днешен) е логически противоречива,
непоследователна, частична, неефективна и неспособна да изпълни мисията си.
А съвършено неочакваната (от никого само преди месеци) промяна в етнонима
на циганите е част и от дискретно прокарвания сценарий за трансформациите.
Изведнъж социалното пространство на държавата, обществото и националната
идентичност се оказва населено или дори пренаселено с роми, чиито новоизлюпени лидери, а пък и наши, и чужди правозащитници почват да броят в милиони.
Някъде по средата на злополучния преход на политическата сцена се пръкват и
гръмогласни ромски водачи, твърдящи на всеослушание и дори пред заинтригувани медии, че в България има над 2.5, а днес вече и до 3-4 млн. техни братя и
сестри, което вече значело, че или пространството на страната е вече ромско,
4

Тук няма място и време да се разкаже подробно как (под диктата на американски експерти) скоропостижно е сътворена, а и наложена в образователната сфера и новата ромска азбука, като първоначалният й
вариант е тя да се изучава (от циганските деца) не в параметрите на кирилица, а на латиница, което е и
тайната част за постепенна, но неотвратима турцизация и отбългаряване на младите цигански поколения.
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или че в близка перспектива ще е такова и ромите ще господстват в държавата,
при което нещата щели изцяло да се променят, разбира се, в изгода на ромите5
В същите тези смутни времена управниците се правят на ударени, като не
виждат или не коментират публично опитите (по незаконови начини) броя на циганите да бъде силно редуциран в едно преброяване на българското население.
Така се оказва, че в официалните статистики количеството на ромите е доведено поне до 1/2 или 1/3 от реално предполагаемия им брой в дадения момент,
въпреки че в масовото съзнание и в налагащите се политически дискурси тяхната маса съвсем преднамерено, пък и инструментално многократно се завишава.
По-важен е фактът, че и до ден днешен нито едно държавно управление не излиза с официални, коригирани данни за техния истински демографски „масив”. А
всеки нормален и що-годе образован човек знае, че при дадени обстоятелства
количеството води до изменения в качеството, които могат и да са нежелателни.
Неясните или дори умишлено скриваните пространствени очертания на циганите в страната неминуемо предполагат и обуславят съответни изменения в публичните социални настроения към тяхната етническа, верска, културна същност.
Така опасностите за държавата, обществото и нацията ни придобиват все повече (явни или дискретни, завоалирани) силуети, съдържания, а и форми, които се
натрапват в пределите на масовата психика или общественото съзнание преди
всичко със своите твърде осезаеми и крайно смущаващи етнически измерения.
„Поциганяването” на България се представя едва ли не като единствена смъртна опасност за държавата, обществото или нацията, които, обаче, вече са поели
доста стремглаво пътищата към дъното на своето историческо падение, или деструктуриране, при това съвсем не обусловени само по (чисто) етнически, етнокултурни, или етнорелигиозни причини, фактори, а заради политически решения.
Вината за страшното бъдеще се приписва на разсейващите се по всички посоки
роми, за да прикрие тази на онези, които са довели или водят България надолу.
Това перверзно заиграване с инструментално сътворявани и прикривани,
или фалшиво подмятани и „убедително доказвани” количества роми, населяващи социалното пространство на България, също е част от конюнктурно изобре5

Кой знае дали като станат основен етнос ромите, които са преживели своето преименоване, няма да поискат да сменят името на държавата в унисон с идентитета им; и – от България – да стане Романистан!
Външни ментори, клакьори и защитници на такива смяна ще има и то много – това не струва нищо, но пък
гарантира големи печалби при поставянето на държавата и обществото в режим на по-тежки зависимости.
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тените и настойчиво внедрявани в масовото съзнание, но и умело експлоатираните сценарии за манипулация както на ромите, така на други етноси в страната.
То е компонент от други, още по-зловещи планове на завоалираните кукловоди
на прехода, които целят много по-сериозни, по-мащабни и по-трагични промени.
Дълбоко скрита, но интимна част от този сценарий бе да се превърне екстраординарното, извънредното, необичайното или неприсъщото за съществуващото в
държавата и обществото (много бързо, или по-бавно, но постепенно и неотклонно) в нещо ординарно, тривиално, банално и привично за жизнения свят на отделни общности, а и за цялото общество. Така временно избухналата или бързо
разширяваща се екзистенциална трагедия на отделни цигански групи трябва да
се разрасне, да покрие цялата общност, а чрез това да се разпростре върху цялото социално пространство, оттам над историческото време/битие на социума.
Ако днес има политици, които да отричат своите „велики заслуги” в този проект,
те се правят на наивници, или са пълни глупаци, които са били „маши” другиму.
Защото ако не целият народ, поне огромна част от него, в т.ч. най-вече циганите
са превърнати в „пушечно” или „бюлетинно месо”, което политиците отстрелват
с цинично удоволствие, а и по задължение, за да прикрият своите волунтаризми.
Нещо повече, огромни човешки маси от българския народ се превръщат в годините на злополучния преход в суровина за политическите експерименти и за
нескопосаните реформи на уж вече демократизиращото се българско общество.
И в контекста на мощно, безалтернативно нахлуващото господство на пазарните
принципи и норми стойността или цената на тази „суровина” все повече спада,
което, впрочем, е от огромна изгода за елитите, които работят с нея в момента.
Освен това, значими части от народа са докарани до положението да животуват
по цигански; т.е. изпадат до такива нива и форми на живот, каквито обикновено
или предразсъдъчно се приписват на циганите – безработица, мизерия, неграмотност, безкултурие, пороци, криминалитет, битов и социален примитивизъм
на житейските ориентации, социално отчуждение, гражданска апатия, незачитане на законите на държавата и нормите на социума, и ненавист към политиката.
Така започналата и вихрещата се по протежение на повече от четвърт век драма или истинска трагедия на социални общности, в които и циганите попадат не
само първи, но и като тоталност, неизбежно води до радикално преструктуриране на цялостното държавно, или обществено пространство на нашето отечество.
Историческата трагедия на циганите не е нито първа, нито последна, защото тя
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е част от всеобщата трагедия, която връхлита; на която компрадорски форматираните ни елити „отварят широко порти”, за да се развилнее нейната стихия.
Колкото повече се отдалечаваме от „зората на прехода”, толкова по-ясни и разбираеми (за мъдрите и проницателните умове) стават образите и силуетите, но
и подбудите, арсеналите или технологиите, благодарение на които се е стигнало
до днешните резултати. И все по-нагледни, и по-понятни стават изображенията,
и тълкуванията на обективните анализатори за перфидната „логика на доминото”, която е била задействана в самото начало, а и чрез която реогранизациите,
преструктуриранията и предислоцирането на циганското социално пространство
са се оказали първоначални (а за някои и досега невидими) части от един коварен сценарий, който разрушава държавата, обществото, но и българската нация.
Това съвсем не означава, че такива процеси и тенденции липсват в социалните пространства на другите етнически общности или на българска нация. То
само подсказва и подчертава, че като слабо звено, хлабава брънка от веригата
на социално-пространствените констелации, или конфигурации в предишната, а
и, още повече, в настоящата – уж вече тръгнала стремително и необратимо по
демократичния път, – държава, циганските социални локализации и пространствени структури трябва да се използват максимално – преди всичко от страна на
онези, които съзнателно, или пък неосъзнато прокарват тези пъклени сценарии.
За да не изглеждат или звучат прекалено абстрактно, несериозно, хипотетично, с пясъчни основи, или в сферата на публично тривиално заклеймяваната
и подиграваната теория на конспирацията (която иначе практически триумфира
през всичките тези преломни години) тези формулировки, ще дам и съответни
примери, които да придадат нагледност, яснота и разбираемост на изказаното.
Науката много отдавна и категорично се е произнесла за възможностите и
способностите да се реализират (частично или изцяло) отделни социални проекти, или исторически сценарии посредством целенасоченото използване на сериозни, мащабни и трайни, последователни пространствени изменения.6 А историята като цяло (респективно тази на политиката) има огромен опит в тази насока.
Когато заради некадърността и най-вече поради алчността, продажността, меркантилността и властолюбието на управниците се допуска социалните пространства на държавата и обществото да стават все по-зависими или по-уязвими, а и
6

Не е нужно тук и сега съвсем подробно да се представят или детайлно обясняват прекалено големите
открития и практически успехи, социални постижения в този контекст, например, на Чикагската школа.
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пренаселвани с всевъзможни типове рискове и фатални събития, няма как обитателите на тези пространства да не променят и съдбата си, и то в лоша посока.
Още в самото начало на прехода се отменя задължителното жителство на
гражданите. Това позволява свободно, ускорено движение, мащабно предислоциране на лица и общности към други населени места, в които те никога (преди
това) не са живели и не са имали нищо общо с целокупния им политически, стопански, културен и социален живот. В „зората на прехода” тази законова промяна се третира като задължително скъсване със закрепостяването на хората, което старият режим е налагал и разностранно санкционирал неговото нарушаване.
Нищо че впоследствие преходът ще закрепости много повече, макар вече и по
съвсем други начини, хората към съответни позиции в социалното пространство;
ще стане така, че някои социални групи да се лишат от възможности за всякаква
(желана или полезна за тях) кинетика в пределите на социалното пространство.
За такива групи преходът, вместо да разтваря, фактически и екзистенциално ще
затваря все повече хоризонта за евентуални движения в социалните територии.
Затова само след няколко години от неговата биография ще има хора, които никога повече няма да напускат родните си места, ще бъдат изолирани и капсулирани в тях и няма да могат да отидат дори веднъж до големите градове, София.
Това се отнася най-вече за тези лица/групи, които преходът бързо и безпощадно
ще превърне в маргинални лица, съдби, общности, в т.ч. и някои цигански групи.
Макар че циганските групи имат исторически (сега възстановен) ген за свободно
движение в географските и социалните територии, което ги прави по-неуязвими
от други общности, оказващи се сега завинаги „бетонирани” в своите поселения.
В „катехизиса” на тиражираните либерални идеологеми и митологеми за
демократичния преход Новото време и Общество трябва да предлагат и налагат
свобода на мисълта и придвижването на хората – по хоризонтал и вертикал във
всички територии на социалното пространство, пък и без всякакви ограничения.
Именно Свободата се превръща в супериорната и в демагогски експлоатираната
ценност, която трябва да олицетворява, въплъщава най-тотално Демокрацията.
Премълчава се или се прикрива фактът, че господството на Парите и Пазара по
свои начини ще налагат такива ограничения, каквито старото общество не знае;
че новите стратификации ограничават, или лишават от свободи множество хора;
или че за онези, които са на дъното, или в подземието на социалната пирамида,
широко рекламираните граждански права и свободи се превръщат само в химе21

ри, а тъкмо в тази злощастна категория попада като цяло циганското население.
Така или иначе, Демокрацията предлага чудни шансове за социална мобилност!
Това неизбежно води и до особен тип експлозивно разпространение на цигани
отвъд границите на техните родни места. Подобна дисперсия на ромски лица и
групи се пренасочва към по-големите поселения, т.е. към общинските, оттам към
градските, окръжните (по онова време) центрове, а накрая дори към столицата.
Тази неочаквана и нова етническа, или етнизирана миграция не следва стриктно
току-що указаната посока на разпространение и предислоциране на цигани към
други населени места. Тя може да се осъществи и чрез съответни „прескачания”
– например, от някоя затънтена селска циганска махала от глухата провинция да
се пренасочи директно към големите окръжни градове или дори към столицата.
Както може да се предположи, тези неочаквани, за някои дори нежелани „преселения” изменят радикално и за кратко време социалния ландшафт в държавата.
Този прилив на цигани/роми обуславя сериозни преструктурирания в социалните
пространства на големите областни градове, на София, а и води до драматизми,
каквито никой не е очаквал и желаел – освен перверзните умове на властниците,
които са знаели или е трябвало да предположат какви ще бъдат последствията,
но въпреки това не са предприели своевременно никакви мерки, а дори обратно,
всячески са облекчавали, ускорявали и утежнявали ефектите от този миграции;
защото „в мътна вода се ловят големи риби”, както мъдро е забелязал народът.
Нужно е, обаче, да изтече известно (историческо или социално) време, за
да може тази тенденция да излезе и отвъд границите на държавата, когато вече
стават възможни и придвижванията на лица/групи в пределите на Европа, и то
дори преди още България да е станала пълноправен член на Европейския съюз.
Така експлозията на цигани от България, още повече от Румъния, където те са
над 2,5 млн., и от ново възникналите държави (вследствие на геополитическите
сценарии за раздробяване на целостта на дотогавашна Европа и чрез първоначално „взривяване” на федеративни републики от Източния блок, както се случва с Чехословакия и със СФР Югославия), придобива особени вектори и мащаби
на извънредно динамично, противоречиво или даже безконтролно разпространение, което може да се предполага – към по-добре устроените и богати страни.
Подобни възможности и такива придвижвания на заинтересувани от новите перспективи, които отваряща и обединяваща се Европа предлага, се отразяват неизбежно на символния статус или репутацията на отделните страни и нации, при
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което онези, които експулсират от себе си големи маси, падат стремглаво в класацията на приятни, или удобни за живеене (социални и културни) пространства.
В подобен одиозен турбулентен исторически или политически скроен вихър попада и България, чийто символен статут вече започва да пропада все по-надолу.
Перверзните западни политици, пред които нашите смирено, раболепно коленичат, а и им сервилничат, не проронват нито дума за огромните масиви от „сиво
вещество”, от подготвени висококачествени кадри от бившите социалистически
страни, които те прекалено охотно привличат и безжалостно експлоатират, но за
неграмотните, отблъскващи и мизерни цигански пришълци са винаги готови, а и
твърде щедри на всевъзможни одиозни описания, тълкувания, страшни присъди.
Както Румъния, така и България все повече се превръщат в очите, в публичните
нагласи на гражданите от богати западно-европейски страни в цигански страни,
а експортираната в чужбина цигания от такива техни емигранти става едва ли не
единствена, а и очевидна емблема на тяхното културно-историческо богатство.
Стига се до крайности, при които конюнктурно изгрели и ксенофобски настроени
западни политици сравняват българите (заради една шепа цигани) с хлебарки и
с всякакви други отвратителни твари, предизвикващи мощна социална погнуса.
Няма как да очакваме, че с фрапиращия „износ” на подобен „човешки материал”
рейтингът, репутацията, реномето или имиджът на България може да са добри.
Стига се и до нещо по-лошо, когато на една рекламирана изложба един „креативен и постмодерно-ориентиран художник предлага шокираща визия на нашата
родина, описвайки я пространствено, но и метафорично като клозетна канализация, при което домораслите ни политици като цяло не смеят да гъкнат, а пишман
националисти започват да експлоатират по най-одиозен начин въпросния казус,
докато щедро платени от външни спонсори наши НПО-та се надпреварват да се
дивят и възторгват, да обясняват и оправдават такова кощунство с нашата чест,
всячески обиждайки и свеждайки българското до нискокултурното и профанното,
което изобщо не разбира високохудожествените търсения и велики постижения.
В очите на своите граждани и заради етикетите, които й лепват нейните политици и техните чуждестранни ментори и господари, тя започва да се привижда все
повече като чумна територия, от която трябва да се бяга колкото може по-скоро.
Лишена от сакралния ореол на скъпо Отечество, свидна Родина, България почва да се нарича от ново излюпените си политици по американски стандарт – тази страна, което подсъзнателно отчуждава гражданите й от нея, от културата й.
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„Тази страна” е аморфна и пренебрежителна социално-пространствена дислокация, в която липсва какъвто и да е солиден, сакрален и смислов магнетизъм.
Такова идентифициране е емоционално неясно или по-често негативно по патос.
Естествено е символната дискредитация на страната да повлияе най-силно и на
онези социални слоеве, които са най-тежко засегнати или страдащи от прехода.
Те са човешката маса, която новите е/миграционни вълни и енергии поглъщат.
Тези не/легални цигански потоци и придвижвания започват веднага и траят през
всички години на последното десетилетие на ХХ-я и на новите две десетилетия
на ХХІ-я век. Макар да са разнородни и многолики в своята социална посока и
ритмика, да притежават конюнктурни модулации или флуктуации, тези потоци не
намират сериозни препятствия от страна на мощните европейски елити, които
се отнасят амбивалентно към тях – от една страна, ги обясняват и оправдават с
легитимни и общовалидни за всички европейски страни и народи права за свободно движение на идеи, ценности, блага и хора, зад което се прикриват истинските цели на „свободния свят” и отворения пазар – навлизане на дъмпингираща
работна сила, която подкопава социалната държава и срива работните заплати;
от друга, – тяхната редукция и преустановяване обикновено се представят чрез
спонтанно, или задкулисно дирижирано политизирано инспириране на всевъзможни етнически, етнокултурни, по-точно, антицигански предубеждения и предразсъдъци, на производство, разпространение и масово потребление на расистки, ксенофобски, сегрегационистки и социални настроения, а и трайна нагласи у
нас, пък и навред, където циганската „напаст” започва да привлича вниманието,
безпокойството, недоволството и гнева на застрашени и поразени от нея хора. С
явната или прикрита властова активност, или с умишлената си пасивност нови
политици и идеолози допускат взривно нахлуване и мощно разпространение в
публичното време-пространство на вредни и много опасни (за желаното демократизиране на държавата и гражданското общество) биологизаторски, натавистки възгледи и предразсъдъци, според които „циганското племе” изначално и фатално е обречено на цялата палитра от човешки слабости, недостатъци и пороци, заради което управия с него по нормален или човешки начин не е възможна.
Така пространствата на етническите и политико-етнизираните дистанции и предубеждения се разрастват неимоверно бързо и прехвърлят допустимите рамки.
Териториите на тези неверни и опасни възгледи се увеличават неимоверно и те
вече покриват едва ли не манталитета и на почти всички слоеве в обществото.
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Дори без пряко да са се опарили от „циганската напаст”, огромно количество хора започват по индукция публично да изповядват и прокламират такива нагласи.
Същевременно, голяма част от новите политици или управници не правят
нужното и дължимото, за да ограничат или дори да спрат увеличението на пространствата, в които „царстват” етническите опасните предразсъдъци на циганите
(или ромите) както към другите, така и към самите себе си. С политически (явни
или скрити) протекции и помощи, „отечествените граници” на вредни за държавата, обществото ромски или анти-ромски предразсъдъци се изместват напред,
поглъщайки все повече територии на менталността и маниерите на гражданите.
Попаднали в парцелите на подобни стереотипи циганите/ромите започват
да се мислят и оценяват или мегаломански, като свободни от всякакви социални
зависимости и връзки, способни на всичко, което си пожелаят, убедени, че всичките им изяви ще останат ненаказани, или като невинно обречени на най-лошото
и най-несправедливото, което може да им се случи, разбира се, заради другите.
На практика, това означава, че „шизофреничната идентичност” на този етнос едновременно да се вижда, усеща и живее в полярни измерения – като найдобър и най-лош, като най-невинен и единствено виновен за съдбата си, – а и че
неимоверно увеличава (с политическа помощ) своята духовна и битийна площ.
Генерирането, ескалацията на всевъзможни националистки, популистки,
радикални и ксенофобски организации, възходът на расизма и неофашизма също са донякъде обвързани и с перфидното използване на циганите в цялостния
темпорално-пространствен континуум на Европа.7 Това цинично или перфидно
експлоатиране на циганската идентичност, или „напаст” има свои огромни и кошмарни исторически и културни наследства от предишни исторически времена и
социални устройства. Сега обаче, в условията на вихрещата се постмодерност и
хегемония на неолиберализма, то се оказва извънредно ценно, но и практически
неимоверно полезно за геополитическите стратези и архитектите на Новия ред.
То може да се разглежда и в контекста на (уж по-късно избухналите, но също
дискретно инспирирани) бежански проблеми, кризи или потоци, от които се възползват и цигани (като трафиканти, укриватели на или пък дори и като бежанци).
Създаването на коренно различен, исторически непознат за доскорошния,
свят предполага и налага ускорено, мащабно разместване и преместване на ог7

Публичните територии, в които графити от сорта „циганите на сапун”, а и заведения за обществено хранене, обозначени със забранителни табели „за негри, кучета и цигани – забранено”, нарастват взривно.
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ромни човешки масиви. Вавилонските стълпотворения към богати западни страни, апокалиптичното обезлюдяването на региони, страни и места, инспирираното набъбване на населението на мегаполисите, които футуролози отдавна чертаят и обясняват, се оказват част от умело скривани и политически неартикулирани глобални сценарии, фаворизиращи преселения на човешки маси от едни в
други страни, общества. Расата, етническият, класовият, религиозният произход,
социалният, културният и езиковият статуси ускорено започват да губят предишната си роля и значимост. Сътворението на удобна, полезна за световните и европейските олигархии „сива раса”, в която да се смесят безразборно, а и максимално колкото може повече съставки от различни раси, етноси, народности, националности, цивилизации, култури и езици, отваря исторически порти, отприщва и насърчава преселението на огромни човешки маси, и то за кратки срокове.
В този ракурс, циганските социално-пространствени предислоцирания се
оказват закономерен или неизбежен резултат от осъществяването на мащабни
исторически проекти, на политически задкулисни, анонимно реализирани сценарии, които засягат фатално много страни. В един глобално отворен и обвързан
(в т.ч. европейски) свят не е възможно предизвиканите и вихрещите се в отделни негови хронотопоси събития, процеси или тенденции да не се отразят и разпрострат, да не повлияят и на близки, но и на много далечни страни, в т.ч. върху
техните етнически, етнокултурни, или етноезикови пространствени констелации.
Така „ефектът на пеперудата” се превръща от чисто научна хипотеза в банален геополитически инструмент за провокация и дисперсия на (дадени) промени.
Дъмпингът с чужда работна сила е фаворизиран от новите властелини на света,
а готовите да се трудят за къшей хляб идват главно от силно бедстващи страни.
Постмодерно и неолиберално конструираното и управляваното „робство” има
нужда и от маргинали, лумпени или пауперизирани сегменти, а и от ниско платен
прекариат, без значение дали такива лица, или групи ще са „произведени” в
нужните количества в отечествените граници, или пък ще се инжектират дори
отвън. И ако научните изследвания показват, че съвременните роби многократно превишават тези от Античността, няма как в тези потискани множества да не
попаднат и хора, които са от „дъното” на своите или на обществата, в които прииждат. И ако в древността робите са били водени насила в имперските метрополии, то сега вече, в постмодерно ориентирания и неолиберално регулирания
глобален свят, техните наследници, новите роби (под формата на потенциални
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или реални гастарбайтери, на емигранти и имигранти) биват принуждавани, или
пък съвсем доброзорно да митарстват през много страни и през много граници.
Такава е и тъжната орисия на циганските е/мигранти в глобално-отворения свят
и на всички, които започват да водят скитническия цигански живот на мигранти.
Идващи от разнебитените и свили се като шагренова кожа средни класи, а найвече от утайките на своите държави и общества, такива хора се инсталират пак
в същите или подобни, близки места в социалното пространство на чуждите
страни, където легално, временно/трайно пребивават. Сразени от историческите
катаклизми и социалните трансформации на своите държави и общества, те разпространяват отвъд границите им, в чуждите социални територии своите (стари
или нововъзприети) трафарети, понякога имащи и твърде криминален привкус.
Като изключим е/мигрантите със солидно образование, добра професионална
квалификация и ангажименти във водещи клонове на икономиката или науката,
всички други пришълци обикновено са принудени да живеят на ръба и в дъното.
Единици са тези от тях, които изплуват и забогатяват, обикновено чрез успехите
им във всевъзможни криминални образования и съпътстващи ги престъпления.
А тези процеси или тенденции неизбежно водят до или ускоряват разпространението и уплътняването на социалните пространства с одиозни профили и оценки, с критични и негативни тълкувания за циганската природа и нейната напаст.
Дисперсиите на антициганските предубеждения или предразсъдъци се развиват
експоненциално и поглъщат огромни територии и от живота на другите държави,
като вече започват да вкарват под своя смислов и оценъчен показател и лица,
които по произход и социална принадлежност изобщо не се числят към ромите.
Така официални държавни институции на други страни оповестяват свои призиви към своите граждани да се пазят добре от пришълците, или, ако искат да посетят техните страни, да имат едно наум, защото ще им се наложи да имат работа с „човекоподобия”, които са описани по стандартите за „циганската напаст”.
Затова не е чудно, че не само у нас, а и в другите европейски страни антициганските нагласи и настроения достигат опасно високи нива и се задържат трайно.
Преднамереното описание и превратното тълкувание на характеристиките
и спецификите на национални и други етнически идентичности създава погрешни картини за евентуалните контакти и диалози между различни култури и дори
цивилизации, при което цивилизовани се оказват само собствените, а варвари –
тези от чуждите – най-вече изпадналите в тежки и дълготрайни кризи – държави.
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Тази необичайна панорама, описваща и разобличаваща публично неартикулирани и политически некоментирани пейзажи и сценарии на случващото се в
отделни държави, общества, респ. на българското не се ползва с голям интерес.
Като цяло тя не се лансира в официалните политически признания и послания,
макар медийните й експликации всячески да разобличават реалната политика.
Тя попада в графата на политически игнорираните, целенасочено прикриваните,
упорито премълчаваните, публично дамгосваните и подиграваните, табуираните
конспиративни версии за е/миграционните и социално-пространствените потайности на днешното смутно и преломно обществено-историческо време и битие.8
Макар политиците да са затънали до уши във всевъзможни конспирации, те винаги и на всеослушание отричат такива участия и критикуват подобни дискурси,
което не пречи техните „мишени” или „жертви” да страдат от техните сценарии.
Останали без работа, препитание и доходи, социално и етнически стигматизирани или изолирани, много цигански семейства не могат да се издържат по
друг начин освен да се завърнат към непознатото или отдавна забравеното от
най-възрастните представители на общността – митарството, вехтошарството и
криминалните набези в териториите на други (за момента в по-добро състояние)
етноси. Изоставени, лошо пазени имоти на държавата, на съселяни и съграждани лесно и бързо се превръщат в мишени и плячки за гладни и безработни роми.
Целенасочено провокираният и дълготрайно поддържаният безпорядък, хаос в
държавата и обществото позволява на такива роми да разгърнат (на широк периметър) деянията си, да придобият самочувствие, а и убеденост, че греховете,
престъпленията, беззаконията им ще останат неразкрити и ненаказани. За дветри десетилетия тези установки се превръщат в доминиращ етноманталитет,
възмущаващ гражданството, плашещ народа и облагодетелстващ властниците.
„Обезкостяването”, т.е. разбиването и извличането на метални и други компоненти (които могат да се продадат на Вторични суровини, или да се използват
повторно в ромския бит) от многото изоставени и рушащи се сгради на бивши
заводи, фабрики, ТКЗС-та, ДПС-та и пр., моментално стават „огневи точки” в социалното пространство, в които циганите водят и битките за своето оцеляване.
Същото се получава и с боклукчийските кофи/варели, около които почват да се
8

От древни исторически времена е валидно „желязното правило” в политиката ако нещо трябва да се направи по „втория начин”, то да се представя като забранено, невъзможно, парадоксално и абсурдно, да бъде
целенасочено отричано, подигравано, за да може видимостта и наличността му да се приемат за нереални.
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водят вече и истински войни за извличане на намиращите се в тях „съкровища”.
Първоначално извършените вандалски набези и криминални престъпления над
беззащитни жени, пенсионери и деца за кратко време стават горчиво, кошмарно
ежедневие за населените места, в които има, или се появява циганско гето. Тази
трагична одисея, мрачна и безчовечна епопея на падението на държавата, обществото и техни граждански групи ражда демографски взрив на социални нагласи, предубеждения, дистанции и дори съвършено непознати и впечатляващи
неологизми, на атрактивни термин, свързани с ново появилите се „професии”,
достойни за все по-увеличаващата се маса на скитници, клошари и „кофермани”.
Този взрив е мощен като ядрена вълна и поразява за светкавично време огромни територии на държавно-общественото пространство и битие, превръща се в
неотменна част от арсенала, репертоарите на негативно ориентираната комуникация към неговите „герои”. Новото време, радикално променените обществени
условия раждат и умножават безконтролно и безгранично такива „герои”, които
се превръщат в съзнателни или неосъзнати „убийци” на моралните нрави, в нарушители-рецидивисти на гражданския мир, законността и социалния порядък,
което не е чудно и чуждо на постмодерността и толерирания Нов световен ред,
а и които преди да станат „убийци” вече са „самоубийци” на човешкото в самите
себе си; разбира се, съвършено доброволно или принудени от обстоятелствата.9
За кратко историческо време в социалното пространство се разпростират, почват да господстват етнически предубеждения или предразсъдъци, според които
едва ли не всички цигани са непременно скитници, клошари, кофермани и крадци, прононсирани смутители, дръзки, брутални, арогантни нарушители на обществения ред и „вирусоносители” на социални зарази. Подобна уравнивиловка,
унификация или безпочвена стигматизация и на добросъвестните, честно изкарващи хляба си и почтено живеещи цигани твърде бързо духовно ги смачква или
„преформатира”, при което и те започват да възприемат, изповядват етнозащитни предразсъдъци, които на свой ред силно ги изолират, отчуждават от социума.
Както може и да се очаква, в разрастващите и новосформиращите се цигански
гета думата и властта все повече имат типичните представители – онези, които
държат контрола над вътрешно груповите отношения и нрави в дадената група.
Така инспирираният отвън циганизъм намира благодатна почва за своето осо9

Франко (Бифо) Берарди специално тематизира и солидно интерпретира тази одиозна тенденция в днешния свят виж монографията му „Новые герои. Масовые убийци и самоубийци. М., „Кучково поле”, 2016.
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бено възраждане (като Феникс от пепелта на опустошенията на циганските съдби в метежните времена, реалности и нрави) и се превръща в мощен самозащитен, а и регулативен арсенал; в трафаретен, но и светкавично разпространяващ
се поведенчески маниер за все повече цигани/роми, които са все повече, а и потежко засегнати или вече са станали жертви на тежки преходни трансформации,
което, на свой ред, дава „козове” за ескалация и на антициганските настроения.
Новият етнически или етнизиран номадизъм, който се появява и развихря
на историческия хоризонт в края на ХХ и първите две десетилетия на ХХІ век е
съвършено различен по своята генеалогия, макар формално и пространствено
да прилича много на исторически познати и отминали преди векове „трансфери”
на цигански маси, когато идващите (по две основни направления) цигански потоци от родината им Индия, преминават през Близкия изток, Турция и Гърция, или
през границите на Руската империя, за да се отправят все по-навътре, а и все по
на запад към крайните страни на Европа. И днес циганските емигрантски талази
отново се насочват на запад и северозапад – към богатите и развитите държави.
Това е поредната ирония на Историята, която за сетен път изважда наяве мечтата за обетованата земя, където има от пиле мляко, а и където лесно се живее.
Така мистерията за средновековното придвижване на циганските общности (от
Индия през и към географските и социалните пространства на други страни) се
възкресява и осъществява по своеобразен начин в новите постмодерни реалии.
В подобни обрати не се крие нещо необичайно, а се прикриват закономерности.
Да не забравяме, че днес много се говори/пише за Новото средновековие, а като
всяко средновековие и то не може без съответните митарства в пространствата,
които се превръщат в съдба за някои общности, които не са добре устроени или
са притеснявани, или са репресирани в собствените си родни страни, общества.
А иронията на историята се повтаря и в новите преходни времена на България.
Някога, през 50-те години комунистическата власт (с два министерски указа)
забранява чергарството на циганските катуни и (за кратко време) окончателно
спира исторически трафаретния номадизъм на тази етнообщност, като я заселва
принудително в различни места. Сега обаче „новите сини демократи”, отменяйки
жителството, отново взривяват циганите, импулсирайки възкресение на тяхното
мащабно подвижничество вътре и навън. Както в древното индийско общество
висшите касти не искали да имат нищо общо с и преследвали хората от нисшите
касти, така в нашата преломна съвременност, а и обърната наопъки реалност
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новите махараджи – олигарси, плутократи, политически и други елити – също не
желаят да имат допири с онези, които са в тинята на живота и социума, поради
което ти изолират и натирват в ограничени „резерватни” територии – т.е. гетата.
Животът не само на циганите/ромите, а и на много хора от други етноси почва
да прилича на този, който водят обитателите на гетата. За някои слоеве и държавата, а и обществото се превръщат в ужасно гето, от което трябва да се бяга.
В радикално променящото се историческо и социално пространство отново политическата власт (в държавата) предопределя и решението на въпроса.
Някога тотално и решително забранила, сега държавата отново позволява, а и
дори скрито, мълчаливо провокира и пасивно насърчава циганското чергарство.
Отново (къде с автомобили, къде по стария начин, с каруци) почват циганските
катуни, придвижващи се от едни и усядащи временно или постоянно в други точки на социума, носейки заедно със себе си всички рискове и ужаси за населението в новите им обители. Отдавна забравени, напълно стихнали или задълго
приспани, в новите реалности и нрави мощно почват да възкръсват и върлуват
стари трафарети за и сред, или против съвременните цигански/ромски инвазии.
„Избухването на демократичната революция” провокира, обуславя, катализира, символизира и въплъщава нова историческа драма или, по-точно, трагедия в социално-пространствената мобилност, оттам и в житейската орисия на
циганско население, която (по своите форми, мащаби) надминава преживяното.
Има нещо, на което политиците, идеолозите, управленците и властващите
елити от всякакво естество не обичат публично да показват, но и да коментират.
Иде реч за исторически добре отработения и шлифован през няколко хилядолетия от непочтени политици и от комерсиални, корумпирани управници трафарет,
според който в държавата трябва да се предизвикат определени вълни, трусове,
ескалации на социални напрежения и отслабване на порядъка, които са свързани с разместване, с преднамерено, но и дискретно осъществено преместване на
човешки маси, които могат да играят роля на детонатори за такива експлозии.
Не случайно в смутни, барутни и преломни исторически времена и полярно течащи събитийни вериги на гребена на вълната, на троновете на властта се оказват лица/групи, които освобождават солидни контингенти от затворите и поправителните учреждения, за да могат с тяхно инжектиране в социалното пространство и битие да облекчат прокарването на своите опасни замисли, а и сценарии.
Да не забравяме, първо, че в родния преход от самото му начало също имаше
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подобни злоупотреби с набързо амнистирани криминални лица и групи, които по
доста странен, а и необясним за масовото или всекидневното съзнание на гражданството начин се оказаха тясно свързани – непосредствено, или чрез посредници – с някои партийни централи, а и дори се превърнаха в „щурмови групи”,
брутални агитки, които вършат „черната работа” в масови политически събития.
Не трябваше да изтече и много време, за да могат големите партийни централи
взаимно да се упрекват и обвиняват, че прибягват до подобни непочтени услуги.
Второ, не бива да забравяме обстоятелството, че значителна част от целево
освободеният криминален контингент още в първите дни на прехода се състоеше в една доста солидна част и от представители на циганската общност, които
до този момент излежаваха наказанията и присъдите си в българските затвори.
Политически амнистирани и излезли на свобода, те трябваше да се „отблагодарят” или не можеха да се устроят по друг начин освен като се имплантират в
криминални структури, оказващи „по съвместителство” помощ на съответни партийно-политически клиенти, поръчители, ментори и господари. Така фактически
започна политическото развращаване на крупни цигански групи. С течение на
времето те се превръщат в клиенти на политически аферисти, в мощен, а и стабилен инкубатор за платен електорален масив, който гарантира изборни победи.
Тоест, радикалните преобразувания в социално-пространствения статус и в битието на циганите/ромите в прехода обуславят многопосочните им деформации.
Тези одиозни услуги се възнаграждават и по незаконни начини – с опрощаване и
несъбиране на различни видове данъци и такси, с неплащане и незаконно ползване на електроенергия и вода, с всевъзможни привилегии и бонуси за ромите,
оправдавани от властта с прилагане на европейски мултикултурални програми.
Така се оказа, че в цялостното социално пространство-време на прехода крупни
финансови и други ресурси текат към цигански лица, групи и гета, които свикват
с подобни отношения и ги приемаха като „задължения на държавата”, и които те
трябва да консумират безпроблемно, безплатно, а и без всякакви отговорности.
Стига се до парадоксални реанимации на отречени от времето практики. Някога,
в социалистическото общество партократите резервират (с квоти) съответни позиции, бонуси, облаги и привилегии за хора от два етноса – турския и циганския.
Днес, при „демокрацията” обаче, проспериралите лица и слоеве от тези етноси
отново искат да имат определени преференции от държавата за това, че не са
като другите от своята общност, а и че са се интегрирали успешно в обществото.
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Eдна немалка част от тези „изкласили” лица/групи се включва активно, но и меркантилно в дейността на всевъзможни граждански и правозащитни организации,
които в доста случаи с делата си вредят или излагат репутацията на държавата.
Вместо някогашната публична демонстрация на искрен или привиден патриотизъм, сега такива лица и групи разчитат на меркантилно афиширан европеизъм,
на конюнктурно осребряване на етническия си произход и на постигнатия статус.
Така фактически се оформяше, но и легализираше силно етнизирано социално
пространство, към което постоянно се отправят и в което непрекъснато потъват,
без всякаква ефективност и възвращаемост, огромни финансови потоци, структурни и кадрови реорганизации. Затова и няма друга етническа общност в България, която за времето на тежкия и продължителен преход да е погълната толкова много (буквално колосални, главозамайващи по мащабите си) ресурси, без
обаче да е дала абсолютно никакви реални плодове за укрепването, обновлението на демократичния живот в държавата и за новото й гражданското общество.
На практика фолклорният мотив/сюжет за „кацата без дъно” се превърна в реален – исторически и всекидневно забелязван, усещан – трафарет в решаването
на ромския въпрос. Наливат се стотици милиони, прехвърлящи дори милиард,
но ползи от това липсват. Изглежда парадоксално, но е факт, че колкото повече
инвестиции се влагат за ромската интеграция, толкова по-неугледно, трагично,
мизерно и отблъскващо става състоянието в ромската общност, циганските гета.
Това неизбежно води до формиране и утвърждаване на силно етнизирана субкултура, ориентирана към социално бездействие, живот на кредит и подаяние,
за сметка на държавата, обществото и на другите етноси от българската нация.
Това, което политиците и управниците допускат за ромите, няма никакви аналози в отношенията им спрямо представителите на останалите етноси в България.
Циганите не се преследват и наказват, ако не си плащат данъците и нарушават
обществените норми, но за българите, арменците, евреите и другите етноси това не важи, дори при най-малки нарушения, те биват санкционирани от властта.
Законите на новите властници се оказват неприложими към ромски беззакония.
От една страна, циганите/ромите като цяло потъват в територията на равнодушието, безгрижието на управниците, които трябва да мислят и за тяхната съдба,
а, от друга, се оказва, че този етнос живее като че ли на съвсем различен статут.
Така най-маргинализираният етнос фактически става най-толерираният от властниците и то заради меркантилни интереси и властови ламтежи на управниците.
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Консумирали докрай всички възможности и облаги на местно ниво, в родните си места, които сега са поставени на тежки исторически изпитания и в драматични обществени трансформации, циганските катуни безнаказано се устремяват към следващите точки от техните „подвижничества”; преместват се в нови
топоси, носейки със себе си и всички типове социални, политически, икономически и морални заплахи, рискове, премеждия за местните хора, а и за социума.
За тези „експлозии” в социално-пространствения статус на ромите голяма
или приоритетна роля играят не толкова субективните предпочитания на циганите към вечно странстване, чергаруване, номадство и свободно движение в обществената шир, каквито предразсъдъчни образи, тълкувания и предубеждения
битуват. Главните виновници за подобни социални „детонации” са скоротечните
процеси на изхвърляне на представителите на циганската общност извън борда
на нормалното човешко съществуване, заради рязко свиване (подобно на „шагренова кожа”) на възможностите за препитание в родните им места, поради криминално замислените и проведените (по уж нормални закони) реституции и приватизации, които оставят огромна част от циганите без възможности за съществуване, понеже нямат собственост, закрити са предприятията, в които те (преди
това) са работили, или са унищожени ТКЗС-та и ДЗС-тата, в които по селата те
са били основна работна сила, но сега вече няма нужда от тях. Обезлюдяването
на селата от българското им население закономерно променя и етнодемографските баланси, а и прави циганските групи все по-мащабни, но пък и доминиращи.
Лишени от работа и хляб, много цигани са обективно заставени да напуснат родните си места, да се отправят към по-големи населени места – градове, областни центрове и София, с крехката надежда, че могат там ще намерят и
нещо за оцеляване. Това са социално-пространствени детонации, в които огромна част от това население се оказва невинна жертва на исторически разиграващи се процеси или тенденции в пределите на държавните пространства на
конкретните страни, нации и народи, предизвикани умишлено (отвън и отвътре).
Това е обаче само „едната страна на монетата” на социално пространствената предислокация на циганите. Другата е свързана с успоредно протичащи
процеси или тенденции на особени типове имплозии на тази етническа общност,
които са провокирани от естеството, динамиката, мащабите и ефектите на въпросните експлозии, а и от превръщането на тази етническа общност в осезаема,
но и в безспорно прекалено одиозна биомаса, за която моментно разиграващата
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се История си позволява шега/лукс да отрежда крайно неблагоприятни шансове.
Тъкмо политиците носят основната отговорност, а даже и вина за превръщането
на цял етнос в одиозна биомаса, от която другите етноси започват да се плашат,
без последните да разбират, че това, което се случва на циганите, предстои или
вече става със самите тях, с техния духовен и материален начин на живот, и пр.
Въпросната имплозия е свързана с динамизиращо се и все по-трудно преодолимо затваряне в рамките на собствената група, в принудителна или доброзорна изолация, в капсулиране, херметизиране на циганите от останалия свят, в
превръщане на тяхното екзистенциално или социално пространство в символ и
въплъщение на преоценка на човешките им качества и добродетели, а и на девалвация на стойността им. Тези процеси закономерно водят и до възкресения
на десетилетно забравени, или на силно отслабени трафарети на зависимости в
циганската среда, пък и за мощно реанимиране, или сформиране на опасни йерархични конфигурации между обитателите на ромските гета. Никнещите като
гъби след дъжд гета край и в по-големите градове или в София се превръщат в
особени – исторически сътворени, политически наложени – сметища на човешки съдби, бунища на обезценен „човешки материал” (според бързо налагащата
се лексика и терминология на новите идеолози, политици, демагози, популисти).
Тези тенденции неизбежно обуславят, катализират процеси на ескалираща сегрегация и мащабно обезценяване на всичко човешко на обитателите на гетата.
Както е известно от историята или феноменологията на обикновените сметища,
ако компостираните в тях материали попаднат в съответни условия, следват и
взривове, експлозии, пожари, разнасяне на пушеци и на отвратителни миризми.
В този смисъл трансферът и усядането на все повече ромски маси в гета
превръща тези топоси – големите областни градове и столицата на страната, – в
потенциален или реален източник на всевъзможни социални заплахи и зарази,
на зараждащи, избухващи или дълготрайно тлеещи недоволства от социалните
неравенства и несправедливости, като обитателите им смятат, че са подложени
на неоснователни стигматизации, репресии, пък и че са невинни жертви. Дори
краткотрайни, локални детонации в някои цигански поселения или гета не бива
да отвличат вниманието, или оправдават пренебрежението на властниците към
тях, защото са потенциални детонатори на неизбежни и огромни социални катаклизми, чието несвоевременно, частично и погрешно обезвреждане може да е
гибелно за държавата и обществото, за нацията, обитаваща техни пространства.
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Експлозиите в и имплозиите на социално-пространствено дислоцираните
съдби на циганите в годините на прехода се оказват закономерен, същевременно трагичен резултат от политическото безразсъдство, историческия волунтаризъм, компрадорщината и сервилността на доморасли политици и управници, които безпрекословно изпълняват заповедите и съветите на западните си ментори
и господари, независимо от неблагоприятните резултати на „добрите практики”.
Подобни тенденции могат да се забележат не само в тоталното социално
пространство на държавата, а и в самите цигански поселения, където се прокарват и граници между уж по-нормално живеещите роми и онези, които са попаднали в различните „кръгове на ада” или по съответни начини са разположени от
Съдбата, или Историята в кошмарни вътрешни йерархии на такива гета. Понеже
вътре в тези одиозни пространства също има особено социално-пространствено
разположение, специфични вертикализации, маргинализации на човешки съдби.
Тоест, вътре в самите цигански гета също има особена пирамидалност на социално-пространствената дислокация, оттам на котировките на жизнените светове
на обитателите им, които обикновено са и непознати на другите етнически групи.
Ако навън, в цялостното обществено пространство и битие социалните стратификации са доста размити и не се натрапват по толкова очебиен начин, в гетата
тяхното присъствие и проявление е фрапиращо, а пък и предизвикващо потрес.
Техните обитатели знаят сигурно къде точно минават границите между единия и
другия свят, между задържащите и хвърлените отвъд борда на кучешкия живот.
Странната и дори отблъскваща всяко нормално, а още повече и морално
човешко съзнание амалгама на подобен тип експлозии и имплозии може съвсем
нагледно да се забележи и в архитектурните иновации на циганските гета, където едни до други битуват ниски и схлупени, мизерни и набързо скалъпени коптори редом до извисили мощна снага многоетажни постройки в стил „мутро-барок”.
Това потресаващо съчетание едновременно е символ на огромни социални несправедливости и неравенства, които преходът е подарил на социума, на мощните и безпрепятствените му експлозии, а и на имплозиите на тези ужасяващи тенденции в пределите на самите цигански гета, в които заедно пребивават мизерията и охолството, нищетата и разкоша, смачканото и изкуствено напомпаното,
бутафорното човешко самочувствие, безнадеждността и самодоволството и пр.
Преходът е прекроил, орязал, скъсил и обезобразил пространствения континуум не само на съдбите на отделни индивиди, които са станали безлики, а на
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цели масивни социални общности, които са били прекалено силно засегнати и
съвършено несправедливо ощетени или покосени от неговите стихии и безумия.
В един по-мащабен контекст тази вътрешна разслоеност и твърде одиозна
градация на „човешкия материал” и на човешките съдби реално представляват
кривоогледални изображения на случващото се и със съдбата на целия народ.
Циганското гето символизира и фактически по своеобразен, прекалено отблъскващ начин легитимира историческите или обществените процеси и трансформации, които са превърнали вече и държавата, и обществото ни с особено „гето”, в
които обитават все повече отхвърлени, изоставени и забравени от властта хора,
и в което циганският манталитет, или битовият трафарет „живот ден за ден” се
превръща в „категоричен императив” на тяхната публична и частна екзистенция.
Тоест, циганското гето е видимата част от огромния айсберг на съдбата на българската държава и нейното общество, носещ със себе си и смъртни опасности.
Това изобщо не е пресилена метафора, понеже, както днес вече всеки български гражданин знае, нашата страна се е превърнала (в годините на злополучния
преход) в глухата провинция, в мръсното и отблъскващо гето на новата Европа,
а огромна част от нейното население живее с доходи, които се непонятни дори
за синтите или джипсите, да не говорим и за кале в другите части на континента.
Изглежда, че западните цигани са по-добре и от повечето източно дислоцирани
български граждани, независимо от това какви по своя етнически произход са те!
Неслучайно на български граждани, на които случайно или по някакъв повод се
случва да преминат край, или посетят уредените цигански топоси в развитите
западни страни, им идва наум мисълта „да им имам и аз живота на тия цигани”.
Историческата трагедия на злополучния преход в този контекст е и в това,
че българските цигани, които в старото общество бяха изпреварили много далеч
в духовно-културното и материалното си битие циганските общности в западноевропейските страни, в условията на радикалните социални трансформации, се
връщат много назад и като че ли дори се сриват в доста по-големи екзистенциални бездни и социални кошмари, които някога пък техни прадеди са преживели.
А това се отнася не само за циганите/ромите, а и за всички български граждани.
Няма как една държава, каквато е нашата Родина, която се е превърнала
в символ и въплъщение на тотален погром и разгром, на пладнешко разграбване и дивашко унищожение на всичко, което държавата и обществото са трупали
с десетилетия, да бъде социално пространство на утеха, спокойствие за всички,
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които по ред причини, различни начини, а и пътища са били ощетени от прехода.
Циганите най-бързо, най-масово показват до какви плачевни ефекти, последици
ще се стигне като резултат от налагането на дивия и компрадорски капитализъм.
Тяхната днешна историческа и житейска съдба е одиозен прототип или непонятен засега пролегомен за съдбите на много хора, ако не се изменят реалностите.
Не случайно темата за циганизацията на България, на държавата и обществото
набира скорост и печели все повече привърженици в социалното пространство,
колкото и политиците, идеолозите и техните сервилни анализатори, експерти и
продажни журналисти шумно да тръбят, че това е само една пошла идеологема.
Впрочем, има достатъчно надеждни, а и категорични индикатори, които доказват
правотата и ужасяващата перспектива на такива масови нагласи в обществото.
Обществената хигиена, здравният статус, екзистенциалният патос на все повече
български граждани, независимо от техния етнически произход, започват твърде
много да приличат на онези, които са валидни и господстващи в циганските гета.
Реалната, а не само символичната, метафоричната циганизация на родината ни притежава освен свои разнородни и многолики субективни, така също
и съответни обективни причини, предпоставки, условия и механизми на проява,
за които обикновено политиците не желаят да говорят или тълкуват превратно,
криейки зад това мълчание своята отговорност и вина за случилото се с народа.
Именно те най-вече разнасят лошата слава на България като циганска страна,
като държава и общество, в което вилнеят, а и властват цигански манталитети и
маниери (от най-долу до най-горе) в социално-пространствената й архитектура.
Не случайно все повече хора на запад си формират мнения за нас на базата на
представите, които добиват от придошлите в техните страни и общества цигани,
което пък обуславя и съответни проекции в самочувствието на нашите граждани.
Нещо повече, вихрещата се безпрепятствено демографска криза или дори
демографска гибел на българския етнос не би изглеждала толкова потресаваща,
ако можеше да се очаква, че идните цигански/ромски поколения ще имат манталитет и граждански маниери, култура, а и цивилизационна приобщеност, каквито
новите времена, съвременните културни, демократично живеещи хора изискват.
За жалост или за ужас на хоризонта се задават поколения, които не само няма
да защитят и развият, а ще убият и погребат в забрава всичко родно, българско.
А тази мрачна историческа перспектива неизбежно предполага да се постави и
въпроса за същността и ролята на времето в жизнения свят на нашите роми.
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Преобръщане и връщане назад на часовника на историческото и
социалното време
Всеки исторически катаклизъм, всяка радикална промяна, всяка съществена и мащабна, кратка или дълготрайна трансформация в държавно-обществения живот неизбежно водят и до съществени промени в представите и усещането за произхода, естеството, логиката, ритмиката и ефектите на хода на историческото и социалното време от страна на отделни индивиди, на големи общности, или даже на цялото общество, попаднали във вихрите на такива изменения.
Обикновено или, може би, закономерно именно според вектора на движението и
естеството на „тик-такането” на това време се настройват и всички други типологични модификации на темпоралността, имащи значения и за живота на хората.
Защото човекът (като род, вид и индивид) не притежава, не се съобразява с и не
използва в своя живот само едно-единствено време (било то историческото, или
пък социалното), а се оказва обект и субект на много и разнородни времена, които могат да се идентифицират, но и класифицират по най-различни критерии.
Такива времена могат да имат съвършено различни естества и „биографии”, несъвпадащи си образи и функции, несходни или противоречащи си съдържания.
Тяхната логика може да е частично или изцяло непонятна на хората в социума.
Те могат да се делят, примерно, на исторически и обществени, политически, социални, икономически и културни, религиозни и светски, трансцендентни и реални, публични и частни, исторически и всекидневни, професионални и битови,
персонални, групови и обществени, обикновени и екстремални, биографични и
автобиографични, сакрални и профанни, съкровени и умишлено вадени на показ, полезни и вредни, предвидими и непредсказуеми, желани и битуващи и пр.
Всяка сфера на човешката жизнедейност по своему създава и налага, „сервира
пиршества или оскъдни порции” на фаворизираната (репресираната) от нея темпоралност, които дадени човешки общности с охота/неудоволствие консумират.
Целият този (неимоверно пъстър и обикновено твърде противоречив) „букет” от най-различни времена, които засягат човешкия живот, и които човешкото
съзнание и битие само изобретява, унаследява или придобива, а и срещу когото
се съпротивлява, се оказва неотменна част от бремето на времето над човека.
И доколкото човек не може реално да живее както извън пространството, така и
извън времето, макар фигуративно, метафорично да битуват такива представи,
той се оказва винаги, навсякъде подвластен на логиката, ритмиката на времето.
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Най-прекрасно, смислено, а и изчерпателно го е казал нашият велик Апостол на
свободата – ние сме във времето и то е в нас, ние него правим и то нас прави.
Дори във времена, когато господството или всевластието на религията са
безспорни, винаги има хора, за които Великият часовникар – Богът – не е дал
еднакви представи за и дарове на времето на простосмъртните човешки души. В
крайна сметка, всяка цивилизация, култура или субкултура е освен всичко друго
и особен тип на възприемане, представяне, оценяване и използване на времето,
на съответни и различни типове отношения и жестове към „лицата” на времето;
при това не само в най-общия им вид – минало, настояще и бъдеще, а и в много
други изображения, или контексти, които влияят на и регулират човешкия живот.
Както може да се предполага или очаква, отделните хора, а пък и техните
разнообразни общности не притежават, нито изповядват, не се съобразяват с и
не регулират мисленето, чувствителността, или поведенията си според някакъв
– всеобщ за всички тях, – часовник на времето, в което те живеят; още повече,
че те могат и дори паралелно да съществуват в съвършено различни времена.10
Освен обективно съществуващите и господстващите (в конкретно време-пространство) стандарти за усещане и оценяване на Времето, има и безбройно количество и неуловимо докрай качество на субективни възприятия и валоризации
на темпоралността в отделните жизнени сфери на обществото, а и на индивида.
Така се оказва, че човекът (като род, вид или индивид) непрестанно е изправян
пред всевъзможни казуси и дилеми, провокирани, или отнасящи се до Времето.
От тази участ не може да се спаси никой, независимо къде стои в обществената
пирамида или пък с какви ресурси, възможности, права и свободи той разполага.
И тези по върховете, и онези в подземията на социума са подвластни на каноните, или капризите на тази неотменна и вековечна човешка и историческа съдба.
За принудително или доброволно оказалите се в това състояние индивиди, или
групи нито миналото, нито настоящето, нито бъдещето имат еднакви стойности;
те най-често притежават съвършено различни типове часовници11 за измерване
и преценяване на генезиса, смисъла, съдържанието и особеностите на събитията, процесите и тенденциите в живота, които не винаги са много добре осъзнати.
10

Дори когато говорим и пишем за известна синхрония на времената, използвана от човешки индивиди,
общности, пак винаги трябва да имаме предвид обстоятелството, че мотивите за подобни възгледи и признания за това не са напълно еднородни, нито еднолики, а най-често могат да са и прекалено различни.
11
В един съвсем друг контекст на отношения към и социални употреби на тези своеобразни „часовници”
пише и доц., д-р Нина Пехливанова (виж: Социални времена и представи за времето. С., „Аскони”, 2006).

40

Показанията на тези особени (нерядко практически невидими, но символно изключително значими за социалните субекти) часовници могат да се отнасят и до
съвършено различни жизнени сфери и дейности, а и да не са изобщо синхронни.
Но дори и в диахронни (последователни исторически) времена също могат да
битуват и даже да господстват едни и същи представи и тълкувания за времето,
еднакви предубеждения и предразсъдъци за неговите потенции, реални ефекти.
Ето защо интеграцията на хората, в т.ч. на различните общности винаги зависи и
от приобщаването им към общовалидните или доминиращите темпорални пулсации, характерни за дадения етап на обществено-историческо състояние, или
развитие. Друг е въпросът, че тези пулсации не представляват нещо еднородно,
а почти винаги са особен сноп от разнолики времеви констелации и конфигурации, които обикновено могат дори да са противоречиви, взаимно изключващи се.
Затова, когато пишем/говорим за проблемите, колизиите, резултатите и дефектите на днешната циганска/ромска интеграция, не бива с лека ръка да подминаване, пренебрегваме или елиминираме влиянието на тези две закономерности.
Истинският или сложният проблем в такъв случай, обаче, е свързан и с обстоятелството, че не става дума единствено за адаптация към един тип времевост, а
за успоредни отношения, признания, приобщавания и принос на социалните субекти към много сложен комплекс от различни видове темпоралност, които притежават и твърде съществена роля и значимост за жизнените светове на хората.
Няма как представителите на някоя социална, етническа, културна, езикова, конфесионална или друг тип общност да ползват еднакви „часовници” с тези,
които моментно притежават и по които предимно се ориентират други общности;
чиито показания за течението и посоката на времето имат различни измерения,
и които притежават съвършено разнопосочни обективни и субективни значения.
Освен това от огромно значение е не само наличието и притежанието на
такива специфични часовници, а и начинът на тяхното експлоатиране от хората.
Не е все едно дали хората имат, а и се съобразяват с подобни часовници, чиито
стрелки могат да се движат „правилно”, или да „избързват”/„забавят”, визирайки
показания, разминаващи се с истинските ходове на конкретни типове време. Но
колкото по-големи са различията в показанията на часовниците на представителите на отделните общности, толкова и по-трудно те могат да намерят общ език
помежду си, да имат еднакви представи за случващото се в техния (общ) живот,
и да са способни за единомислие и единодействие (в добрия смисъл на думата).
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Обстоятелството, че даден етап от обществено-историческото развитие
на конкретна страна, на даден народ или на отделни негови групи може и да се
усеща от хората като особен тип безвремие, независимо че неговата темпоралност може да е преизпълнена с всевъзможни пулсации, динамики, или събития,
може да усложнява още повече правилното усещане на действащата времевост.
Подобно време на безвремие за някои хора може изобщо да не съществува, докато за други то може да обуславя и „форматира” много силно жизнения им свят,
провокирайки и легитимирайки за тяхното съзнание или битие съвсем различни
ориентации и поведенчески матрици към възприятията и употребите на времето.
За едни хора то може да е само метафора, докато за други да бъде въплъщение
и символ на драматични обрати или на трагични промени в тяхната екзистенция.
Нещо повече, дори изповядващите еднакви възгледи за времето на безвремието могат да се възползват по съвършено различни начини, пък и форми от него,
доколкото за едни от тях то може да се възприема като особено благо, докато за
други да приема характеристиките на огромна тежест, злина или фатална съдба.
Това е така, понеже социалните субекти – индивиди или групи – притежават нееднакви статуси и патоси в поглъщащото, или изцяло движещото ги време, при
което едни се оставят да ги влекат теченията му, а други им се съпротивляват;
едни изцяло и гибелно потъват в него, докато други сами променят неговия ход.
Тази дискретна, но много важна подробност (или даже закономерност) се оказва
изключително съществена и дори съдбовна за социални общности, които сякаш
са изпаднали извън нормалния ход, сбъркали са посоките на времето, в което
живеят, а именно такъв е казусът с хронотопите на дезинтегрираните ни цигани.
За тях векторите и стойностите на историческото или социалното време притежават съвършено различни, или дори нямат никаква съществена екзистенциална ценност, при което тези индивиди/групи сякаш се движат и живеят в коренно
различно време, съобразяват се с и зачитат съвсем други типове темпоралност.
При тях е налице флагрантен разрив и почти неразрешим конфликт между историческото, социалното и екзистенциално-биографичното време на такива хора,
които си формират и експлоатират хомогенни представи, че са само жертви на
времето и историята, на събитията и случващото се покрай или със самите тях,
но не и че са способни да бъдат реален фактор за промени на тази времевост.
Както бе писал някога един мъдрец, на времето също му трябва време, за да се
развие и за да се осъзнае и преживее в истинските, не в превратните му образи.
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А гениалният и безсмъртен Гьоте бе подчертал недвусмислено, че в такива преломни моменти е важно каква роля точно ще се заеме: на чук или на наковалня.
Злополучният преход към демокрация и пазарна икономика реално и буквално изхвърли извън времето огромни човешки маси, най-вече сред тези, които
бяха (и преди него, а и в хода на неговото развитие) в недобри позиции, с лош
социален статус, в долните етажи, даже в подземията на социалната пирамида.
Той явно не пощади и онази голяма по количеството си средна класа, която предишното общество беше създала, а и няколко десетилетия системно развивала,
а и която от близо 80% се срина до няколко едноцифрени процента в прехода.
Най-долните страти, както и процентите на най-долу поставените в социалната
пирамида на предишното общество неизбежно се сгромолясаха още по-надолу.
Такова фактически беше състоянието на циганския етнос и преди, но и особено
при развоя на радикалните и тотални обществено-исторически трансформации.
За няколко седмици или месеца, демократичната еуфория издигна нашите
цигани в небесата на упованията и надеждите, на розовите мечти и шоколадените илюзии, за да може след това брутално, арогантно и цинично да ги срине в
бездните на мизерия, духовна слепота, неграмотност и на социална трагичност,
да ги превърне от най-страстно вярващи в най-обезнадеждени за демокрацията.
В първите дни, седмици или месеци от началото на „демократичната революция” на циганите им се привиждаха ведри исторически хоризонти и бленувани социални реалности, при които всички техни или адресирани към тях социални предразсъдъци трябваше скоропостижно да потънат в мрака на забравата.
Всички социологически изследвания от онова смутно време, а и общество
регистрираха почти унифициран оптимистичен тонус на циганите, очакващи новите промени и преобразувания да „озонират” душите и битието им от всевъзможните наноси, предубеждения и предразсъдъци, които вечно са ги измъчвали.
Тези изследвания не улавяха почти никаква сянка или грам на песимизъм, а и на
страх от задаващите се съвършено нови, непознати обществени реалии и нрави.
Преходът буквално хвърли и потопи съдбата на този етнос в едно социално-историческо време, което изобщо не му предложи никакви по-благоприятни
оферти и солидни шансове, а – обратното, – го запокити още повече на дъното.
Заради модела, логиката, начина, но и средствата на реализация на този преход
циганите бъда блъснати в едно гравитационно поле, чието бреме е непоносимо.
Те попаднаха в огромни исторически турбуленции и в неочаквани пертурбации,
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които не им донесоха нищо добро и обнадеждаващо, а ги заляха с много повече
неприятности, премеждия, страдания и безнадеждност от всякакъв тип, калибър.
Така историческото време прие за огромната част от тях почти еднотипно смислово и ценностно изображение, съдържание и ценност, докато само една (съвсем малка) част от този етнос се оказаха облажили се от превратностите на съдбата, от обратите на историята, от новите посоки, течения на социалното време.
И тук съдбовната отговорност и историческата вина се пада не само и не толкова на безликата История, колкото на безличните политици или властници, които
практически с идеите, идеологемите и митологемите, на които повярваха и които
с усърдие и скрити помисли прокарват, пък и с делата си обричат ромите на подобно злочесто и злощастно, многострадално, но и дълготрайно съществувание.
Прозорливите, проницателните, мъдрите политици и властници, а особено
онези, които искат да ги броят за и наистина са държавници, превъзходно знаят,
че когато изхвърлиш от коловозите на социално-историческото време някои социални групи, особено ако те са и солидни по маса, след известно време неизбежно ще има бумерангов ефект, който ще забавя, разстройва времето на историческото движение на цялото общество, ще затрудни и блокира държавата.
Разбира се, фаталната цена (която в такива случаи винаги се плаща от държавата, обществото и народа) се оказва най-вече в полза на онези „от върховете”,
които са отворили дверите за историческото нашествие и възцаряване на времена, които носят опасности, злини, мъки и страдания за огромни маси от хора,
както и на тези, които са успели да се възползват от подобни злощастни обрати
като са се облагодетелствали в неочаквани и непредвиждани от никого размери.
Ако за първите времето губи своята ценност, за вторите се оказва златоносно и
дори е всичко, пред което миналите времена нямат никакъв смисъл и значение.
Не спечелили, а загубили прекалено много от новите исторически времена, обществени условия или нрави, циганите няма как да се отнасят с почит, или
благоговение към даровете на Съдбата, т.е. на темпоралността, която ги е връхлетяла, пък и която е преобърнала наопаки съдбите на прекалено много от тях.
Посрещнали с неописуема еуфория началните дни, седмици и месеци на „демокрацията”, малко по-късно те ще проумеят и усетят болезнено какво им е донесло новото време, новото общество, новите политици, управници и властници.
Старата, дошла от далечни исторически времена религиозна сентенция,
че страданията пречистват и дори облагородяват, възвисяват душата, тялото
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и житие-битието на човека, се оказва напълно непригодна, съвършено погрешна
и напълно безпомощна, безполезна в новите, изцяло изменени условия и нрави.
Изпитанията и страданията, неволите и трагедиите, на които се подвергват не
само циганите, а и огромна част от населението в България, не само не обуславят и мултиплицират духовно пречистване и морално облагородяване на техните нрави и поведенчески матрици, но – обратното, – ги деформират още повече.
В този контекст историческото и социалното време на прехода може да се опише и дешифрира като темпоралност на тотално обезчовечаване на хората, на
дехуманизация на обществото, на квази-демократично преустройство на държавата, което вдига бариерите, а и дава магистрален път на всички типове пороци.
Когато добродетелите отстъпват или чезнат, а пороците настъпват и господстват, няма как да се смята, че времето е благонамерено, щедро към човещината.
Подобно историческо/социално време е ако не пагубно, поне коварно за хората.
Няма как да бъде иначе, след като колективизмът, човешката солидарност, съчувствие и съпреживяване се сриват и до непредсказуемо най-ниските равнища,
или след като егоизмът, индивидуализмът, отчуждението, социалният атомизъм
и социал-дарвинизмът жънат олимпийски рекорди, покачват се почти до небето.
Всички тези радикални обрати, които Времето сервира на обществото и народа,
няма как най-тежко да не засегнат слоевете, които са най-уязвими и най-дистанцирани от върховете, за които елитите нехаят, но и най-безжалостно използват.
Много е трудно да се осъществи една бърза, но и сполучлива интеграция
на социални групи, които са запокитени от времето извън неговите предели,
колкото и това да звучи като оксиморон, парадокс или абсурд. Реално, обаче,
именно това се случва с циганите, защото те се оказват изхвърлени от времето
в едно особено безвремие, което им носи само разочарования и тежки лишения.
Подобно странно безвремие не е тотална липса на движение или на съдържание на течащото историческо/социално време. То е особен вид темпоралност, в
която има хаос, а и перверзна злоупотреба с предлаганото от различни времена.
Това странно и често непонятно за всекидневния човешки разсъдък безвремие
обрича циганите (станали вече роми, благодарение на обратите на историята)
на злощастна съдба, която хвърля и сенки върху всичко в жизнените им светове.
Техните исторически и социални часовници се оказват внезапно, за дълго време
прекалено разстроени, напълно объркани, несъвпадащи по показанията си като
цяло с представите за времето, които други общности изповядват в този момент.
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Никой не е в състояние да каже кога точно и дали изобщо техните часовници ще
могат отново да се поправят, урегулират, а и да показват вярно темпоралността.
Защото историята нееднократно, а и изобилно ни е засипвала с примери, които
удостоверяват, че подобни общности – със сбъркани исторически или социални
часовници – не само че не се поправят, а, в крайна сметка, затъват още повече.
В какво реално се състои темпоралната драма на циганите в прехода?
Преди всичко в това, че веднага след началото на „демократичната революция” циганите биват напълно безпощадно лишени от всичко, което са постигнали в предишното общество като някакво съпричастие и съучастие в потоците на Историята. Времето на тяхното историческо прескачане сякаш от една
в съвършено друга епоха е безвъзвратно отминало и символно обезсмислено.
От чергари, катунари и номади за няколко години след 9.ІХ.1944 г. те стават,
макар бавно, но постепенно и ескалиращо нормални граждани на страната си;
които съществено променят не само бита, но и мирогледа си в онова общество.
Макар да са били в старото общество в ариергарда на социалните маси, сега
те принудително, но и тотално биват преобърнати и превърнати в своеобразен
авангард от народа, символизиращ, но и въплъщаващ неимоверно ускореното,
радикалното и тоталното откъсване и дори най-грубо изхвърляне от Историята.
Нещо повече, ако преди те все пак са притежавали някакви, колкото и реално
неравни да са с тези на другите етноси в България, възможности, а и приноси
да допринасят за държавата и обществото, в годините на прехода те обективно
са изцяло лишени от всички такива шансове и не могат да имат заслуги за прехода, освен тези, които се смятат от обществеността за крайно опасни, вредни.
Няма как отговорност и вина да носят онези, които са жертви, или поне са напълно отстранени и изхвърлени далеч от всеки тип управление и контрол над
преходните процеси или тенденции, които са изцяло в ръцете на други субекти.
В предразсъдъчно отношение, циганите се превръщат от лоши във възможно
най-лоши, от предполагаемо – в несъмнено отговорни и виновни за всички злини и лошотии, които преходът изсипва като рог на изобилието върху съдбата на
народа, захвърлен в безбройни, а и дълготрайни премеждия, страдания и мъки.
Ако за близо половинвековната история на предишното общество се е доказало, че циганите могат да изглеждат и бъдат съвсем различни от исторически
плесенясалите от поредица векове предубеждения, предразсъдъци, стереотипи и трафарети за тяхната човешка природа, сега, при преходните условия или
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нрави те биват възнаградени със зловещия ренесанс и безграничната мултипликация на всички такива предубеждения, предразсъдъци, стереотипи, трафарети, дистанции и всевъзможни инвективни оценки и отношения към всички тях.
Преходът се оказва историческо и социално време за особен и мощен ренесанс
на всичко най-одиозно, най-кошмарно и най-гнусно за циганската природа, каквото предишната история или поне конвулсивното настояще може да „сервира”.
В него липсва негативен предразсъдък за циганите, който да не е отръскан от
нафталина на историческата забрава, да не е изваден от вехтошарския кош на
десетилетно приспаната и сякаш напълно изчезнала историческа памет за техните особени (страшни и коварни, гибелни, но и непоправими) недъзи и пороци.
Ако за четири-пет десетилетия в старото – социалистическото – общество циганите, разбира се, с помощта на държавата и обществото, на гражданството и пр., са доказали, че могат да се отлепят от дъното, да скъсат с хилядолетната си одиозна история, сега вече – в бушуващите и заливащите ги промени на шоковия и радикален обществено-исторически преход, – те биват не
само върнати с няколко години в своето развитие, а с цял половин век, който на
практика означава историческа реверсия към отминали векове в историята им.
Само за месеци или година-две от началото на прехода тотално се изличават,
няколкото десетилетия на тяхното социално преображение, а и адаптиране към
нормален и достоен, смислен и плодотворен човешки живот, които те са имали;
независимо от факта, че новоизлюпените от инкубатора на историческата конюнктура политици и идеолози всячески се стремят, опитват да ги убедят, че са
живели много по-лошо, били са лишени от всякакви права, свободи и шансове.
И всичко това се извършва по волята, с действията и бездействията към тяхната злочеста орисия от страна на пръкналите се в това смутно време управници,
властници и всевъзможни разноцветни политици, идеолози, популисти и демагози, за които циганите трябва (непременно!) да се превърнат в единствени виновници и жертви, към които да се насочат копията на отрицателното отношение, пренебрежението, критиката, възмущението, гнева или яростта на гражданите, недоволстващи от мощните вълни от злощастия, заливащи обществото.
Всъщност, преходът се оказва особено историческо и социално време, в
което на циганския етнос е тотално преобърнат и радикално променен социалният портрет, който и преди това не е бил много лицеприятен, но сега вече е
тотално абониран за всички евентуални стигми, които могат да му се прилепят.
47

Няма недостатък и порок, грях или престъпление, които на драго сърце и с лека
ръка да не се приписват на всички цигани – без да се правят никакви разлики. А
това е напълно естествено, закономерно и логично, макар и нехуманно, а и морално неприемливо, за всички времена и обстоятелства, при които на властниците е потребна някаква мишена, жертва към която да се адресират и концентрират социалните възмущения, недоволства, тревоги, опасения и дори бесове.
Защото от незапомнени исторически времена и отдавна изчезнали общества се
знае, че в смутни и размирни, в преломни и преходни времена обикновено социално най-слабите, беззащитните и уязвимите съвсем умишлено се подбират
и се налагат в масовите нагласи като страшилища, чудовища, зли стихии. Така
става и в условията и пейзажа на родния квазипреход към демокрация, когато
циганската карта се изважда и размахва с особено настървение и наслаждение.
Вместо политиците и управниците да положат оптимални усърдия и усилия да ограничат или напълно да елиминират всички обективни предпоставки и
условия за лошата съдба на този етнос, както гръмогласно и протяжно са обещавали в патетични речи по митинги и в парламента, пред множества и в медийни студия, те – обратното, – полагат максимални грижи и правят всичко по
силите си, което може да увеличи, ускори, а и да удължи (във времето) всичките типове причини, предпоставки, условия, фактори и механизми за възможно
най-бързо и най-мащабно в историческото време маргинализиране, пауперизиране и лумпенизиране на хората от тази етническа група, като съвършено неправомерно, а и лицемерно прехвърлят изцяло вината за злополучията, сполетели циганите, единствено или най-вече към тяхната (уж!) неподатлива на превъзпитание или съвършено непроменима, примитивна човешка природа, върху
тяхната етническа същност и доста „пошла” етнокултурна битност и битийност.
На практика времето на прехода се превръща в едно от тези, крайно редки, но и поучителни исторически времена, когато Политиката добива колосални
възможности и грандиозни успехи в сферата на начинанията си с т.нар. самосбъдващи се пророчества, защото тя не признава своите отговорности, фундаментални и непростими вини за преобръщането на съдбата на целия етнос.
Спрямо циганите, това фактически означава, че дискретно и публично лансираните, а и натрапчиво утвърждаваните всевъзможни предубеждения, предразсъдъци, стереотипи и трафарети за тях, като за индивиди и общност с изначално и тотално увредена човешка природа, като съвършено негодни и неспособни
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за превъзпитание, социално „преформатиране” и морално облагородяване, като лишени от всякакви човешки заложби, дарби и таланти и пр., се превръщат
от екстра в интравертен стереотип и на самите цигани в представите им за самите себе си, в изключително рязко и „гарантирано” спадане или пропадане, но
и протяжно задържане (задълго във времето) на най-ниско равнище на тяхното
персонално и групово самочувствие, което само от време навреме избива и то,
разбира се, в негативни проявления, като компенсация и защита от всичко, което се струпва върху главите им, т.е. на тяхната лична, а също и етнична съдба.
Ако в миналото време и общество държавата се е опитвала, макар и не
напълно успешно, да повдигне и укрепи човешкото самосъзнание, самоуважение и достойнство на тези хора, откъсвайки го от тясно-етническите им трафарети за чест, сега, в преходния етап, тя се отнася съвършено бездушно, безгрижно или с публично депозирани фалшиви жестове към тях, които, в крайна
сметка, неизбежно обуславят, галванизират рязък срив на човешкото в ромите.
Във взривно разпространяващите се в общественото време-пространство масови нагласи циганите вече не се смятат за хора, заслужаващи доверие и уважение, а като троглодити, които трябва безжалостно да се изолират и наказват,
независимо от това дали реално са вършили нещо лошо, или са им го вменили.
Преходът е историческо време и обществено битие, в които реверсията
към най-примитивни и безчувствени към другостта стереотипи от рода на „ние –
те”, на неудържимата подозрителност и гневната омраза по линиите между отделните идентичности достигат до звездни висоти или до олимпийски рекорди.
Днес българите живеят във време и общество, в което обикновено, ежедневно и по подражание силно мразят циганите не толкова заради самите тях
(нали в публичното време-пространство непрестанно циркулират социални настроения и нагласи, според които „нямам нищо против тях, ама са такива едни”),
колкото поради това, че и те започват все повече да приличат на циганите, да
усещат циганското в своето мислене и битие, да придобиват черти, привички и
пороци, които смятат, че са „природни забележителности” на циганското племе.
Когато самите политици и управници прокарват и реализират идеологеми
и митологеми за ненужността и вредността на социалната и националната държава, няма как да се очаква, че онези, които са зависими изцяло от мощта или
подаянията на едната, или другата държава, ще бъдат съвсем добронамерени,
искрено благодарни на властниците, за техните любезности, щедрости към тях.
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Това очевадно и одиозно изхвърляне на циганите от Историята и тоталното им набутване в най-нелицеприятни, най-мрачни, най-студени, но и найзловещи нейни ъгли, е нагледно и дори потресаващо само като се наблюдава и
размишлява над тоталното изместване на историческото от всекидневното
в живота на целия този (перфидно обречен, безпощадно захвърлен от новите
властници) етнос. Защото оттук насетне, т.е. от началото на прехода, историческата съдба на циганите изцяло се преобръща и превръща във всекидневна
битка за оцеляване, при това в нейни най-отвратителни, зловещи форми и измерения, с най-отблъскващи и позорни за нормалния човек начини и средства
за спасение. Това фактически се оказва време не само на предразсъдъчно, а и
на реално падение, унижение, маргинализиране, публично дезавуиране на етноса, защото в социума циганите и циганското стават синоними на най-лошото,
на най-вредното, на най-безполезното, на най-виновното и най-непоправимото.
Лесно е за обикновения житейски разсъдък интуитивно да приеме идеята, че обекти и субекти с подобни дефункционализирани качества нямат друго
място и бъдещо време освен онези, което им предлагат историческите бунища.
Ненужни, непотребни, вредни, опасни, каквито са описвани и възприемани през
годините на прехода, циганите трябва да бъдат ограничени и изтласкани в социални периферии, там където, впрочем, е мястото на всички сметища и доста
често на гробищата. Това не е изкуствена и отблъскваща метафора, а е горчива и страшна реалност, понеже циганите се оказват във време, а и в пространство, които ги превръщат в ненужен социален боклук и живи мъртъвци от гледна точка на представите за истински жив, но и активен граждански „материал”.12
Не случайно това, което е абсолютно недопустимо за политическата лексика и
семантика в миналото (социалистическо) общество, сега (при новите преходни
условия и обществени нрави) прави съвсем възможна и ескалираща употребата в политическите дискурси (господстващи не само на митинги, а и в парламентарната реч, в медийни описания и тълкувания за ставащото в държавата)
на аналогии, метафори, асоциации и пр., свързани с обозначаването на циганите като социален боклук, историческа напаст и фатална зараза за социума. А
когато повече от две десетилетия новоизпечени и самозвани политици или по-
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Мизов, М. Ромите в социалното пространство. С., „Парадигма”, 2003, в параграф „Боклукът – граница
между цивилизацията и варварството” и Бедност и глобално поциганяване // Ново време, 2005, бр. № 2,

50

литикани най-безотговорно експлоатират такива клишета и сравнения, няма как
надеждите и опитите за интеграция на циганите да са солидни, нито успешни.
Циганите притежават исторически вграден респект и страх от силната и
здрава власт. Когато усетят, че такава липсва в обществения/личния им живот,
никой управник или политик не бива да се надява, че може да се оправи лесно
и бързо с тях, да ги подчини и контролира сигурно и съобразно своите планове.
Точно това на практика се случва в одиозната биографичност на нашия преход.
Разградената и срината, ограбената и немощната държава не е в състояние да
впечатли, още по-малко да стресне противозаконните и аморалните щения на
циганските елементи или орди, които безчинстват безнаказано и ескалиращо, а
и възседналите я елити имат полза от такива процеси, защото те пренасочват
вниманието и гнева на обществеността към циганите, вместо към техните волунтаризми, беззакония, корупции, престъпления и издевателства над народа.
Повечето от новоизлюпените властници и домораслите политици искат да са
обичани и зачитани от масите; ако това е невъзможно, поне да не ги мразят; а и
ако това не върви, тогава да ги мразят, но и да се страхуват от тяхната власт.
Така старият, но безсмъртен девиз на зловещия Калигула oderint, dum metuant (нека мразят, стига само да се страхуват) се превръща в дискретен и публично неафиширан девиз на новите властници, а пък и на техните обкръжения.
Перверзията или цинизмът тук се спотайват в аморализма на много нови
политици, които искат народа да гневи срещу и плаши от циганската „напаст”, а
не от истинската напаст, която е опустошила държавата, съсипала обществото.
Тези обрати в съдбата на циганския етнос мощно разместват всичко в
неговото житие-битие. Те преобръщат и превръщат битовото в историческо,
като, заедно с това, развенчават ореолите или погребват достиженията на предишни генерации роми, които исторически са се доказали, успели да се наложат в обществото и сред свои етнически събратя, при което вече историческото
напълно избледнява и скоростно загубва своите смислови значения в и за бита.
Става дума за по-старите поколения цигани, които житейски, а и социално, публично са доказали, че промените в бита им, в културата и поведението им са
били неотменна част или логически резултат от тяхното „вписване” в историята,
при това не само като обекти, но и като осъзнати субекти на социални промени.
Сега, в преходните реалности и коренно изменените социални нрави, за
циганите е оставен само един проход или доминиращ вариант за тяхното соци51

ално и публично експониране, този на виновници за всички лошотии в социума.
Те не се вписват изобщо в хубавите страни, пейзажи на новото време и общество, понеже за тях са отредени само тъмни и мрачни ъгли на историческите или
обществените пейзажи, силно тревожещи и будещи недоволства в гражданите.
Техният бит се превръща в и приема за единствен смислов и ценностен лакмус,
според който другите, гражданството трябва да ги преценят, да реагират на тях.
Обстоятелството, че този крайно влошен и одиозен бит е плод на исторически и
социален катаклизъм, няма особено значение за всекидневния тип разсъдък. А
по този начин историческото се размива в или прикрива зад битовото, което се
превръща в доминиращ фактор за социално отношение и оценяване на ромите.
Нежеланието или некадърността на държавните власти, на оторизираните институции да се справят с повсеместната, ескалираща и безнаказана ромска битова престъпност се прикриват чрез натрапването на всевъзможни политизирани и етнизирани дискурси, които трябва да пласират известни обяснителни и оправдателни интерпретации на случващото се заради този феномен,
при което управниците и техните клакьори, или сервилни експерти, анализатори и журналисти често си измиват ръцете с перфидното или с циничното, брутално и арогантно разпространение на всевъзможни етнически предразсъдъци.
Така битовата криминална престъпност неизбежно се превръща в непрестанно
„въртян в оборот” политически спекулативен проблем, но заедно с това и в историческо злощастие на населението, което изпитва нейното бреме по места.
Всекидневната участ и на циганите, и на останалите етнически общности у нас
се трансформира в горчива, ужасна съдба, продължаваща повече от 27 години,
и чието присъствие и влияние не се обясняват с погрома в държавността и унищожението на социалната държава, а с елементарно и етнизирани тълкувания.
Тоталната доминация на битовото над историческото реално изкристализира в неоспоримото и всемогъщо господство на житейския трафарет на животуване, на оцеляване „ден за ден”, без мисъл за бъдещето или без житейски
ориентири; коти, които следва да се постигат една след друга в бъдещо време.
Никой от новоизлюпените политици и идеолози, демагози и популисти,
обаче, публично не визира и не коментира знаменателния факт, че постмодерността и неолибералната хегемония тотално фаворизират настоящето, измервано в конкретен миг на успех и печалба, или на загуба и падение, като съвсем
инструментално и селективно конструират и експлоатират визиите за миналото
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и бъдещето, които са градени и оборудвани според представите за настоящето.
На практика се оказва, че не циганската „генетика”, а глобално-историческата
конюнктура формира и натрапва особено социално и житейско късогледство,
което елиминира почти изцяло всякакво биографично планиране на човешкото
развитие, житейските перспективи за личностен или социален кинетизъм в посока на духовното облагородяване, възвисяване, усъвършенстване на субекта.
Така не само историческото или социалното, ала и персонално-биографичното,
даже и битово-всекидневното време на циганите се смалява и свежда до оцеляване ден за ден, при което миналото и бъдещето изгубват всякаква ценност.
Може саркастично и дори цинично да се каже/пише, че единственият исторически „принос” на циганите през годините на злополучния преход към демокрация се състои в това, че те предлагат и налагат сред огромна част от българското население своите житейски трафарети на „живот ден за ден”, на човешко, унизително, недостойно, позорно и оскъдно животуване, скотско вегетиране без стратегически ориентири, без средно- и далеко-срочни висоти за духовно и практико-поведенческо реализиране. За твърде много българи, както и
за почти всички цигани, животът (исторически и ежедневно) се превръща в руска рулетка, при която трябва да се търсят упования за спасение и надежди за
оцеляване най-вече в конкретния момент, в актуално пулсиращото настояще и
без всякакъв (мечтателен и настойчиво втренчен) поглед към неясното бъдеще,
както и без всякаква сладникава сантименталност или непотребна носталгия за
отдавна или съвсем наскоро изминатото време на дадените социални субекти.
Ако предишното – социалистическо – общество е изисквало, пък и донякъде солидно подсигурявало прогресивно развиващо се биографично време, в
преходните условия и нрави с това е окончателно свършено, поне за циганите.
В новото време и общество с постъпателно разгръщащата се циганска (житейска или лична) биография е напълно скъсано, поне за огромната част от ромите.
Биографичното им време не само зацикля или спира, а дори се връща стремглаво назад и застива в положения, типични за статуса на ромите в по-далечни
времена, социални ландшафти, в които те са били най-маргинализирано нещо.
Така общностното време, исторически връхлетялата или натрапената биографичност на целия етнос се стоварва безмилостно върху съдбата на всеки ром,
префасонирайки, или поне подривайки фундаментално, тотално неговия живот.
Личната биографична хронология става все по-зависима, все по-закрепостена и
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все по-подчинена на груповата хронотопност, или на масовидната екзистенция.
Историческото възкресение и социалната мултипликация на вътрешно-групови
зависимости и подчиненост, бремето на трафаретни йерархии в условия на ескалиращи неравенства и несправедливости още повече ускоряват и усложнявате тези процеси или тенденции, а и тяхното отражение в душите и битието на
циганите като цяло, или поне на онези, които се оказват най-зависими от други.
Така преходът реанимира и уплътнява житие-битието, социалното, историческото и всекидневно-битовото време-пространство на циганите с вътрешни субдоминации, които в предишното общество са били доста отслабени, липсващи.
Вътрешно-груповите мрежи и вертикални зависимости обвиват почти напълно
жизнената съдба на огромна част от ромите, като, заедно с това, преформатират в негативни посоки техните възприятия и реакции към всяка темпоралност.
На мястото на силно отслабения или съвсем липсващ външен – държавен или
социален – контрол идва и започва (безалтернативно) да господства груповият.
А всеки контрол винаги е някакво предписание и санкциониране на човешките
отношения и реакции към логиката и развоя, случващото се или възможното в
пределите на онези типове времена, които са инкорпорирани в жизнения свят.
Така възкресението и доминацията на вътрешно-груповите контролни фактори
и механизми, свързани органично с етническите, етнорелигиозните или с етнокултурните координации, и особено субординации на членовете на съответната
общност, неминуемо регулират и преформатират „матриците” за/към времето,
което на свой ред се отразява върху историчността и всекидневието на ромите.
Преходът трансформира и ред други смислово-ценностни опозиции, които в старото и новото общество придобиват съвсем противоположни стойности.
В него все повече – обратно на социалистическо минало, – личното време или
биографично битие се оказват обвързани, зависими и подчинени на груповото
битие, подложени на ударите или безпощадността на груповите манталитети и
маниери на вътрешно-групово общуване, взаимоотношение и взаимодействие.
В старото общество съзнателният, добре изучил се, честно трудещ се и активно включващ се в публичния живот циганин е преживявал мъчително и пречистващо откъсването си от гравитационното поле на етногруповите трафарети.
Новото общество го е запокитило обратно назад в старото гравитационно поле,
дори го е направило много пò духовно уязвим, поведенчески слаб, беззащитен
пред добилия неимоверна сила и самонадеяност субкултурен етноманталитет.
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Това, фактически, е видима, ала и неосъзната от самите цигани мащабна и фатална редукция на техните персонални и човешки права и свободи, които в старото общество по някакъв начин са били обуславяни и донякъде гарантирани.
Всички тези мисли и оценки изобщо не снемат напълно и субективната
отговорност и вина на самите цигани за мащабните възкресения и дълготрайни
разпространения на нежелателни и обидни за тях представи и предубеждения.
Ромите не са само пасивен или страдателен обект, а и особен субект на разнородни и многопосочни социални влияния и въздействия върху другите етноси.
Те не са само жертва на историческия или социалния садизъм на другите, но са
същевременно неосъзнат палач на собствената си съдба, странен тип мазохисти, които изпитват нечовешки страсти и удоволствия от загубата на човешкото,
когато загубят човешкия си облик и се захванат с нечовешки дела в живота си.
А покварените времена и извратените общества предлагат такива изкушения.
Така се случва и в нашия злополучен преход, в който циганите/ромите бързо
забравят и изоставят всичко положително, което с мъка, труд и душевни терзания са постигнали в предишните няколко десетилетия на реалния социализъм.
Те са не само продукт от ставащото в държавата и обществото, но и сами също
оказват съответен натиск, препятствие върху функционирането на последните.
Със собственото си неразбиране или неприемане на вредата и опасностите,
които се крият в тяхната самоизолация и противопоставеност на законите, моралните порядки, традиционните норми на общуване и мирното съвместно съществуване с други етноси, те допринасят много за собствената си тежка орис.
Затова и споделените дотук становища и аргументи не бива да се възприемат и
оценяват като някаква дискретна линия на оправдаване на греховете или престъпленията, които са автентично, а и доброволно сторено дело на самите роми,
за които те сами носят огромни социални и морални отговорности и тежки вини.
Те само изваждат наяве, на повърхността и във видимата част на „пейзажа” на
всевъзможните дискурси за злотворствата и вредоносността на циганите и циганското, истините, които съвършено умишлено се премълчават или прикриват,
но и които се представят единствено под знаменателите на одиозната цигания,
такава, каквато битува в най-примитивните и най-брадясали стереотипи за нея.
Те не омаловажават реалния, в т.ч. и обществено-исторически принос на самите цигани за усложняването и утежняването на собствената им лична и етнична
съдба, но илюстрират само кой и защо, с какви прийоми и средства е онзи, кой55

то стои в дъното, в добре прикритото начало на всички одиозни процеси и тенденции, които пулсират в, а и олицетворяват ромската орисия в настоящето ни.
Да се каже и пише, че в годините на прехода циганите попадат в своеобразно историческо безвремие е само донякъде вярно, макар по-точната преценка за това им състояние да е, че те се тласкат – като персонална и общностна, житейска и историческа съдба – в историческо време, което е пренаситено
с опасности и коварства, с изпитания и премеждия, с мъки и страдания за тях.
Единици от тях „изплуват” и се отделят от общата горчива и безнадеждна участ
на своите етнични братя, при това в огромната си част именно за тяхна сметка.
За такива индивиди преходът се оказва златно време, което неочаквано ги дарява с исторически и житейски шансове да надскочат тривиалния исторически
стереотип за и съдба на ромите като цяло, да се изкачат по върховете на материално благоденствие и фалшива вътрешно-етнична почит и на реална завист.
Така абсурдите стават реалност: цигани стават най-неочаквано дори за тяхната
общност наркобарони, търговци на плът, продавачи на ембриони и бебета, босове на криминални структури, приближени до най-високопоставени големци,
фиктивни притежатели на огромни фирми и на крупни съмнителни капитали –
все неща, които са били абсолютно невъзможни в старото и „лошо” общество,
когато височината, далечината и периметъра на такъв „летеж” в беззаконието и
аморализма са били неимоверно по-малки, а и обикновено сурово наказвани.
Старите сутеньори са разполагали с поняколко жрици на любовта, които тайно
са пласирали в рамките на квартала или в града. Днешните вече се прицелват
в и експериментират, пък и добре се облагодетелстват в пределите на Европа.
Някогашните сарафи и квартални лихвари скришом са давали пари на закъсалите братя или сестри, докато днешните разполагат със солидни връзки и стабилна защита, идващи от висшите етажи на властта в държавата и обществото.
Дори за екстравагантните публични изяви на Азис не могат да се намерят каквито да са прототипи, аналози в „доброто старо време” и в „лошото общество”.
Да не визираме абсолютната невъзможнист, практическата немислимост в социалистическата държава, при авторитарния и партократичен режим управниците да търсят помощ и гаранции за властта си от неграмотни, а и меркантилни
електорални брокери и изборни посредници, които преходът ражда в изобилие.
Дошло е време за всемирен потоп на моралните добродетели и добрите нрави,
а циганските гета са се превърнали най-напред в сцена за радикалните обрати.
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Какво, например, се случва с опозицията „публично – частно” време?
Циганите са изтласкани или сами се дистанцират и изолират от нормално
и активно участие в публичното обществено-историческо време като тоталност.
Затова и няма да ги видим или срещнем в политически мероприятия, освен като комерсиално привлечен човешки материал, или „пълнеж” на такива събития.
Някога е било абсолютно невъзможно, дори позорно цигани да са емблемата
на политически мероприятия, които управляващата партия организира и провежда, докато в новото общество това се превръща в нещо нужно и естествено.
В старото лошо социалистическо общество цигани са били включвани в избирателни списъци и издигани на високи държавни постове само ако с труда и
поведението, с морала и гражданската си позиция са доказали, че заслужват
подобно отношение и такова възнаграждение за тяхнат духовност и битийност.
Сега, в псевдо-демократичното общество или време, партийните централи, или
коалиции инструментално вкарват в изборните си листи, а и дават на роми съответни позиции в централната, или местната власт, само ако те гарантират, че
ще поддържат властта, а при нови избори ще й осигуряват електорален масив.
Преходът фактически превърна циганите в платени фигуранти за всевъзможни
публични мероприятия, който сложен комплекс от причини и процеси корумпира
не само тяхното съзнание, съвест и поведение, а и това на онези политици, или
управници, които прибягват до техните услуги за някои публични мероприятия.
Всички тези кардинални обрати, обаче, не правят днешните цигани/роми
политически по-съзнателни, нито граждански по-активни. Точно обратното – те
все повече ги отдалечават от истинската и отчуждават от моралната политика,
като с това подкопават, но и ускоряват делегитимацията на новата демокрация.
С тези циганско-ромски „попълнения” и „изпълнения” политическата власт все
повече се дискредитира, а моралната воля на властниците става анорексична.
Затова историческата и социалната ни памет за случилото се през годините на
злополучния преход към демокрация се затруднява или е неспособна да поднесе спомени за искрено, самостоятелно, съзнателно и морално чисто участие
на роми в някакви публични – политически, пък и политизирани – мероприятия.
Всеки стремеж и опит да навлязат и участват по-активно в публичните хронотопоси обикновено се посреща с доста пъстър, а и дълъг шлейф от всевъзможни
негативни съмнения, подозрения, притеснения, тревоги и инвективни преценки.
Това ги принуждава (освен редица други причини и съображения) да гледат на
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евентуални политически участия единствено през призмите на някакви ползи.
Тук изключвам „активистите” или самозваните политически лидери на отделни
цигански групи, които не по-малко, а и пак заради меркантилни съображения се
стараят да проникнат и да се заседят за някое време в публичната сфера, да се
възползват от моментно пулсиращата конюнктура, за да използват публичното
време-пространство за собствени и тези на някакви котерии около тях облаги.
Специално за това не бива да ги укоряваме, нито обвиняваме прекалено тежко,
защото политическият клиентелизъм е разпрострял своите пипала навсякъде,
поради което те съвсем не са единствени, които се възползват от екстрите му.
Така публичното време се оказва и преобразува по особен начин в трансформация на личностно-биографичното време на подобни типажи, а и се превръща
в дискретно и твърде прозирно удължение, продължение на частното им време.
В публичното време-пространство те присъстват едва ли не само по няколко,
крайно неблагоприятни за тях, начина, в ограничен асортимент от изображения
и отношения към тях в пределите на масовата психика, всекидневния разсъдък.
Такъв, примерно, е доминиращият им публичен образ и начин на очаквано присъствие и проявление, органично свързан с всички възможни негативни стигми.
Това, по същество, означава, че те реално не присъстват в публичното време и
пространство сами по себе си, а най-вече с инструментално натрапените одиозни представи, очаквания, предубеждения и предразсъдъци за тях като цяло.
Това е своеобразно косвено присъствие, участие, което е по-скоро или напълно
чуждо, произхождащо от и обслужващо други (публично видими, или умишлено
неогласени) потребности, интереси, властови интриги и политически сценарии.
А това е тривиално, натрапчиво забележимо във всевъзможните типове медии,
които (сервилничейки на конюнктурно изплувалите управници и по-дълготрайно
облагодетелстващите ги спонсори, или на публично скритите медийни-босовеолигарси) като по калъп, конвейерно и ежедневно тиражират унифицирани, но и
одиозни профили на тоталната ненадеждна, крайно опасна „циганска природа”.
Такива медийни ерупции задръстват и днес публичното време-пространство с
целенасочено репродуцирани и негативни портрети на „циганската напаст, която, както те се опитват пряко/иносказателно да покажат, се оказва „вечна”, защото генът на това „племе” е „изначално повреден” и неподлежащ на промени.
Няма как лица и групи, които обективно и субективно, волно или неволно,
целенасочено или неосъзнато са изблъскани от парцелите и коловозите на ис58

торическото време (каквито се оказват и циганите като цяло), да бъдат нормално включени, а и активно присъстващи, т.е. проявяващи се в публичното време.
Публичното време предполага известен допуск, поне формално или въображаемо равенство за тези, които трябва да се проявят с нещо в и чрез него.
А циганите (като възприети тотално, не само по линия на предразсъдъците, а и
фактически, по линия на отношението към тях) са лишени от подобен лукс, тъй
като са неравни във всички възможни отношения; т.е. нямат легитимен и гарантиран „пропуск” в публичното време-пространство. И като най-безспорно и потресаващо доказателство за това е появата и на расистки надписи в кафенета,
ресторанти, плажове и пр., в които се забранява влизането на мръсните цигани.
Ако в старото (социалистическо) общество подобни расистки надписи са не само невъзможни, а и напълно отсъстващи от панорамите на публичните хронотопоси, в условията на бутафорния преход към демокрация само за месеци те
се възкресяват от небитието, пепелта на забравата, траеща почти половин век,
заедно с всевъзможни други негативни, а и несъмнено остракиращи етнически,
ксенофобски, сегрегационистки и расистки предразсъдъци и масови дистанции.
Някой може да се възрази на гореказаното с аргумента, че сега вече има
много правозащитни и ромски НПО-та, фондации и други неформални структури, които пребивават в, „произвеждат” и „консумират” известно публично време.
Истината обаче е друга: те правят доста повече усложнения и дори злини, отколкото реални добрини на циганската общност (като цяло), заради пристрастното си преекспониране, прекалено необективно си представяне и тълкувание
на казуси, в които са пряко или косвено замесени лица, или групи от този етнос.
Въпреки добрите намерения на хора от такива структури, ефектите са обратни,
при което, вместо да навлизат, ромите все повече са изваждани от това време.
Впрочем, струва си да се изчисли каква е рентабилността на това (изразходвано за ромската интеграция) публично, социално време, защото истинските
практически резултати са несъответстващи на вложените финансови средства.
Ако пък се занимаем по-подробно с рязко подобрения жизнен статус, с лукса и
разкоша на някои цигани, членове на ръководства на или приближени до такива
фондации и изпълняващи отделни техни проекти, трябва много сериозно да се
замислим, а и преценим за какво всъщност е отишло публичното ромско време:
дали за реално подобряване на злощастната циганска съдба като цяло, или за
материалното облагодетелстване, а и вертикалното издигане на отделни роми.
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В този контекст определено се сблъскваме с твърде нелицеприятни казуси, които символизират или въплъщават неоспоримо трансформациите на публично и социалното в частно, меркантилно употребено време от дадени цигани.
Изглежда „скачените съдове” тук придобиват особено значение и практическо
приложение, при което историческото, социалното и публичното време се преобразуват, използват по съвършено аморални, противозаконни, частни начини.
Така времето на прехода, а най-вече неговите „демократични” преобразувания,
вместо да ограничават или преодоляват, размножават, пък и усложняват социалните диспропорции, а и дистанции между циганите-роми и другите граждани.
Маргинализирани, пауперизирани и лумпенизирани заради политическия
волунтаризъм на разноцветни конюнктурни властници и управници, циганите се
оказват изтласкани в перифериите или в най-лошите топоси на публичното време, към които масовата публика има силни и трайни негативни предубеждения.
Що се отнася до частното време на хората от тази общност, особено на
онези, които вече са попаднали или пък никога не са излизали от гетата, то се
превръща по странен начин в публично за всички обитатели на даденото гето,
понеже в такива поселения се знае едва ли не всичко, за всекиго и от всекиго.
Тази своеобразна опубличностеност всъщност се оказва крайно примитивна, но
и не даваща възможност на отделния индивид да се откъсне, да ограничи собственото си частно време или битие от това, което е валидно, а и доминиращо в
конкретната циганска група, по-точно за времето и битието на/в даденото гето.
Оттук произтичат и всичките типове усложнения, затруднения и пречки за
осъществяване на бърза, но и успешна като цяло интеграция на впримчените в
такива жизнени обстоятелства цигани. Интеграцията е винаги приобщаване към
даден тип обществено-исторически ценено време; т.е. тя е (пряка или косвена)
фаворизация на определен вид публично време, което да се предлага на, но и
консумира от онези лица/групи, които са погълнати от него, а и сами го творят.
Циганското гето смалява до минимум или съвсем отнема такива възможности,
понеже, от една страна, неговото публично време и битие се разминава силно с
това, което принадлежи, а и се оползотворява по някакъв начин от обществото,
но, от друга страна, публичното му време поглъща и контролира почти напълно
частното време и житие-битието на всичко, които пребивават в такъв хронотоп.
Преходът разчупва и другите стандартни опозиции за темпоралността на
циганското житие-битие, на възкресената и преобразената ромска участ. Нап60

ример, двойката „светско – метафизично” също коренно се „преформатира”. В
старото (социалистическото) общество е имало обективни предпоставки и условия за формиране, а и осъществяване на персонални, или групови трансценденции, които да извисяват духовно и практически немалко хора от този етнос,
да им осигуряват ментален, или битиен хоризонт, който ги прави не съвършено
различни и чужди, а сходни, но и близки до представителите на другите етноси.
Идеологическата метафизика на комунистическата партия реално е позволила
на цигани да се издигнат до висините в редица сфери, колкото и малко да са те.
Защото такива цигани искрено са повярвали в нейния катехизис и всеотдайно
са следвали принципите, идеалите, ценностите и порядките, които тя им е вменила като „пътеводни звезди” в техния частен, но пък станал и публичен живот.
Сега, в радикално преобразуващото се и потъващото преходно (т.е. периферно, компрадорско, олигархично и примитивно капиталистическо) общество, тези
възможности са неимоверно редуцирани или напълно отнети за повечето роми.
Те вече нямат в какво да вярват, понеже фалшът и лицемерието, безразличието и отчуждението са се стоварили по най-тежкия начин върху техните съдби.
Единственото, в което могат и трябва да вярват, е в собствените им сили, чрез
които могат някак си да се задържат на повърхността на живота, да оцелеят.
Персоналните трансценденции на циганите се трансформират почти напълно в
сферата на публично дезавуирани и дискредитирани опции за личен успех, които обикновено са свързани и с постигането на статус чрез криминални деяния
или посредством възприемане и спазване на трансцендентни групови метафизики, притежаващи определено вътрешно-групов, т.е. етнокултурен, а нерядко и
етнорелигиозен произход, натюрел и функционалност в/за битието на циганите.
Не е и чудно, че след като от обществото и политиката тотално изчезват темата
и репертоара за братството, евангелските „братски” логики и практики започват неудържимо да се разпространяват сред немалко цигански махали и гета.
Аналогичен е и процесът на мащабно, динамично и безнаказано потурчване на
големи ромски маси, които чрез ислямските „братски” техники търсят спасение.
Единствено православната църка стои пасивна или безразлична към подобни
златни възможности, но затова тя има солидни оправдания – политиците са я
взели на мушка, а и са я довели до състояние, в което не може да прави много.
По този начин отделните роми и цялата им общност все по-ускорено и все помащабно се отдалечават от светския манталитет и маниер на живот на другите
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български граждани, отчуждавайки и капсулирайки се в своите етностереотипи.
Така преходът реално (а не само символично) се превръща и преобръща във
време на изолиране и отчуждение, на отграничения и лишения от нормални и
плодотворни връзки, на добронамерени и полезни общувания с другите етноси.
Показателно в този ракурс е рязкото спадане на количеството на смесени бракове между българи и роми, цигани и турци, и пр., които в старото общество са
имали солидни изражения и растящи тенденции по протежение на десетилетия.
Подобно дистанциране, отчуждение и херметизиране на циганите като индивиди и общност променя или, по-точно, снижава тяхната светскост, превръща ги
във все по-податливи и зависими от възкресени техни стари или новоналожени
им чужди, а сега вече ставащи доминиращо техни етнорелигиозни метафизики.
Най-драстичен пример в този ракурс са радикализациите в някои цигански гета
спрямо меркантилното възприемане и стриктно публично спазване на съвършено чужди на историческите и културно-религиозните традиции на България
ислямски принципи, битови трафарети. В такива, доброволно преобразени (не
по чисто духовни и безкористни, а по съвсем нечисти, меркантилни съображения) цигански гета, които се автосегрегират и капсулират, по никакъв начин вече светското, което е валидно за другите български граждани, не може или пък
не бива да вирее и доминира, но се оказва мишена за етнорелигиозен прицел.
Там историческото и културното, а още повече и религиозното време не само е
спряло, но даже се е завърнало с десетилетия и векове назад, при това не и в
неговите автентични, а в съвършено чужди, напълно непознати форми, начини.
Това, което по времето на социализма е било абсолютно невъзможно, при новите „демократични” условия и нрави става не само реално, но и застрашаващо
за устоите на държавата, гражданското общество и бъдещето на нашата нация.
Попаднал в близост до или в такова циганско гето, човек не знае къде се намира – в България или в арабския свят; в светска, или пък в теократична държава.
Това, което българската история изобщо не познава – салафитския исмям, – в
годините на прехода, при бездействието и перфидно създадената безконтролност към етническата, етнокултурната, етнорелигиозната и етнолингвистичната
идентичност на дадени общности, обуславя, облекчава и катализира процеси и
тенденции на въвеждане и възцаряване в такива общности на етноконферсионални трансценденции и групови (несветски) метафизики, които отдалечават и
противопоставят (още в налично пулсиращия исторически момент) тези цигани
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на останалите български граждани, на държавността и гражданското общество.
По времето на социализма властта изкъсо следи и незабавно санкционира всеки опит за имплантиране на уахабизъм в ислямското съзнание и битие на наши
граждани, а пък и не допуска никакви външни намеси по етнорелигиозна линия.
В историята на България от Освобождението (1978 г.) до 1990 г. липсва
период, в който да е възможно и реално безконтролно навлизане и безнаказано
действие на чужди (враждебни на историческите, културните или религиозните
традиции) секти и култове, които публично декларират аспирации и очаквания
за радикални промени на държавното ни устройство. Времето на избавянето от
османо-турското робство не е толкова далечно, че да позволи забравата да
изличи тежките спомени и страхове, а пък паметта да дреме пред опасностите.
Сега обаче, в годините на злополучния преход към демокрация, при целенасочено разбитите и неимоверно отслабените ни разузнавателни институции, прокуждането от тях на висококачествени специалисти и пр., става възможно „под
носа” на органите на сигурността, без особено маскиране да се развиват уахабитски структури, да се пледира за смяна на държавния строй и за създаване
на държава на шериата, цигани-мюсюлмани да веят знамената на Ислямска
държава, а в новоизникнали с помощта на ислямистки фондации джамии да се
провеждат религиозни обучения и да се отправят страстни призиви за джихад
срещу гуярите, българските неверници, а правоохранителните и правораздавателните ни институции да се оказват съвършено неподготвени или неспособни
да парират, елиминират подобни опасни инвазии в духовно-религиозния живот
на българските граждани, независимо от техния етнически произход и от моментната им конфесионална принадлежност. Така новото време дава шансове
на екстремисти и радикални елементи да разиграват държавата и обществото,
да им сервират ежедневно и дълготрайно всевъзможни заплаши за бъдещето.
Едва в този одиозен период от българската история става възможно, пък
и реално пренасянето на „аурата” на друго духовно-религиозно време и битие у
нас, нахлуването, а и законодателното гарантиране на опасни дейности на всевъзможни религиозни култове, нови духовни практики и движения, които са напълно чужди, непознати и опасни за традиционните конфесионални практики.
Само политически наивници или глупаци, или – обратно, – злоумишлено
и меркантилно действащи политици, идеолози, популисти и демагози могат да
позволят такива злощастни и фатални шансове за настоящето и бъдещето не
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само на циганите (като индивиди и общност), a и за цялата нация и обществото.
Роденото от скверните помисли и гнусните им дела историческо и друго време
фактически срива, обрича на колосални изпитания, трагедии живота на ромите.
Историческото късогледство и политическият цинизъм на новоизлюпените и домораслите (като цяло) в годините на прехода политици не са в състояние да прозрат и осмислят тези опасни, дори и гибелни пробиви в държавата и
обществото, но, ако са го сторили, да направят и необходимите постъпки, за да
осигурят солидно териториалната и националната независимост на държавата.
Новите властници напълно съзнателно са разрушили и системите за сигурност,
за да могат да действат най-безнаказано при новите условия и реалности. Тези
от тях, които, обаче, са знаели добре каква е цената на това предателство и на
подобни жертви от страна на обществото или народа, не са се посвенили да
прехвърлят отговорността и вината за случилите се трагедии върху своите реални и въображаеми съперници за властта, на своите политически противници.
Оставяйки на произвола на съдбата отделни етноси, а и превръщайки огромна
част от тях в маргинална, пауперизирана и лумпенска маса, те фактически са
заложили бомби със закъснител за опасни исторически процеси и тенденции.
Никой не може точно да предскаже кога гетоизираните цигани-роми ще се взривят. А, за да се предотвратят такива възможности и ситуации, е крайно наложително гражданското общество, всички съзнателни хора, независимо от техния
етнически произход, религиозна принадлежност, социален статус и пр. да „експлодират”; и то колкото може по-скоро, но и по-мащабно против състоянието в
държавата и обществото, което е изгодно само за властниците, престъпниците.
Тези последни шансове не са чужди и за представителите на въпросния етнос,
въпреки че поне засега те изобщо не се интересуват от такива тежки проблеми.
Демокрацията има нужда от всеки и от всички, които истински вярват в нея, и са
готови, способни да се притекат на помощ, когато устоите на правовата, социалната и справедливата държава се оказват разклатени и смъртно заплашени.
В редиците на тези защитници трябва да намерят своето място и да изпълнят и
своята гражданска роля и колкото може повече цигани/роми, защото това реално е и единственият шанс или път да са преобърнат посоката или съдбата на
Историята, която както в миналото преди социалистическата епоха, така в нашето време им е отнела възможностите за нормален, истински човешки живот:
Съдбата на давещите се е и в ръцете на давещите си! Това важи и за ромите.
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РОМИТЕ – ПАРАЛЕЛНОТО ЖИВЕЕНЕ?!
Таня Неделчева
В общественото съзнание доминира представата за ромите като общност, която живее не в законните рамки на обществото, а на ръба на закона,
край закона, извън него, но съумяващи да се възползват от пролуките в нормативната системата. В общественото съзнание нагласата, че ромите ползват вода и ток без да плащат, сключват ранни бракове, малки момиченца раждат деца и др., е много устойчива. По този начин се създава панорамата на едно паралелно живеене, което ражда конфликти и напрежения, когато се пресича с
доминиращите форми на живот. Въпросът е дали наистина ромите са общността, която е успоредна или нещата са много по-комплексни, поради което и с еднозначни оценки не може нито да се създаде правилната картина, нито да се
намерят оптималните за времето решения.
В началото на август 2017 г. Берлинският институт за население и развитие публикува свое изследване, в което се констатира, че при ромите, които
съставляват между 5 и 10 процента от населението на България, съществува най-голям риск от бедност. Едва половината от тях имат здравни осигуровки.
Относителният дял на децата и младежите до 30-годишна възраст сред ромите
е три пъти по-голям от този на българите, но средната продължителност на живот при ромите е с 10 години по-ниска от тази на българите. Една пета от навлизащите в трудоспособна възраст младежи в България са роми. Използването на тези перспективни (като възраст) трудови ресурси в една силно застаряла
страна би могло да запълни нарастващия дефицит от кадри за българската
икономика. Това е „спящ” трудов потенциал – две трети от ромите на възраст
между 16 и 24 години се числят към категорията „нищонеправещи младежи”,
които нито учат, нито работят, нито стажуват.1 Вероятно това е една от причините ромите да се поддават на различни манипулации. Един от изводите на
Държавната агенция разузнаване за първото полугодие на 2017 г. е, че най-голямата опасност за териториалната цялост на страната е ислямизацията на
ромите.2

1

https://www.actualno.com/society/germansko-izsledvane-za-bylgarija-demografska-kriza-nishtonepraveshtimladeji-i-spjasht-romski-potencial-news_628739.html
2
http://www.168chasa.bg/Article/6428348 © www.168chasa.bg.
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Фактология
Последните години се забелязва една устойчива тенденция и тя е във
все по-честите напрежения, свързани с ромите. Последният случай в Асеновград е показателен за наличието на засилващата се конфликтност. Въпросът е
какво показва тази тенденция и какви са възможните бъдещи траектории. Първото, което се набива на очи, е непознаването на тази етническа общност. Независимо, че се изсипват много пари, непрекъснато се правят изследвания, съществуват десетки неправителствени организации и т.н., ромите остават непоз-нати. Спори се за броят им: най-ранната статистика дава следните данни
за ромите: 1900 г. – 89549 бр. (2.4%); 1905 г. – 99004 бр. (2.5%); 1910 г. –
122296 бр. (2.8%); 1920 г. – 98451 бр. (2.0 %); 1926 г. – 134844 бр. (2.5%); 1934 г.
– 149385 бр. (2.5%); 1946 г. – 170011 бр. (2.4%). През втората половина на ХХ в.
официалната статистика е вероятно манипулирана от политически фактори и
затова данните на Министерството на вътрешните работи е по-надеждно: 1959
г. – 214167 бр. (2.74%); 1976 г. – 373200 бр. (4.26%); 1980 г. – 523519 бр.
(5.96%); 1989 г. – 576927 бр. (6.45%). По данни на Националния статистически
институт през 2001 г. циганското население в България е трето по численост и относителен дял. Към 1 март 2001 г. циганите са 370908 души или
4,7%. На преброяването от 2011 г. (1 февруари 2011) като роми се самоопределят 325343 души или 4,9% от населението на България.
През 2007 г. Институт „Отворено общество” и Национална служба „Полиция” посочват, че общият брой на ромите не надвишава 650 000 – 700 000 души, които другите определят като роми. Антонина Желязкова (Международният
център за малцинствата и културните взаимодействия) посочва цифрата 650
000, докато Румен Сечков (изпълнителен директор на фондация С.Е.Г.А.) – 800
000. Някои ромски лидери твърдят, че броят им е 1,2 млн., като 800 000 от тях
са с избирателни права. Шефът на ромската партия ДРОМ – Илия Илиев, посочва, че у нас живеят 1 милион роми. За Цветелин Кънчев (лидер на Евророма) ромите в България са 870 000. А проф. Петър Иванов от Център за демографска политика (Русе) определя броя на ромите у нас на 1 500 000 човека.
Лицата от ромската етническа общност са разпределени териториално
във всички области. Най-голям е делът им в област Монтана – 12.7% и Сливен
– 11.8%., следвани от Добрич – 8.8%, Ямбол – 8.5% при общо за страната 4.9%.
Около половината (55.4%) от самоидентифициралите се като роми живеят в
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градовете. Възрастовата структура на ромите показва ясно изразена тенденция
– с нарастване на възрастта намалява относителният дял на възрастовите групи: децата от 0 до 9 г. съставляват една пета (20.8%) от всички самоопределили се като роми, групите на 10-19 годишните и 20-29 годишните съставляват
равни дялове, всеки от по 18.3%, между 30-39 г. са 15.2%, между 40-49 г. –
11.6% между 50-59 г. – 8,7%, между 60-69г. – 4,9%, между 70-79 г. – 1.9% и над
80 г. – 0,4%.
Разликата между самоопределилите се като роми и онези, които другите
определят като цигани, се обяснява с това, че много от ромите при официалното преброяване се самоопределят като българи или турци.
На второ място е съществуващият дуализъм по отношение на тази
етническа група. На официално, публично видимо ниво, особено в годините на
т.нар. Десетилетие на ромското включване, съществува особено раздвижване.
В началото на 90-те години на ХХ в. започва процес на усилено интегриране на
ромите в политическия живот на България. Представители на ромската интелигенция създават Демократичен съюз „Рома”. Тя става част от организациите,
които изграждат коалиция Съюз на демократичните сили през 1990 г., а Мануш
Романов е избран за депутат в Седмото Велико народно събрание. Но през
1992 г. се разцепва на няколко части. Към 2005 г. броят на ромските партии нараства на 26 – Рома, Евророма, Рома друм, Рома-Пирин, ДРОМ (път) и др.
Първите организации, които се раждат като алтернатива на Демократичния съюз „Рома”, са Обединен ромски съюз с лидер Васил Чапразов и Конфедерацията на ромите „Европа” с председател Петър Георгиев. Като депутат в
38-то Народно събрание от листата на Българския бизнес блок, обаче, влиза
Цветелин Кънчев (Дон Цеци). Около година по-късно, с помощта на създадената в Унгария международна мрежа Евророма, той учредява националната асоциация Евророма (1999). За участие в местните избори през 1999 г. е регистрирана и партията Свободна България с почетен председател Кирил Рашков (Цар
Киро). През 2001 г. е учредена партията „Рома” с председател Тома Томов.
В местните избори на 27 октомври 2007 г. участие взимат 6 политически
формации, разпознавани като ромски партии, което е значително по-малко от
участвалите през 2003 г. (15 партии и коалиции). Общият брой на подадените
гласове за ромските партии е 90 116, което представлява увеличение с 7,2%
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спрямо 2003 г. (84 044). Общият брой на спечелените мандати е 112, което е с
24,3% по-малко от 2003 г. (148).
След местните избори през 2007 г. се наблюдава значително преструктуриране на ромското политическо пространство: „Евророма” измества „Рома” като водеща ромска партия, изчезват всички малки регионални партии от 2003 г.,
„Рома” запазва традиционно силното си влияние в Северозападна, Североизточна и Централна Южна България. Губи влиянието си в източните предбалкански общини, но значително увеличава влиянието си в Западна България.
Броят на ромските партии, участвали в избори, са: в Парламентарните
през 1997 г. – 2; в Местните през 1999 г. – 6; в Парламентарните през 2001 г. –
4+4 в коалиции; в Местните през 2003 г. – 15; в Парламентарните през 2005 г. –
6; в Местните през 2007 г. – 5; в Парламентарните през 2009 – 1; в Местните
през 2011 – 2; в Парламентарните през 2014 – 2; в Местните 2015 – 1; в Парламентарните през 2017 – 1.
Държавата приема редица документи, свързани с процеса на интеграция
на ромите: Рамкова програма за интеграция на ромите в българското общество
(1999); Национален план за действие за по-нататъшно прилагане на Рамковата
програма (2003-2004); Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (11. 06. 2004 г.); Национален план за действие за изпълнение целите на „Десетилетието на ромското включване (20052015)”; План за действие за изпълнение на Рамковата програма за равноправно
интегриране на ромите в българското общество за 2006 г.; Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) – стратегически документ, израз на политическата ангажираност на правителството за европейското развитие на България в съответствие с Националната програма за
реформи на Република България (2011-2015 г.) и с „Националния план за действие по инициативата Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) (изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020” и в съответствие с новия инструмент за по-добра координация на икономическите политики в рамките на Европейския съюз, т.нар. „Европейски семестър”), Националната програма за развитие на Република България: България 2020 (21.06.2013), Национална програма за реформи 2011-2015
г. в изпълнение на Стратегия Европа 2020 (21.06.2013), Закон за защита от дис68

криминация (02.08.2013), Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г. (13.12.2014), Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (21.11.2014), Стратегия за превенция и намаляване
дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система
(2013-2020) (13.01.2014), Национална стратегия за учене през целия живот
2014-2020 г. (13.01.2014), Национален план за действие по заетостта за 2014 г.
(13.01.2014), Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 година (03.08.2017) и др.
Ефективността на различните политики и практики в България, свързани
с ромите, особено ясно личи от Доклад на Агенцията за основни права за ситуацията на ромите в единадесет държави от 23 май 2012. Проучването обхваща
единадесет страни, членки на ЕС – България, Гърция, Испания, Италия, Полша,
Португалия, Румъния, Словакия, Унгария, Франция и Чешката република. Резултатите представят мрачна картина относно положението на ромите, обхванати в проучването. Сравнението с лица от неромски произход, които живеят
в непосредствена близост, показва значителни различия в тяхното социалноикономическо положение, въпреки че положението на респондентите от неромски произход също често е тревожно. Тези данни потвърждават необходимостта от решителни действия, в активен диалог с ромите, както на национално равнище, така и на равнище на ЕС, установена в съобщението на Европейската ко-мисия за Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране
на ромите до 2020 г. Представените показатели сочат, че социално-икономическото положение на ромите в четирите ключови области на заетост, образование, жилищно настаняване и здравеоопазване в 11-те държави-членки на ЕС,
обхванати от проучването, е незадоволително и по-лошо в сравнение с положението на лица от неромски произход, живеещи в непосредствена близост. Тези
показатели също сочат, че ромите продължават да са изправени пред дискриминация и не са достатъчно информирани за собствените им права, гарантирани от законодателството на ЕС, като например Директивата за равенство между расите (2000/43/ЕО). В сферата на образованието: средно само едно от две
деца от ромски произход, включени в проучването, посещава предучилищно
обучение или детска градина; по време на възрастта за задължително училищно образование 9 от 10 деца от ромски произход на възраст между 7 и 15 годи69

ни посещават училище, с изключение на България, Гърция и Румъния, продължаване на образованието спада значително след възрастта за задължително
училищно образование – само 15% от анкетираните млади роми завършват
горна степен на средно общообразователно или професионално образование.
В сферата на заетостта: средно по-малко от един от трима респонденти от ромски произход има платена работа; един от трима респонденти от ромски произход заявява, че е безработен; други заявяват, че са домакини, пенсионирани,
не са в състояние да работят или са самостоятелно заети лица. В сферата на
здравеопазването: един от трима респонденти от ромски произход на възраст
между 35 и 54 години съобщава за здравни проблеми, които ограничават ежедневните му дейности; средно около 20% от респондентите от ромски произход
нямат здравна осигуровка или не знаят дали имат такава. В сферата на жилищното настаняване: в домакинствата на обхванатите в проучването роми в една
стая средно живеят повече от двама души; около 45 % от ромите живеят в домакинства, в които липсва поне едно от следните основни жилищни удобства, а
именно закрита кухня, вътрешна тоалетна, закрит душ или баня и електричество. По отношение на бедността: средно около 90% от обхванатите в проучването роми живеят в домакинства, чийто еквивалентен доход е под националните
прагове на бедност; средно около 40% от обхванатите в проучването роми живеят в домакинства, в които поне веднъж през последния месец някой е трябвало да си легне гладен, защото не могат да си позволят да купят храна. Дискриминация и осведоменост относно правата: около половината от обхванатите в
проучването роми споделят, че през последните 12 месеца са били обект на
дискриминация поради техния етнически произход; около 40 % от обхванатите
в проучването роми знаят за закони, забраняващи дискриминацията срещу етническите малцинства при кандидатстване за работа.
Преди няколко години темата за ромите е преобладаваща в европейския
печат и по-специално във френския. Ето една кратка вестникарска хронология
от м.септември 2013 г.: 77% от французите искат българските и румънските роми да се върнат в страните си, пише парижкият в. Ньовел обсераватьор. Голяма част от гражданите на европейската държава смята, че вътрешният министър Манюел Валс е прав, като твърди, че начинът на живот на ромите е изключително различен от френския и че ромите са орисани да се върнат в България и Румъния, сочат данни от социологическо изследване. В същото време
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93% от анкетираните са съгласи с твърдението, че циганите не могат да се интегрират във френското общество. Френската полиция разчисти ромски лагер в
северния град Рубе. Френският омбудсман заявява, че „Правителството нарушава собствените си наредби за ромските лагери”. „Монд” пише, че „Манюел
Валс допуска тежка грешка в подхода към ромите във Франция”. Съветът на
Европа е притеснен от антиромските изказвания във Франция. Еврокомисията
отново заплаши Франция със санкции заради ромите. Френският вътрешен министър заявява: България и Румъния нямат място в Шенген. Рединг критикува
остро френския вътрешен министър заради изказванията за ромите. Сблъскал
се с истински взрив на престъпността, френският вътрешен министър умножи
операциите по разтурване на ромски лагери. Сега той демонстрира и своя „неръждаем” прагматизъм като заби гвоздея още по-надълбоко във връзка с болезнения ромски въпрос, посочва френският вестник „Фигаро”. Френски министър казва: Ромите трябва да се върнат в България и Румъния. Френски кмет поощрява саморазправа с роми, след което се извини за „неуместната фраза”.
Брюксел настоява да се разруши стената, отделяща ромите в Кошице. Френски
кмет ще бъде разследван заради расистки обиди срещу роми. Управляващите
във Франция готвят нови мерки срещу ромските лагери. Държавите в ЕС изостават с интеграцията на ромите, предупреждава Брюксел. Две жени и дете загиват при пожар в изоставена фабрика в Лион. Германски икономист призовава
Европейския съюз за ограничения на свободното движение заради ромите.
УНИЦЕФ и ЕС искат от Румъния повече усилия за интеграцията на ромите.
Правозащитни организации критикуват отношението към ромите в Белгия.
Брюксел иска решителни действия за интеграцията на ромите.
Ромското включване
Няколко ромски лидери оценяват Десетилетието на ромското включване
като много добра идея, чието реализиране може да постави ромите в различна
ситуация.3 Според Баки Хюсеинов в началото се провежда последователна политика по отношение на ромите, определят се приоритетните области (жилищна политика, образование, заетост, здравеопазване, култура, борба с дискрими3

Виж: Десетилетие на ромското включване 2005-2015г. Мит или реалност https://www.youtube.com/watch?v=-
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нацията), осъществява се координация между различни министерства при използване на средствата се приемат планове и стратегии. За съжаление не се
слиза надолу, местните организации не поемат ангажимент, не работят успешно.
За Симеон Благоев интеграцията изисква огромна мобилизация както на
ромската общност, така и на всички власти. Нужна е съгласувателна политика
на всички организации и институции, за да се направи сериозна крачка в изпълнението на разработените програми и те да бъдат обвързани с финансови
средства.
Димитър Георгиев заявява, че резултатът от програмите по отношение
на ромското включване не е голям: има реализирани проекти, създадени добри
програми и добра нормативна документация. Очакванията, че всичко ще стане
бързо, не се реализират. Досега само се изписват документи, които остават на
хартия.
Според Цветелин Кънчев най-напред трябва да се говори за изравняване
на възможностите между всички (не само етническите, но и социални) групи в
България и след това да се осигури равен старт на всички. За него Десетилетието на ромското включване е мит. Никой не е могъл да разпознае Десетилетието на ромското включване като реален факт, никой не го е почувствал. Една и
съща група фондации участват в обсъждането на Стратегията за ромското
включване, същите фондации участват и в нейното приемане, отново тези фондации уж осъществяват нейното реализиране. Това е прах в очите на хората, а
ромите продължават да тънат в мизерия и нищета. Много пари от еврофондове
и от световни фондове са влезли (над 500 млн долара), но резултатът е нищожен.
Десетилетието на ромското включване е замислено още през 2003 г., казва Румян Русинов. Това е инициатива за създаване на политическа воля у правителствата от Централна и Източна Европа за решаване на ромския въпрос.
Може би малко хора знаят, че Декадата е основана върху положителните
практики, реализирани в България. България има исторически принос при реализиране на образователни практики. През 2003 г. 7 примиер-министри са повикани в Будапеща от два крупни финансови центъра (Световната банка и Фондация „Отворено общество”), за да е сигурно, че на най-високо политическо
равнище ще има политическа воля и че на това ниво политиките ще се спазват.
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Фактът, че две финансови институции организират дейностите, създава неразбиране между политическите субекти. Те очакват финансови потоци, мислят,
че Декадата е пари. В един момент става ясно, че на тях не се предлагат пари и
че Декадата е рамка на определени политики, което охлажда ентусиазма на
част от правителствата. Според него основният проблем е липсата на политическа воля.
И Деян Колев определя основния проблем в погрешните очаквания на
правителствата, че Световната банка и фондация „Отворено общество” ще финансират всичко, а че те ще дават нещо допълнително, но няма да полагат кой
знае какви усилия. На 2 февруара 2002 г. в София се събират много министърпредседатели и приемат планове за действие, но ако се отворят сега, ще се види, че в тях има някакви обичайни дейности и някакви символични акции. Средствата на Сорос не са кой знае колко... Основните средства, които са дадени,
са по програма ФАР и по ОП „Развитие на човешките ресурси”, и тези средства
са управлявани предимно от държавни институции.
Една държава трябва да има идеология, механизми и финанси, за да може да провежда политики, подчертава Румян Русинов. България приема много
стойностна идеология през 1999 г., но се отказва от нея и приема идеологията на западните донори. Външните донори в най-добрия вариант помагат, но
не могат да изместят ролята на държавата. И това, че България не си е свършила работата, не значи че трябва да обвиняваме друг.
Когато говорим за злоупотреби с европари трябва да сме много внимателни, предупреждава Деян Колев. Говоренето за злоупотреби на ромски лидери с пари е по-скоро по линия на Сорос (фондация „Отворено общество”) и други частни организации – там контролът е по-нисък. С европейските програми не
е възможно. Според него, лошите внушения са две: 1) че едва ли не всички организации злоупотребяват с пари; и 2) ромската интеграция не се случва, защото ромските лидери отклоняват пари.
Като цяло този процес по различни оценки е неуспешен. Мнението както
на висши държавни служители, така и на представителите на неправителствените организации е еднакво – „няма активна политика по интеграция на ромите”. Поради ниския си образователен статус циганите се оказват най-депремираната етническа общност в страната. Ситуацията се усложнява допълнително от демонстративна загриженост на задгранични неправителствени ор73

ганизации, които (реално или привидно) проявяват изключителна загриженост
за безработицата, бездомността, безперспективността на българските циганите, без да я съотнасят спрямо идентичната съдба на всички останали българи.
Създава се впечатлението, че ромите се поставят в привилегировано положение чрез различни политики, програми и пр. Това води до засилване на нагласите за неравнопоставеност между гражданите от ромски етнически произход,
от една страна, и останалите, от друга. Цялата политическа външна загриженост около „ромското включване” във всекидневния език се „превежда” чрез изрази: „защо ние плащаме ток, вода, данъци, а те не”, „защо държавата им осигурява помощи”, „докога те ще живеят за сметка на нас” и пр.
Но от друга страна, на експертно ниво, се изтъква, че „Десетилетието на
Ромското включване” не се изпълнява: ромският език и култура не са защитени;
циганите не са защитени от социално обедняване; те не са допускани до пазара на труда и до образование, като съзнателно им се пречи в това отношение,
а защитата им от преследване и обезправяване не е гарантирана.
През последните години сякаш съвсем отпадна темата за интеграцията
на ромското население. Жизненият стандарт се срина на всички граждани на
България. Естествено в тази ситуация ромите отново са най-ощетените.
Основна причина за неуспешната интеграция на ромите е наличието на
тотално негативно отношение към тях от страна на другите две големи етнически общности – българи и турци. Данните от социологическите изследвания показват високи нива на съгласие от страна на българите и турците, че „Ромите
са най-честите извършители на криминални престъпления”, че „Ромите сами са
си виновни за положението, в което се намират”, че „Ромите трябва да живеят
отделно от нас” и т.н. Тези настроения са в основата на различни ксенофобски,
популистки и националистически формирования с антиромска насоченост, които са в ущърб за демократичния процес. Друга причина за неуспешната интерграция е компактността на живеене на ромското население. В голямата си
част то живее в отделни гета, квартали или махали. Почти във всеки по-голям
град има райони, населени с роми: в София – Факултета (около 40 хиляди); в
Пловдив – Столипиново (най-голямото ромско гето на Балканите с 45000 души);
във Видин – 15 000 роми в квартал в „Нов път”; близо 1/3 от жителите на Нова
Загора живеят в гето (11000); ромският квартал „Надежда” в Сливен е с население около 14000; в Пазарджик ромите живеят предимно в кв. „Изток”. Цифрите
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са многократно занижени, защото една част се самоопределят като турци, а
други – като българи. Освен това определена част от ромското население е
мобилно по традиция или поради опредлени икономически нужди. То се ориентира към по-големите градове в търсене на препитание. Например ромското население във Факултета в София се е удвоило само за няколко години. Не трябва да се подценява и липсата на силна диференцирана политика към отделните ромски групи и подгрупи. Самата специфика на ромската идентичност, т.е на
чувството за принадлежност към дадена общност, е многослоеста, сложно
структурирана и йерархизирана. Тя е множествена идентичност, от една страна
и гранична, от друга. Сложността при изследване и дефиниране на ромската
идентичност произтича най-вече от факта, че на ромската етническа общност
липсват онези атрибути, спрямо които по принцип се градят идентичностите.
Специфичен феномен при ромите е, че те, в сравнение с другите две основни етнически групи, демонстрират сравнително ниско доверието към българските и европейските институции.
По данни на НСИ от преброяването през 2011 г. икономическата активност на големите етнически групи в страната продължава да се различава значително. Икономически активни са 53.5% от всички етнически българи над 15
години, 45.4% от българските турци и едва 38.8% от ромите, въпреки че в тази
най-млада етническа група делът на учащите след 15 годишна възраст и делът
на пенсионерите е най-нисък. При българите заети са 87.7% от икономически
активните лица. При българските граждани от турски произход заетите са
74.3% от икономически активните лица. При ромите заети са едва 50.2% от икономически активните лица; т.е. 19.35% от всички роми над 15 г. При ромите
икономически неактивни са цели три пети от лицата над 15 години – 61.2%.
В България ромските общности се делят на три основни: йерлии, калдараши и родари. Всяка една група се дели на подгрупи, различаващи се предимно по говоримия от тях диалект и традиционен мъжки занаят. Основните групи
са значително обособени една от друга (макар че след 1989 г., особено с навлизането на протестантските деноминации, се наблюдава отваряне и екзогамни
бракове предимно в големите градски махали). Подгрупите, обаче, не са така
ясно диференцирани и е възможно да бъдат променяни в хода на индивидуалния жизнен цикъл в зависимост от смяната на занаята или района на местоживеене. Между различните подгрупи в дадено селище обикновено има някаква
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йерархия (която в друго селище може да изглежда в точно противоположен
ред), но не съществува ясна йерархия на национално ниво. Циганските групи
имат консервативен характер. В големите многочислени уседнали цигански
общности границите между групите са отстъпили място на цялостно циганско
самосъзнание. В тези нововъзникнали общности част от предишните норми на
живот и поведение са отпаднали, напр. „мешарето”, други обаче продължават
да съществуват: купуването на булката, ендогамия, чистота на кръвта, ранна
женитба под влияние на родителите, девственост на булката и др.
Калдарашите са известни още като сръбски или унгарски цигани („келдерари”, „калгараши”, „кардараши” и „върбани”). Традиционната религиозна принадлежност на калдерашите в България е Източното православие, докато в Западна Европа и Северна Америка са католици. Името на тази циганска субгрупа
произлиза от румънското „caldera" – котел. Значителна част от тях идват в България в периода между Първата и Втората световни войни от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Северна Сърбия (Войводина). Заставени са да
уседнат през 1958 г. с постановление № 258 на Министерския съвет, но реално
продължават да чергарстват до 1975-76 г. Държат на строго групово обособяване, строга ендогамия, спазват старите цигански норми и правила на поведение.
Поради спецификата на своя занаят (котларство и бакърджийство), те не образуват свои махали (макар че в последните 10 години подобни процеси се наблюдават във Варненско и Пловдивско) и живеят разпръснато предимно по села
и малки градове. Калдерашите са субгрупата с най-много „барвале” – големци,
богати хора от циганските общности в страната. Известни са с характерната
професия при младите момичета – джебчийството, а при по-възрастните жени
– хиромантията (врачуването на ръка). Специфичен орган за разрешаване на
вътрешните конфликти между отделните членове и родове при калдерашите е
т.нар. мешере (познато в Западна Европа като „kris”).
Най-многочислена е общността на т.нар. „йерлии”. Йерлии идва вероятно
от турски (yerli – роден, местен). Разглеждат себе си като хора „с висок морал и
модерен манталитет” в сравнение с други цигански групи. Най-големите и приблизително равни по численост са дасикане рома („български цигани”) и хорахане рома („турски цигани”). Дасикане рома са православни християни, но в поново време се наблюдава тенденция към протестантството. Хорохане рома са
мюсюлмани. Вероятно по време на османското робство възникват и другите
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две наименования дасикане: в някои цигански диалекти „дас” означава роб, оттам дасикане за робското положение на християните в османската империя, в
други „дас” означава „българин”, което през последните години придобива официалния превод на „дас” и съответно „дасикано” – „българско”, „дасиканес” –
„български”. Йерархично тези две групи се делят според занаяти или диалектни
особености на езика, като напр. живеещите главно по селата бургуджии, музиканти, кошничари, калайджии, джамбази и други. Турските цигани или хорахане
рома са най-многобройната ромска група в България. Те изповядват ислям,
премесен 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 премесен с множество турски думи, а част
от тях използват турски език, заедно с романес. Сред много хорахане-рома се
наблюдава преферирано турско самосъзнание – те отричат ромския си произход, но както българското, така и турското население продължава да ги възприема като цигани.
Лударите (или Рудари) се самоидентифицират като „власи” или „румънски цигани”. Говорят диалект на румънския език. Според поминъка си те се делят на няколко подгрупи — в едната са урсарите (мечкари) и маймунарите, а в
другата – лингурари (копанарите), които правят дървени лъжици (от където идва и името им: лингура (рум.) - лъжица) и копанки. До скоро урсарите обикаляха
страната, предимно през топлия сезон, но в момента са останали само 2 семейства, които практикуват мечкадарство, тъй като мечките са били откупени и
интернирани в резерват „Белица” от природозащитната организация „Четири
лапи”.
В българското общество като цяло съществува толерантно отношение към ромската култура. Дори някои от празниците особено Банго Василий (Куцият Васил, Нова година) - 14 януари), и Богородица Бари (Успение на
Света Богородица) - 28 август), се празнуват, особено в селата и по-малките
градчета, заедно с представители на другите етнически общности. В това отношение няма проблем. Общото негативно отношение към ромите се дължи не на
тяхната екзотична култура, а на неспазването на общоприети стандарти, норми
и закони.
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Според изследвания на различни агенции неграмотните сред пълнолетните роми са 18,1%, с незавършено основно образование са 24,2%, с основно –
41,4%, с незавършено средно са 2,7%, със средно образование – 12,2%, с висше образование – 0,7%. Според изследване на колектив на БАН „Демографско
развитие на Република България”, 2005 г., при българите делът на висшистите
е 16%, в турската общност е около 2%, при ромите практически клони към нула
(0,2%). При младежите от 15 до 19 години завършилите не повече от 4-ти клас,
т.е. практически неграмотни, картината е следната: при българите те са 9%, при
турците – 24%, при ромите – 64%. По данни на различни социологически изследвания отпадащите от училище роми е – 7%-8%. По данни от неправителствените организации в България има 300 смесени училища и 106 чисто ромски
училища, където учениците са 100% роми. Възникването на такива сегрегирани
училаща се появи като ефект от обособяването на ромски квартали в по-големите градове.
Изследванията и статистическите данни показват високи нива на безработица сред ромската общност. В районите с концентрирано ромско население
без работа продължават да са около 65%-70% от трудоспособните роми. Причини са много – икономическа криза, ниско образователно и квалификационно
ниво, дискриминиционно отношение на работодателите и др.
Според Световната банка към 2020 г. 23% от трудовото население в
страната ще бъдат роми. Това означава, че, ако не се реализира национална
стратегия за интеграция, ще има 23% население, за което трябва да се отделят социални фондове.
Изследванията категорично показват, че бедността и различните форми
на дискриминация са основните фактори, тласкащи ромите да напускат страните си. Определящ момент на бедността е безработицата. Факторите, които
„привличат” ромите към някои страни, са предполагаемите перспективи за намиране на работа и повишаване на жизнения стандарт. Сумарният ефект от
бедността и дискриминацията е липсата на чувство на увереност. На въпроса
„Чувствате ли се уверени в бъдещото?” само 6,1% от ромите отговарят с „да”, с
„донякъде” – 31,6% и с категоричното „не” – 62,3%. Липсата на екзистенциални
перспективи е една от причините за преселване.
Констатираните негативни прояви на гражданите от ЕС спрямо пристигащите в тези страни роми, засилващите се антиромски политически реакции
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(екстрадирането преди години на роми от Франция и др.), съществуващите политики и практики в редица заподноевропейски страни оказват отрицателно
въздействие върху свободното движение на роми. Например, в доклад на FRA
„Положението на гражданите на ЕС от ромски произход, които се движат и установяват в други държави-членки на ЕС” се изтъква: „По време на събеседванията, проведени в рамките на проучването, респондентите от ромски произход, които преминават така наречените шенгенски граници (към момента това
са границите на Ирландия, България, Румъния и Обединеното кралство), описват преживяванията си общо взето в положителна светлина. Въпреки това, някои респонденти са се сблъскали с „етническо профилиране”, свързано с корупционни практики при напускане и при завръщане в собствените си страни.”4 Вероятно и това ще доведе до намаляване желанието за миграция на българските роми. В национален план е необходимо да се инвестират повече от европейските субсидии в интегриране на ромите.
Проблемът за миграцията, свързана с бедността, трябва да бъде решаван там, където е възникнал. Това е най-благоприятното развитие, но в ситуация на криза едва ли е изпълнимо в близко бъдеще.
Идентичност и интеграция
Очертаното фактическо положение на ромите в България поставя въпроса за отношението между идентичностите на отделните етнически общности и процеса на интерграция. В основата на това е трансформацията на
националната идентичност, от която фактически се „раждат” нови типове идентичности, структурно и функционално различни от по-рано съществуващи и релевантни на други социални реалности. Това се съпътства от два процеса.
Първият е процесът на „вкризяване” на българската национална идентичност
както от променящите се етнически идентичности, така и от изграждащата се
европейска. Тук се проявяват специфичните й особености, родени от конкретни
контексти. Националната ни идентичност се гради в много и различни исторически контексти, с по-радикални или по-незабелижими прекъсвания, обединяваща членовете на няколко или всички етнически общности чрез общозначими
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ценности и цели заедно със собствените им общностни интерпретации. Това
означава, че тя притежава способността да създава пространство на съ-съществуване на различните като равноценни, да налага мултикултурността, която конструира многообразен и кохерентен социален свят, да задава нови форми на интеграция и диференциация. Такава „мека”, гъвкава, пластична национална идентичност винаги е отворена за императивите на социалното време.
Вторият – предефинират се етнически идентичности в рамките на националната държава. Преди 1989 г., във времето на господство на идеята за единна и монолитна нация – по редица политически причини при всички етнически
общности в България етническата идентичност – не се проблематизира или поскоро не се позволява да се проблематизира, а още по-малко да се манифестира и нейните прояви са единствено в частно-битовата сфера, в която се съхраняват и възпроизвеждат етнокултурните модели на поведение.
Поради различни причини в края на 80-те и началото на 90-те години на
ХХ в. в България започва тотална криза на идентичността. Всяка една от
големите етнически общности (българската, турската и ромската) преформулира основните параметри на своето етническо самосъзнание, Ние-образа като
цяло и Те-образите на другите етноси. Общата тенденция на кризисността се
характеризира със засилени етноцентристки нагласи, увеличени етнически дистанции, увеличени на негативните щрихи при Те-образите на другите етноси,
засилена вътреетническа стратификация, формиране на собствени политически, икономически и интелектуални елити във всяка етническа общност.
Тези общи процеси се специфицират при всяка от големите етнически
общности. При българите кризата на идентичността е свързана предимно с
криза на националната идентичност, от чиито трансформации се „раждат”
различни форми на национализъм. Независимо от това като цяло се запазва
функционирането на мека и отворена национална идентичност, а модификациите на национализма са предимно отбранителни и не са заредени с нетърпима
агресивност.
През същия период турската етническа общност става видима за общественото съзнание. Най-забележими са процесите на активно етническо
обособяване и еманципиране, изразяващо се в конструиране на самата общност, активно етническо манифестиране на себе си като ценност, изграждане
на политически, интелектуален и икономически елити в търсене на нов социа80

лен образ и ефективни механизми за фактическото реализиране на съответните си права и задължения, в повишено социално самочувствие, което имплицира относително активна гражданска позиция и опити за преодоляване на различните форми на маргинализация.
Много по-сложни са процесите, свързани и провокирани от кризата на
идентичността в ромската общност. Това се дължи на спецификата изобщо на
самата ромска идентичност, т.е на чувството за принадлежност към многослоестата, сложно структурирана и йерархизирана ромска общност с много субгрупи. Тя е множествена идентичност, от една страна и гранична, от друга. Тя е
аморфна, дисперсна, ризомна. Сложността при изследване и дефиниране на
ромската идентичност произтича най-вече от факта, че на ромската етническа
общност липсват онези атрибути, спрямо които по принцип се градят идентичностите. Почти всички атрибути са външно приписвани, „вменявани” от другите,
различните, от неромите.
В началото на 90-те години на ХХ в. сред ромското население се засилва тенденцията към турцизиране и формиране на антибългарски настроения,
което означава не просто криза на етническата идентичност и предефинирането й. Това е период, в който върху ромската общност се стоварват най-многото
негативи, най-големите тежести от преструктуриране на обществото. Причините са много. Основните са ниското образование и квалификация на ромското
население. Потъването им ги лишава от много възможности, от много ресурси
и те като че ли „изчезват” от социалния свят на българската национална държава. Чуват се самотни гласове на ромски лидери, но в цялата „шумотевица” те
се загубват.
През втората половина на 90-те години на ХХ в. на фона на „успокояването” на процесите на манифестирано етнодиференциране и предефиниране
на етническата идентичност започва преекспониране на ромската равнопоставеност и се поставя началото на формиране на ромска етническа идентичност.
Най-силните индикатори са създаване на писмен ромски език и искания за изучаването му в държавните училища, конструиране на ромска история със събития, участници, територии, появата на списания и вестници на ромски език, изграждане на десетки и стотици образователни и социални политики, финансирани от европейски и международни институции, градене на публичен ромски образ чрез средствата за масова информация, създаване на десетки неправител81

ствени организации, афиширане на явни претенции за добиване на властови
ресурси, обучаване на ромски политически лидери.
Това е времето, в което ромската общност все повече иска: иска да
участва в управлението на всички нива и заявява, че може; иска работни места,
по възможност без образование и квалификация; иска да бъде богата, но държавата да осигурява това богатство и пр. Но дори и в тези искания не е единна.
Вътре има противопоставяния, непрекъснато създаване на политически партии,
неправителствени организации и разпадането им, на чието место се появяват
нови. Изгряването и угасването на политическия небосклон на политически лидери е обикновена практика. Това означава, че общността все още търси мястото си в социалното пространство, или (ако използваме думите на Чарлз Тейлър, че идентичността е да знаем кои сме и къде се ситуираме), ромската
идентичност все още не знае къде да се ситуира.
Началото на ХХІ в. е период на систематично и промислено градене на
ромска етническа идентичност: различава се и се акцентира върху собствената уникалност, градят се политики за образование и квалификация на общността и вече сегменти от нея се включват в образователните програми, оформя се слой елит (макар и тънък) (политически, интелектуален, икономически),
по-интензивно е присъствието на общността в социалното пространство, т.е.
става видима, гради се бъдещият й образ – най-значимият индикатор за началото на съществуване на консистентна/кохерентна и адекватна идентичност –
да знаеш какъв и къде ще бъдеш в бъдещето.
Независимо от силните социално-икономически, политически и др. напрежения и сътресения процесът на европеизация на българското общество
протича без екстремни противопоставяния, запазвайки достатъчен консенсус и
етническа кохерентност. Това показва, че исторически формиралата се културна субстанция има като принцип съвместимостта, съ-съществуването на различията. В това се крие и спецификата и жизнеността на българската национална
идентичност, на етническия модел, който генерира положителни изменения и
оптимистични хоризонти. В основата му е умението да се живее с другия, съчетаването на различни културни образци, обединяването на специфични етнически битови ритуали и практики. Развитието му е по-скоро процес на институционализиране и закрепване в обществено видими форми на този традиционен
вариант на взаимоотношения между различните етноси. В този смисъл може да
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се каже, че именно отвореността на етническите общности и съответно на идентичностите им позволява бързото преживяване и изживяване на собствени негативни нагласи и отношения. Това всъщност е процесът на предефиниране в
рамките на общественото съзнание на обема и съдържанието на понятието
българско. Укрепването и засилването на преживяването за равнопоставеност
на всички граждани на България като социален феномен се проявява силно в
среда на обособени и обособяващи се общности като интегрално социално и
личностно състояние. В този смисъл в днешната ситуация етническият модел
като всеки добър политически продукт изисква внимателното отглеждане и
грижливо пазене, защото той не е веднъж завинаги даден, а е динамично състояние и има определена цена. Като цяло сегашното му състояние се характеризира с доминираща етническа кохерентност, с увеличаващи се полета на
структурно-функционални взаимодействия между етническите общности без да
се имплицират явни или неявни форми на напрежения, с разширяващи се когнитивни, емотивни и поведенски междуетнически „стиковки” в структурите на
властта, със засилващ се процес на приемане на другостта като манифестирана гражданска стратегия в контекста на засилено заявяване от всяка етническа
общност на собствената културна самобитност. Но не само това – идентичностите на различните етнически общности в България по принцип са отворени и
като такива са насочени към бъдещето. Може да се каже, че в етническите общности се трансформира етническата и националната идентичност по посока
на една по-универсална и по-адекватно ситуирана спрямо актуалните събития
идентичност – европейска. Естествено е, че на фона на тази оптимистична „теория” за етническото съ-съществуване в България има и редица примери за
отрицателни флуктуации, но именно защото българският етнически модел е
продукт на вековното общуване между различни групи и общности, деструктивните феномени се стопяват и минимизират. В случая е важно да се подчертае
градивната, положителната тенденция, която е свързана с трансформацията на
националната идентичност, която се модифицира според една по-голяма общност, каквато е тази на европейските народи.
Ромският елит
В България се оформя сравнително много тънък слой ромски елит. Повидните му представители са: проф. Александър Чирков (кардиохирург), доц.
Христо Кючуков (учен), Усин Керим (поет), Сали Ибрахим (поетеса), Радослав
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Димитров – Бадуля (художник); Сюлейман Сеферов (художник), Кеазим Исимов
(художник), Васко Василев (скулптор), Яшар Маликов (съставител на „Циганскобългарски речник“), Тома Томов (политик), Ибро Лолов (акордеонист), Венцислав Такев (цигулар), Юри Юнаков (саксофонист), Софи Маринова (певица),
Бонка Илиева-Бони (певица), Азис (певец), Юлия Бикова (певица), Сашо Роман
(певец), Савчо Савчев (журналист), Васил Чапразов (поет и журналист), Христо
Христов (поет и журналист), Иляз Алиев (футболист), Ружди Керимов (футболист), Мариян Огнянов (футболист), Борис Георгиев (боксьор), Серафим Тодоров (боксьор), Мартин Асенов (общественик и Председател на МРО – България), Светлин Райков (общественик и организатор на Ромски НПО-та в България), Деница Михайлова (актриса, първата ромка служител в МВнР) и др.
Ромският елит се различава по своя генезис от българския и турския, но
неговото съществуване и функциониране е важен момент за ромската общност
и българското общество, като на него се гледа с все повече очаквания и надежди. Същевременно трябва да се има предвид, че формирането му става в
среда, която го прави типологично сходен с елитите на другите етнически общности, макар и в различна степен. Независимо от това, той има своя „мисия”,
различна в много отношения от тази на етническите други. В последните 25 години тя (мисията) много напомня възрожденската роля на елитите – да обединят общността, да формулират „пътната й карта” за движението й в обществено-историческото време и пространство, да я мобилизират в името на тази
„карта”, да чертаят бъдещия общностен проект, да убеждават общността и другите в ефективността му, да формулират в него онези общностни „стъпки”, чрез
които тя ще „прескочи” в модерността (т.е. ще се превърне в общност от граждани, а не от членове на кланове) с основателно етническо и национално самочувствие. За да бъде възможно всичко това, този елит трябва да е изработил и
„сключил” обществен договор с общността – да е признат и оторизиран от нея
за бъдещи действия, свързани с нея, да е отговорен за нея, но и да се отчита
пред нея, също и да бъде контролиран от нея. В този смисъл той вече не е виртуален фактор, а реална сила, която може да поеме своята отговорност за пълноценното включване на ромската общност в живота на българското общество.
Вътрешните разделения на ромския елит имат важна роля за силата на
влиянието му върху общността и върху националния политическия живот. Найобщо може да се каже, че колкото по-разединен е, толкова по-разнопосочни са
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въздействията му, респективно – по-минимални влиянията му. Защото разпокъсването на този слой, означава, че той не е в състояние да формулира общи
цели, споделени ценности, приети от всички бъдещи стратегии, единно разбиране за общностния образ и за пътя за постигането му. В резултат на това единичните (или частично груповите) усилия очертават посоката на движение на
малки обединения от общността, но както динамиката, така и ориентациите са
различни. Не случайно в границите на българския политически живот се появяват и изчезват за много кратко време ромски политически формации и политически лидери. Доказателство за незначителността им, обаче, е знаменателният
факт, че те обикновено нямат последователи във времето, а новите движения и
фигури радикално се разминават с или пък дори противостоят на предишните.
Трябва да се отбележи и още една особеност – той се формира хаотично, несистемно, а пък често пъти и случайно. Това означава, че отсъства ясна
представа какво е необходимо и какви са очакванията, каква ще е ролята му и в
какви области, в съответствие с какви минали, сегашни и бъдещи стратегии.
Когато се правят анализи на ромския политически елит основното и найважното е, че той се формира в рамките на националния български контекст.
Това реално означава, че в много отношения този елит неизбежно носи и спецификите на този контекст (както положителните, така и отрицателните), т.е.
националните особености, но някак оцветени и от етническите характеристики.
Друг важен момент е, че този елит не се създава на празно място. И преди 1989 г. ромската общност е имала свои представители в интелектуалния,
културния, политическия, управленския национален елит. Негова специфика е,
обаче, че тогава той в значителна степен се е преживявал като национален (а
не етнически), пък е и полагал усилия и другите да го приемат като такъв. А неговите представители не просто са се преживявали въображаеми или отчасти и
реално, но реално, фактически и практически са променяли базови параметри
на битовата си култура, социалната среда, стил на живот, т.е. вписали са се в
националната общност. За някои дистанцирането от етническата общност и изключването на значителна част от етническото в собственото съществуване е
било основно условие. Други, както нерядко се случва в този контекст, са останали в по-голяма степен обвързани с етнически традиционното, като са му „отделяли” сферата на битово празничното. Трети полагат и досега усилия да преформатират ромското, като го направят част от националното, като свържат
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логиката и феноменологията на етническите си събития и фигури с тези на културата, науката, политиката, управленските структури и техните разнородни и
многообрази проявления както на местно, така също и на централно равнище.
„Разказът” за този елит обикновено предполага и артикулирането на важни събития от българския социален контекст, в който той се „ражда”, или в който (и отчасти заради който) се осъществява вътрешното му диференциране,
промените му в зависимост от различните етапи от развитието на социума и пр.
Реалните структурни деления са няколко. Първо, той е съставен от две
групи, които отчасти се препокриват. Първата е израстнала и формирана преди
1989 г. Тя по принцип не е професионална, макар че в нея има много малка
част, която е принадлежала към националната политическа класа. Преобладаващо, тя се изгражда в различни стопански организации или местната власт,
където е заемала различни позиции и е натрупала огромен управленски опит.
Знанията й са предимно от този опит, осъществявал се в различни сфери, и те
обикновено компенсират липсата на системна подготовка. Но тя познава много
хора (както от своята общност, така от мнозинството и от други малцинства) с
които заедно са работили. Членовете на ромската общност им имат доверие и
около тях винаги има много кръгове с различна степен на близост и различни
цели. Най-важните характеристики са умението да общуват с разбиране, защото познават проблемните ситуации както на общността си (през какви периоди е
минала, какви са възможностите и очакванията й, до каква степен може да бъде управлявана и пр.), така и на страната (състоянието на обществото, готовността му да се „обвърже” с ромите, „желанията и потребностите” на ромите в
конкретния момент и пр.), притежават способност да разбират ситуацията и да
взимат бързи решения. Тоест, става дума за реално познаване на проблемите.
Друг момент от техния особен публичен образ е ангажираността с проблемите на общността както за страната като цяло, така и за конкретните региони, и както за общността като цяло, така и за отделните субгрупи. Т.е. могат да
дават професионална оценка и решения. Важен момент е, че в процеса на същинската си работа по различни причини се е налагало да се запознават с различните практики на решаване на “ромските проблеми” в европейските страни.
За съжаление, обаче, те предпочитат да остават и остават на по-високо
политическо и управленско ниво, където се подготвят документи, предписват се
действия, прогнозират се реакциите на европейски и международни организа86

ции без да се заемат обикновено или ежедневно с конкретни дейности. А друга
част от тях (вече поостаряла, поизхабена и поизморена), която формално е извън всякакви организации, продължава да „демонстрира” влиянието си чрез
съответни познанства, стари и нови връзки или зависимости от известни представители на различни политически партии, а също и да „дава обещания” или
„направления” за „малките хора” от общността за решаване на проблемите им.
Разбира се, че малка част от този елит стига до високи позиции в националната политическа йерархия, като става част от нея, споделя стила й на живот. Това вече неизбежно създава предпоставки и условия в голяма степен
нейни представители да се дистанцират от общността. Излизайки на националната сцена такива хора вече не са етнически определени (етническата й идентичност потъва дълбоко в личностната психична структура или само на битово
ниво на повърхността „излизат” определени „ромски” елементи), а има и друга
предписана роля, като и очакванията от нея са други. Собствената етническа
общност не е в приоритетите й. Нейните (на тази етническата общност) проблеми влизат във фокуса на вниманието й само като част от националните
проблеми – образование, безработица, бедност, здравеопазване, жилищна политика, престъпност и пр. В рамките на държавническата оптика това е справедливата стратегия. Но има и един по-специфичен момент: някакви други хора
и институции в някакво друго време не са си свършили добре работата, поради
което и ромската общност е останала в статуса на определена социална „екзотика” на българското общество както с интересната си (но все още непозната
култура), така и с драматичното реално положение, в което се намира огромна
част от нея. Погледнато отвън, тази част от елита реално се отдалечава от общността си, независимо какво говори. Тя се вписва относително успешно в националния политически елит, става и част от гражданската общност или от националното цяло, заличава много от видимите етнически „белези”. И това е естествен процес в развитието на гражданското общество. Доказателство за това
са усилията на някои от тях да вплетат в националната история герои от ромската общност, да подменят етническия произход на важни фигури в нея, дори
да „пренапишат” част от националната история, като поставят акцент върху активното участие на ромите в нея. Всъщност тук се очертава едно твърде важна
особеност – такива хора обикновеноне се интересуват много от собствената
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ромска история, която всъщност е необходимия атрибут за формирането на
стабилна и значима етническа общност (по-точно в смисъла на Антъни Смит).5
Може би подобни „ходове” са специфични знаци, че ромската общност
няма да следва извървения от другите път на конституиране, но и че краят на
модерността ще промени развитието и начина на интегрирането й. Но каквито и
да са бъдещите й стъпки, поне засега тази общност остава встрани от пряката
дейност на политическата й класа, а и тя не я превръща във важен субект, към
който трябва възможно най-бързо да бъдат насочени ефективни политики.
Собствената етническа общност на тази част от политическия елит се
превръща в един от многото проблеми на обществото. Той търси добри чужди
практики, участва в прилагането им в България, прави опити да оценява различни европейски политики и да определя ефективността им у нас. Макар че,
ако направим коментар на последните държавни дейности, свързани с жилищните ромски проблеми, ще визираме и другата гледна точка (на държавата), с
която ще се доближим до твърдението, че в лицето на сегашното правителство
тя видимо не се интересува от „експертните възможности” на ромския политически елит. Посочваме това държавно управление именно защото при него е и
най-драстичен „отказът” от проблемите на малцинствата. Това, разбира се, не
означава, че при предишните правителства е направено много. През целия период на преход предимно се говори какво би трябвало да се направи, изработват се нормативни документи, създават се институции, но реално постигнатото
е толкова малко, че дори не се забелязва нито от ромите, нито от обществото.
Като политическа ориентация, тази част от политическия елит гравитира
и към различни политически партии. С определена доза условност може да се
твърди, че както „старите”, така и „младите” от него са ориентирани предимно
към лявата част от политическия спектър. Някои са били членове на комунистическата партия и са израстнали като нейни кадри, независимо в каква сфера
са се реализирали (партийна, управленска или стопанска). Други (по-младите)
дори и формално да не са били членове на БКП, а и сега да не са членове на
БСП, са свързани с тази част на националния политически елит. Това в някаква
степен предопределя „географията” на влиянието им в рамките на ромската

5

Виж: Смит, А. 2000. Национална идентичност, С., „Кралица Маб”.
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общност и мястото им в национален план. Освен това те са хората, които найпродължително време са работили целенасочено за ромите, в резултат на което са убедени, че са действали правилно, и че сега са най-справедливи, почтени, коректни, честни спрямо ромските проблеми. В някаква степен това е вярно.
Но то не променя факта, че през всички исторически периоди по отношение на
ромите (защото и по отношение на малцинствата изобщо) се е провеждала непоследователна политика, извършвали са се противоречиви действия, работило се е „на парче”. За този елит ромската общност е „по-добра” от публичния й
образ, за нейния начин на живот и проблемите й е виновна държавата, промените в положението й трябва да бъдат извършени от държавата, другите и особено мнозинството са били, са и ще продължават да бъдат дискриминиращи
ромите (макар, че те в повечето случаи не са били обект на дискриминация в
личния им живот), по възможност премълчават и заобикалят криминализирането на общността, не са посредници между нея, обществото и институциите, не
търсят технологии за превръщането на цялата общност или поне на части от
нея в активен и мобилизиран социален субект, не идентифицират себе си, а и
другите елити във фигури, които са готови, но и способни реално, с практически
действия да скъсяват съществуващите дистанции между общността и другите.
Втората група от ромския политически елит вече като цяло се изгражда
през демократичния преход. В нея определено преобладават „израстналите” и
„форматираните” в мисленето, общуването и действията си лица в неправителствения сектор в български, европейски и международни институции или образоващите се в различни висши училища у нас, а пък и в чужбина. Всички те
притежават самочувствието на солидни професионалисти, добре подготвени в
чужбина, но и с неудовлетворението, че в България не са получили полагащото
им се – т.е. високи управленски постове. Може би, и с основание, защото често
на тези места се поставят хора, които нямат нито компетенциите, нито опита за
справяне с проблемите на ромската общност в конкретните социални ситуации,
през които преминава българското общество. Въпреки това, тези кадри остават
в това много тежко и сложно поле на разнообразна социално-политическа дейност, като някои са и най-искрено са отдадени на каузата. Въпреки това усилията им са разпокъсани, разнопосочни, с различни цели, идеи, представи за проблеми и решения, в резултат на което не могат да изиграят ролята си на политически елит, тъй като дейностите им не могат да постигнат синергетичен ефект.
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Сред тях обаче са и представители на интелигенцията, които след 1989 г.
за кратко време участват в действията на организации, защитаващи правата на
човека, в резултат на което бързо стигат до сравнително високи позиции в централните управленски структури (преди всичко като експерти). Резултатите от
работата им обикновено са твърде незабележими, по-скоро изследователски, с
които конструират интелектуалната история на общността – един от основните
атрибути на етническата и национална идентичности. Това именно са хората,
които са най-честите и най-активните участници в конференции, кръгли маси,
семинари, работни срещи, представяне на книги и пр. Или, с други думи, те се
идентифицират, но и другите ги идентифицират, като специалистите в областта
на междуетническите отношения, етнополитиките, етнопрактиките. Към техните
усилия се прибавят и тези на ромите интелигенти – в образованието, културата,
науката. Предимството на тези от най-високите етажи на властта е, че благодарение на позициите си имат властовите ресурси да направят влиянието си както върху групи от общността, така и върху колеги-изследователи по-голямо.
Между тях, обаче, са и част от синовете и дъщерите на „използвалите”
дял от международните средства, насочени към подпомагане на ромската общност, за собствени облаги. Тази група от бившите (преди 1989 г.) роми интелигенти, ориентирали се бързо в началото на 90-те години на ХХ в., регистрирали
фондации, агенции и пр., прибират значителни суми, определени или получени,
но не практически и ефективно използвани за съответните ромски проекти, а за
образованието, материалния просперитет и кариерите на собствените им деца.
Не че това е прецедент сред различните културни общности в периоди на влизането им във фокуса на общественото внимание (особено в контекста на защита на човешките права). Но в ромската то има и своят далеч по-взривяващ
ефект, доколкото проблемите, свързани с образованието, безработицата, бедността, здравеопазването, жилищните проблеми и пр., в нея са потресаващи. А
и те стават все по-трудни за решаване, защото в продължение на повече от 25
години прибраните в частни джобове суми от предвидените средства за подпомагане на ромите в различни области са прекалено много (а и никой не е реализирал някакъв контрол на начините за изразходване на тези средства), но и
защото никой не е изработил системна, промислена, ефективна и последователна програма за тази общност, а и с участието на тази общност. А да не говорим за необходимата адекватна идеология, която трябва да убеди обществото,
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че това е един от основните проблеми на публичния му дневен ред, т.е. тези
проблеми изискват правилния им прочит и усилия на всички за решаването им.
Най-деструктивният, но и най-дълготрайният ефект от подобни действия
е крайно развращаващото, силно деморализиращото въздействие както върху
обществото като цяло, така и върху конкретната общност. Защото облагодетелстването на няколко семейства или рода с някакви пари няма да доведе до
национална катастрофа, но то променя механизма на функциониране на обществото и общността – вместо върховенството на закона, се стига до върховенство на далаверата. Започва и отчуждението от държавата и институциите
поради неизбежното и последователното разпадане на социалното и моралното доверието в тях, доколкото такива хора са позволили и подобни произволи.
В този смисъл обществените загуби наистина са огромни и фрапиращи.
Още по-фатално е, че тези загуби не могат да бъдат доста бързо и лесно компенсирани. И върху част от ромската „политическа класа” тежат подобни грехове, поради което тя крие това минало. Резултатът е, че тя действително „остава
без минало”, което е важен елемент от процедурата „градене на модерна национална идентичност”. Наслагват се два „празни” исторически периода: от една
страна, липсва писана история на общността като цяло; от друга, част от нейния политическия и управленски елит (т.е. тези, които пишат новата история) не
иска да оставя следи за истината на своите деяния, да има минало, поради което и остава анонимен, невидим, „никой” в границите на собствената общност и
обществото. Ако това е валидно при всяко „натрупване на капитали”, при всяко
изграждане на общност от аморфна маса (нация, етнос и пр.), т.е. ако винаги
има незаконни действия, заобикаляне на правовия ред, криене на „някакви
действия” от очите на мнозинството, то в нашето време и в условията на тежък
и дълготраен преход разликата вече е, че в България при злоупотребите с ромските пари няма фиксирана индивидуална отговорност, няма риск, няма и последствия. И ако на други географски места, или в други исторически времена
това обикновено се прави (поне привидно или имитативно) срещу анонимните
институции, тук вече то се прави най-вече срещу племенник, братовчед, познати хора от друг род. И отново в много голяма степен в жизнената среда и в общностните нрави присъстват арогантността и бруталността. На този фон дори и
метафората „Не искам на мене да е добре, а на Вуте да е зле”, която като че ли
е големият разказ за българското отношение към Другия, изглежда невинна,
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защото тук вечи се краде безогледно от лишените от всякакви ресурси да се
справят с живота и се обричат не само на социална смърт. Не бива да се пропуска, че в определен времеви отрязък участници в тази кражба са и служители
в държавни институции. Изумителното е, че и за тях няма контрол и санкции.
Особеното в тази особена, не се знае, впрочем, и колко голяма група на
политическата класа е и съжителството на реално работещите за решаването
на (макар и малки) проблеми на ромската общност и на имитаторите, сред които са както една малка група „пребоядисали се” интелектуалци, които с демонстрирането на измислената си „демократична активност” търсят и получават различни дивиденти, така също и част от второто поколение на „активисти” от началото на прехода, които вече имат някакво влияние в общността и извън нея.
Политиците и управленците от ромската общност не са в състояние бързо и ефективно да повлияят върху общността за формирането на гражданска
култура, за израстването на общността, за политическото й социализиране. Основното е, че в някаква степен самото политическо образоване на политическия слой върви прекалено бавно и трудно, почти успоредно с това и на самата
общност. Има наистина и някои изпреварващи ходове, но те не са от такъв порядък, че да се наложат като стабилни и мобилизиращи общността поведенски
образци. Причините за това състояние на нещата сигурно са и много, а и тежки:
като се започне от вътрешния им стремеж да „излезат” от общността, да се
опитат да се дистанцират от нея, да не ги идентифицира никой с нея (като този
произход остане тяхна или групова тайна, но без да знаят, че тайната има деконструираща, разрушаваща, унищожаваща сила), като се мине през премълчаване, некоментиране на етнически произход и се стигне до демонстративно
изтъкване, но при едно друго битие, където етническото не е важно, а професионалните компетенции, общите интереси, анонимността на частния живот.
Те реално не могат да бъдат и ефективни медиатори между общността и
обществото, които да градят позитивния й публичен образ, които да улесняват
процедурите на социално включване и приемане, да правят променящото се
общество по-толерантно, солидарно и алтруистично, за да извърви то своята
част от пътя на доближаване до странната, нежеланата, но и екзотична различност. А не могат да бъдат медиатори, защото по принцип и те, както българските, не могат ефективно да посредничат – нямат съответните общи цели, ценности, представи, мотиви и пр. Действията им твърде често не са в името на
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общността и обществото, а в името на свое преуспяване. Благородството и
идеалите като че ли са само за определен момент или за пред съответна публика, заради което отдадеността на идеите им често се оказва празно говорене.
За една част от този политически елит общността е доходоносно средство за облагодетелстване на себе си, за реализиране на себе си като политик,
управленец или какъвто и да е активист и пр. За друга част тя е отново обект и
трябва да бъде образована, квалифицирана и пр. За трета част тя е нещо, което трябва да се преодолее като произход, да се забрави, да се отхвърли.
Много важна характеристика на ромския политически и управленски елит
(подобно на българския) е традиционното противопоставяне на всеки срещу
всеки. Тук принципът не е политическата ориентация, а междуличностните
вражди, завист, злословения. И още нещо – увеличената дистанция от общността, още повече от държавността, нацията и обществото, които се експлоатират обикновено само за символни флагове, прикриващи индивидуални цели.
Ромската общност е все още в историческо очакване на своите харизматични водачи, които да мобилизират и променят съществено жизнените светова на общността, които я мобилизират и „превеждат” през никнещите историческите премеждия, но и я правят доста гъвкава и адаптивна, адекватна на новите условия, а и ефективна в променящите се обстоятелства, които познават
потребностите й, изискванията на обществото към нея и пътищата за „напасването” на тези фактори. И още нещо – онези водачи, които продължават ценното
от предишните, разгръщат го в новата социална среда, като задават политическия континиум, в който срещата на традицията и модерността е евристична.
Автентични гласове
Определени аспекти от дотук изказаните постановки достатъчно релефно се конкретизират и от проведените интервюта с представители на ромския
елит, които имат и своя ясен публичен образ. Те са категорични, че етническият
произход е някакъв особено значим фактор в живота на интервюираните:
•

„Никога не съм имал проблеми с етническия си произход. По-скоро етническият ми произход определи професионалния ми път през последните
20 години като политик, като работещ в неправителствения сектор и в
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други сфери. ...започнах да работя по проблемите на ромите още от началото на 90-те години. Участвах в изработването на много програми, политики, решения. От някои имаше резултат, от повечето – не. Сега мога
да кажа, че 90-те години бяха много трудни и се направиха много несполучливи неща. Години наред работихме... в Националния съвет по етнически и демографски въпроси. И там се направиха много грешки. Не искам да оправдавам никого, но трябва да се признае, че все още се учехме. Учехме се как се организират такъв тип граждански инициативи, как
се контролират финансови средства, как се определят приоритети. А това време беше необходимо, за да израснат млади специалисти и да се
изолират присъединилите се с меркантилни цели. А такива имаше много.
Някои от тях забогатяха, изучиха децата си в чужбина с пари, които трябваше да се използват за общността.” (О.В.)
•

„Не, не мисля, че съм имал проблеми с етническия си произход.” (В.О.)

•

„Смея да кажа, че почти не съм бил дискриминиран на тема етнически
произход.” (П. П.) и пр.
В публичното пространство обаче битува нагласата, че всички сме длъж-

ни официално да говорим за съществуваща дискриминация по отношение на
ромите. Такива са очакванията на международните и европейските организации, на ромските институции, на деформираните ни представи за демокрация.
Освен това в продължение на 27 години сбърканата национална политика по
отношение на ромското малцинство го превърна в обект и му отне правото и
възможностите да решава собствената си съдба. Все още няма ясна национална стратегия по отношение на малцинствата. Българските държавни институции ратифицират международните документи, говорят за индивидуални права и
държавни задължения, за отношения между малцинства и нация, за видове
идеологии, за мултикултурализъм и пр., но всичко е на парче и нищо не е доведено до логическия му социално видим завършек. А това прави хаосът още поголям и дава основания за прекомерни искания, за неразбиране на права и задължения. Когато се говори за житейски проблеми в резултат на етническия
произход не бива да се изпускат и трудностите, които създава самата етническа общност на проспериращия, на постепенно откъсващия се от фундаментал-
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но ромското (както си го представят ромите) и преодоляващ границите с различните:
•

„Естествено е, че имах трудности. На гърба си съм изпитал множество
такива, създадени ми както от представители на ромската общност, така
и от представители на мнозинството, т.е и от „свои” и от „чужди”, както се
казва в такива случаи.” (И.М.).
Подобна е позицията и на А.Ф.:

•

„По принцип, можем спокойно да кажем, че в България има малцинствена дискриминация или по-точно не можем да кажем, че няма дискриминация. Имало е такива моменти в живота ми – някои хора да проявяват
етническа дискриминация към мене. Няма да забравя, когато завърших
средното си образование и бях разпределен да работя като счетоводител в потребителната кооперация в едно село. Председателят на кооперацията при посрещането ми казва: „Да, ама ти си циганин, ти си ром.
Няма да те назначим тук на работа”. После, понеже окръжните кооперативни сили навремето движеха тогава нещата, му се обадиха да ме назначава на работа. И той след това отвреме навреме минаваше по стаите
и понеже ме виждаше, че аз печатам на машина, следя икономическите
текстове тогава на времето, десетопръстна система ... и той казваше: „А,
че ти си знаел да пишеш на машина, бе! Как така?” Просто гледаше с
пренебрежение, имаше пренебрежително отношение към мен. Но с течение на времето той се убеди, че аз съм един от най-добрите служители в
Районната потребителна кооперация. Даже тогава не бях изслужил още,
преди да отида в казармата съм работил там. И той се убеди, че аз съм
един способен човек, който има отговорности към това, което прави и бях
повишен като старши счетоводител, като едновременно правех ревизии
на всички търговски обекти.”
В този малък сюжет етническото достатъчно релефно, автобографично и

изповедално се представя като специфичен мотивиращ, мобилизиращ фактор,
но това вече означава, че различната етническа принадлежност определя ситуацията на непрекъснато състезание, доказване, конкуренция. Етнически различният трябва постоянно да показва, че е равен с другите, което, преведено
на езика на дискриминационния речник, си е явно подценяване по дефиниция.
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Интервюираните оценяват и семейството си като обикновено българско
семейство:
•

„Мисля, че сме като всяко средно статистическо семейство. ... Разбира
се, бяхме по-добре през 10-те години, за които казах (работата в международна ромска организация в Будапеща). Но подобна динамика в материалното състояние е нормална.” (П.П.);

•

„Жизненият стандарт – не е толкова важен. Моето семейство познава и
възходи и мизерия. Имам изключителна съпруга. Винаги ме е подкрепяла. Тя работи в НСИ. Хуморът и шегите ни помагат. Имам апартамент,
нормален. Живеем със семейството на дъщеря ми. Справяме се. Имаме
необходимото без разточителство.” (В.О.);

•

„Родителите ми не са с високо образование: баща ми имаше основно образование, майка ми имаше начално образование. Но родителите ми бяха природно интелигентни, никога не са ме спирали да работя върху себе
си, да уча, да повишавам образователната си степен и винаги са ме стимулирали в това отношение. Те са работили в различни предприятия като работници. Те са оказвали влияние върху моето развитие с позитивния си поглед и стимулирането относно образованието ми и винаги са
вярвали, че ще завърша образование и ще се реализирам в живота и
през цялото време са ми помагали финансово: след средното образование ту са ми помагали да завърша висше (баща ми през почивните дни
се е занимавал с друга работа, за да ми осигури финанси, за да завърша
образование). Винаги те са ми били опората за завършване на образованието.” (А.Ф.).

•

„В семейството ни се ценят всички празници и традиции. Етническите
бяха по-скоро валидни докато живеехме с баба ми, която почина. Мисля,
че това е много важно. Човек не трябва да бяга от корена си. И едно
обобщение – често се смята, че традицията, следването на традицията
заличава новото, че традицията и образованието или по-точно традицията и модерността си противоречат. Не си противоречат. Ние имаме десетки и стотици примери, че човек може да бъде автентичен циганин и
пак да е образован и обратно – да не бъде образован и пак да не е при-
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вързан към общностно специфичното, етнически специфичното. Т.е.
между двете няма ясна корелация. Ако е необразован, ще е необразован, но това не означава, че ще бъде „истински”. (П.П.)
•

„Какво значи специфични етнически за нас. Ние сме християни. Целият
ми род са християни. Разбира се, че празнуваме семейните християнски
празници. Специфичното е в музиката, в песните, в емоцията. Ние пеем
ромски песни, не пеем християнските. Мисля, че разликата между ромите
и останалите е емоцията в музиката. Музиката, ромската, е със специфичен лад, който е израз на ромската експресия. Тя е и най-автентичното
ромско. Останалото може да се съчинява, да му се приписват характеристики, може и да се подправя. Музиката не може. Тя е най-истинското
ромско. И там, в нея е ромската особеност, специфичност. Та, традициите. Те имат значение за тези, които разбират какво е традиция – че тя те
държи при корените, че създава атмосфера в семейството, ... ромското е
музиката, онази протяжна ромска музика, която разкъсва сърцето.” (В.О.).
Подобно е отношението и на И.М. към ромските традиции:

•

„Те са изцяло в ръцете на съпругата ми и са свързани с множество специфични празници и обреди на ромската етнокултура. Тя е гръбнакът на
етнокултурната ни идентичност, а аз й вярвам безпределно, независимо
че сме от различни религиозни общности.”
Друг респондент без да се различава принципно отбелязва други нюанси:

•

„Ние сме израстнали с тези традиции. Спазваме например сватбите ни.
Има ... традиции. Трябва да сме заедно с тях. Ако не спазваш традициите, това означава, че трябва да се изолираш от тези хора, с които си... Те
повече няма да те погледнат, ако не уважаваш, ако не ходиш там. Много
важно за мене е хората от ромската общност да знаят, че аз принадлежа
на тази общност. Иначе аз не бих могъл да живея, ако те ме отблъскват,
ако ме елиминират от своя кръг. Аз съм израстнал сред тях, възпитавал
съм се... Ромите имат особен усет към музиката, независимо каква е тя.
Те имат ухо за музиката, имат някакво сетиво, ... друго сетиво ...Те улавят музиката.” (А.Б.)
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Тук не може да не се отбележи излючително впечатляващият факт, че в
семейството е възможно празнуването на едни и същи празници, уважението
към едни и същи традиции, практикуването на едни и същи обичаи и ритуали,
независимо от религиозната принадлежност. Възможностите са няколко: или се
празнува единствено изчистеното ромско, или преднамерено е елиминиран религиозният елемент от всеки културен комплекс, или И.М. приема всичко това
като елемент от бита, без да внася особена емоционална привързаност.
Не може и да не се подчертае огромната привързаност към семейството.
Ако при повечето роми обвързаността е с целия род, при ромския елет семейството компенсира необходимостта от силни кръвни родови връзки. Хвалят се с
постиженията на децата, радват се на успехите им, сигурни са, че те ще живеят
по-добре. За тях е особено важно образованието им. Вече са убедени в предимствата му и шансовете, които то дава. Винаги изрично подчертават, че в
тяхното семейство:
•

„Образованието на децата е особено важно. Така е в нашето семейство и
още в много други ромски семейства. В ромската общност се променя
ценностната система – бавно, но се променя.” (П.П.)

•

„За мене образованието има такова значение, каквото за всеки съвременен човек. В моя род, а и в махалата, в която съм живял... образованието
е ценност. Почти всичките ми братовчеди са с висше образование. Никога не се говореше за образование, то беше нещо обикновено. Ако не си с
висше, те смятаха за ненаред. Жена ми е завършила френска филология, дъщеря ми след английската гимназия продължи – още е студентка.”
(В.О.)

•

„Да, образованието е най-важната инвестиция в децата ни. За да бъдат
конкурентноспособни сме принудени да ги пращаме и на допълнителни
уроци. Образованието е скъпа инвестиция и не е по джоба на всеки родител за съжаление. Плащаме допълнителни уроци в рамките на разумните стойности.” (И.М.)

•

„Преди всичко за нас е важно образованието. Постоянно говоря на децата си, че ако не са образовани, ако не работят върху себе си, винаги ще
бъдат дискриминирани, елиминирани, винаги ще бъдат пренебрегнати
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във всяко отношение. Така че основното, основния девиз на семейството
е децата да завършат образование. А това е изключително важно за мене, за нас. То ни дава самочувствие. Дава ми основание да нямам чувство за малоценност. Чувствам се равнопоставен, защото не съм на подолно стъпало от тях и никога не съм разграничавал хората на етническа
основа. Аз бях кмет и всички знаят, че аз не съм разграничавал хората на
никаква основа.” (А.Ф.)
Образованието на децата е онзи значим елемент, който житейски ги прави равни с различните, вписва ги в националното, формира им усещането за
граждани на Р България. Едновременно с това, за голяма част от тях това е и
първата твърде важна крачка на цялата общност към интеграция в националното общество, към едно ново битие, към едно искрено желано ново бъдеще.
•

„Обичам да чета. Колкото повече остарявам, толкова повече ми се иска
да чета. Но аз работя – освен обществената работа. Когато намеря време, чета предимно политическа литература.” (О.В.)

•

„О, да. Чета много. С увеличаване на възрастта нараства потребността
от четене, нараства активността. Сега чета повече историческа и политическа литература, но много повече.” (П.П.)

•

„Образованието е специфичен тип дейност, която се осъществява през
целия живот. За него не бих желал да говоря в първо лице ... Следя специализираната литература в областта на интеркултурното образование и
ми остава малко време за четене. Обичам приказки, исторически и философски романи. Последно четох аржентински майстори на разказа. Не
помня зяглявието, но съм впечатлен.” (И.М.);

•

“Чета много – защото обичам и защото трябва. По принцип чета специализирана икономическа литература и книги за етническите отношения и
интеграцията на европейско и българско ниво.”(А.Ф.)

•

„Да. Чувствам уважение. Нормално. Нищо специално няма. В моя приятелски кръг си усещам приятелското, уважение към мене като човек и
към това, което съм постигнал. Повечето ми приятели са приятели отпреди да съм постигнал общественозначими неща, така че, според мене,
уважението е уважение към мене като човек. Има, разбира се, и другото.
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В последните 15 години съм и обществена фигура, заемам общественозначими позиции и т.н. Мисля, че приятелството, доброто отношение, авторитетът се дължат на личността ...Аз всъщност съм и политическа, и
гражданска фигура. Целият ми досегашен живот премина в тези две области ...А на близките си, на приятелите имам безрезервно доверие. Така
градя живота си.” (П.П.)
•

„Дали се чувствам полезен – понякога ми се струва, че всичко върви много бавно, а и сега с този шут (визира се конкретна политическа фигура),
но мисля, че нещата ще се изчистят постепенно.” (В.О.)

•

„Остават ми приятелите, колегите. С тях се срещам често, имаме общи
обществени дейности. Чувствам се полезен сред тях, а и те ме уважават.
Уважаваме се взаимно. Заедно сме извървяли дълъг и важен път и това
има огромно значение. Винаги ще сме близки.” (О.В.)

•

„Кръгът ми на общуване е голям, но се старя да бъда добър приятел и
съсед, а с роднините – да се чувам или виждам отвреме-навреме, за да
не губим чувството си за родова принадлежност. Сватбите са най-значимите събития в това отношение. Чувствам се ценен и уважаван от
...роднини и приятели.” (И.М.)

•

„Имам много приятели. Чувствам се уютно сред тях. Те са много важни за
мене. Моят род се гордее с мене. Много съм уважаван от рода си и от
други хора, с които съм работил. Моите приятели са всякакви като етнически произход. Политиката е особена дейност, която те поставя в различни ситуации и те обвързва с различни хора. И ставаш приятел и с
българи, и с турци, и с роми... Имат ми голямо доверие. Имаше мнения ...
позицията (ми)... да бъде закрита. Тогава 140 неправителствени организации застанаха зад мене и заявиха категоричната необходимост от тази
позиция и от мене, като заемащ я. Аргументите бяха, че аз съм професионалист и трябва да остана. Хората виждат в мене (особено от ромския
етнос) единствения човек, който се е реализирал в управлението на
страната, единствения ... от ромски произход. За съжаление политическите субекти в България това не го осъзнават.” (А.Ф.)
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Уважението към подобни лица от страна на другите е важен елемент от
себеоценката, от изграждането и утвърждаването на тяхната Аз-концепция. Изрично, а и с определена доза гордост се говори за трайното добро отношение
на съседи, роднини, приятели. Често се поставя акцент върху съседите и промяната на отношението им към по-позитивно, върху моментите на сближаване
с някои от тях, върху преодоляването на бариерите на различността. Не толкова дали са авторитети за всички, дали са модели на подражание, а дали ги ценят роднини, приятели, съседи (особено ако съседите са българи). Съседството се превръща във важен показател къде са в обществото, какво място заемат, какви са перспективите в бъдещето. И не само за тях, но и за децата им.
•

„Да, приемат ме за образован и знаещ. Идват постоянно хора, съветват
се с мене. Но това е нормално, когато вече си се опитвал да помогнеш на
конкретни хора или на общността като цяло.” (П.П.)

•

„Имат ми голямо доверие.” (А.Ф.)

•

„Вярвам на хората. Знам, че понякога се чувствам предаден и разочарован ... Може би преди години имах по-голямо влияние. Човек остарява и
намаляват тези, които искат неговото мнение. Пък и обществото ни се
променя бързо и идват млади знаещи и можещи роми. Не че не ме уважават, но често аз се уча от тях. Но продължават да ме търсят – за съвет, за помощ...” (О.В)

•

„Имам влияние, но това не е важно за мене. Имам влияние сред младите
активисти (тази дума е лоша, тя определя най-точно невежите, но дейни
хора, които са опасни), роднините, приятелите, част от съседите. А и не
знам колко голямо ми е влиянието. А нали знаете, че при обсъждане всеки влиза и излиза от разговора със собственото си мнение. А и защо да
имам влияние в тази сфера. По-важно е да имам влияние, когато се взимат решения за някакви дейности на ромската общност или в ромската
общност. Малко са тези, които искат да слушат и да се учат. Има вече
млади интелигентни момчета, учили и работили навън.” (В.О.)

•

„Естествено, но винаги съм се стремял да не злоупотребявам с него (влиянието си) и да не манипулирам хората така, както на мене ми изнася”
(И.М.)
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Успелите роми добре знаят, че имат някакво влияние върху голяма част
хора, че „думата им се чува”, че винаги са били важни фигури. Разбира се, има
и разочарования. Някои не са постигнали очакваното или децата не са оправдали очакванията на бащите. Дори и да се предполага, че сред политическия
елит са най-големите властови ресурси и те могат да се реализират на исканото ниво, очевидно има житейски събития, които определят индивидуалния път.
Вероятно ромите са и хората, които имат най-вярна оценка за ролята на
дискриминационното, но и на толерантното отношение. Те не ги очертават в
черно-бяло. Знаят, че както едното, така и другото имат и положително, и отрицателно отношение. Всички те признават съществуването на дискриминационни нагласи в българското общество, проявяващи се в различни ситуации.
•

„Дискриминационно отношение в българското общество по принцип има,
за съжаление се проявява. Има го, не можем да скрием, че го има. Вярно
е, че всичко е въпрос на степени, степени на нагласи, на негативни предразсъдъци. Има степени – има и много драстични форми, има и по-приемливи форми. У нас като че ли (дано не пресилвам нещата) сме свидетели на по-меките форми, т.е. на ниво декларации, на ниво говорене, на
ниво (ако щете) медии има силни негативни нагласи, има антицигански
настроения. Слава богу на ниво действие, реално действие, като че ли
има някакво ниво на търпимост, което все още не се прескача. Доказателство е, че при мене винаги е било: „Ти си хубав човек, но циганите като цяло са лоши.”, „Ти си готин, ама ти не си като другите.” Винаги е било
така. И поради това казвам, че аз почти никога не съм бил жертва на дискриминационно отношение. Но знам, че това (разделението на говорене
и действие) е класиката – циганинът, който аз познавам е хубав човек,
той ми е приятел и т.н., но циганите като цяло са лоши хора. Т.е. тия, които са познати са хубави, а тези, които са непознати са лоши. Тук важи
познатата формула за непознатата общност. Аз и поради това на практика не съм се оплаквал и не съм имал поводи да се оплаквам от лошо отношение; имал съм приятели българи през цялото време от дете досега;
и сега ги имам. За нас това не е тема (в семейството). Но аз не казвам,
че това го няма. Ето Ви пример: над 3000 циганчета вече в продължение
на 10 години се учат в смесени училища. И те са там. И добре се учат. И
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добре се интегрират с връстниците си. Ако запитате родителите на българчетата „Съгласни ли сте Вашето дете да се учи заедно с циганчета?”,
отговорът на повече от 50% ще бъде категорично „не”. Но на практика
това се случва. От тук се вижда голямата разлика между заявявана нагласа и реално действие.” (П.П.)
Ако дискриминацията е нарушаване на фундаментални човешки права и
е антихуманна, то често пъти прекалената толерантност води до пагубни последствия. В този смисъл се отхвърля позитивната дискриминация и се определя като вредна практика.
•

„Не съм бил обект на нетолерантно отношение. Дори напротив – бил съм
обект на прекалено толерантно отношение, което също има негативни
ефекти. То и помага, и пречи” (П.П.)

А.Ф. вижда дискриминационни отношения към ромите в много варианти:
•

„Бил съм свидетел. Особено в работното ми поле като кмет ...(а и после).
Ако не съм лично наблюдавал, достатъчно ми е разказвано. Всъщност с
това започнахме, а има много социални сфери, където отбелязвах наличието на дискриминация ...Като национален координатор ...и по други
програми много хора са ми разказвали примери – как не ги назначават на
работа, как ги недооценяват и пр. Но ние имаме най-добрия закон за защита от дискриминация в България, защото независимо от позицията на
този, който наруши закона, той може да бъде санкциониран (кмет, министър и пр.) Това е един плюс за държавата. Друг е въпросът, че нашият
граждански сектор не е подготвен още да реагира на всяка проява на
дискриминация. Това е негова работа независимо дали тази проява е в
училище, в администрация, в политиката и пр. И хората са техния обект и
субект. Тук има проблем. Много от неправителствените организации гледат да спечелят проект, да го реализират без да работят върху хората. А
с ромската общност трябва да се работи много. И мнозинството не трябва да си затварят очите.”
А И.М. разгръща друг аспект от този проблем:

•

„Значение какъв си по етнически произход има само в нашите глави. Нищо не може да попречи на мотивирания да усвоява знания и умения. От
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значение е етническият ти произход, различен от този на мнозинството
само тогава, когато принадлежиш към добре консервирала се традиционна общност (роми, помаци, турци) и първото поколение интелигенция
от нея трябва да направи „огромен скок” от родовата традиция, да се откъсне от центробежните сили на патриархалната обособеност и да „прекрачи” към ценностите на модерните общества. След това вече е много
по-лесно и не бива да се злоупотребява с етническия произход – това не
е от най-голямо значение и често се използва за оправдание. ...Естествено че съм бил (обект на дискриминация). Не би било нормално, ако
не е било така в общество като нашето. В последните 10-на години поскоро се забавлявам с големците, неосъзнаващи собствения си институционалния си расизъм и се опитвам да им внушавам колко е важно човек
да владее механизми, с които по-лесно да се справя със своя расизъм.
Не искам да посочвам конкретни случаи, а за права – и дума да не става.
Не бих си харчил времето и нервите да поправям грешките на другите ...
Да, бил съм (свидетел на антиромски/антицигански изказвания и прояви).
Но те винаги са били продиктувани от собствения страх и непознаване.
Когато нещата се обърнат по посока на познатото и управляемото, тези
изказвания потъват в небитието и се заговорва на нормален език…”
•

„Има наченки на такива. Далече сме от нужното ниво. Държавниците са
силно заети със собственото си оцеляване и развитие. Рядко съм виждал
и чувал държавник да мисли и говори прогресивно и в перспектива. НПО
към момента са твърде казионни и поръчкови, за да говорим за истинско
гражданско общество, равнопоставен диалог между представителите на
гражданското общество и представителите на държавата…Всичко това у
нас трябва да се случи в бъдеще време” (И.М.)

•

„Политики почти нямаше – с малки изключение. И това като че ли е помалкото зло. Винаги съм твърдял, че вредата от лоши политики е по-голяма от вредата от липса на политика. Все пак нещо е направено както
добро, така и лошо. Доброто е в сферата на образованието – тия политики, които ние сложихме на масата на правителството и правителството
лека полека започна да ги възприема и изпълнява: политиката по интеграцията – в началото ни коряха: „Ама каква е тази сегрегация, ама това е
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само при негрите в САЩ”, после стигнаха до нивото „Да, бе, да, прави
сте, има сегрегация, но тя е наследена, наследство от комунистите, тя не
е нарочно направена!” И така постепенно се създаде Наредба за образователна интеграция през 2002 г. на Министерството на образованието,
после Декада, а през 2007 г. се създаде Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в МОН, който
провеждаше политиката по интеграцията (държавен орган), през 2008 г.
беше включена специална рубрика в структурните фондове за образователна десегрегация и пр. Всичко това са стъпки в правилна посока, но далеч недостатъчни, защото инициативата все още не е у държавата. Държавата все още е в много пасивна форма, да не говорим, че общите проблеми по неусвояване на фондовете засягат и тези инициативи, защото
дълго време не приемат отчетите на хората, не отпускат вторите траншове и ако няма странично финансиране, така ще си умрат. Но това са общи проблеми, не са само по ромските проблеми, т.е. тези проблеми със
структурните фондове са с всички. Това бяха успешните политики. Имаше и неуспешни политики. По жилищното осигуряване. Не че е лошо да
се дават жилища на нуждаещите се, но в повечето случаи това бяха необмислени политики. Първо се строят жилища, после се прави оценка на
нуждите. Ясно е защо се правеше – защото в този бизнес имаше добри
печалби. Имаше много необмислени политики, неясно насочени и фокусирани политики, неясни таргет групи. Има възможност политиките да
бъдат успешни, ако са по-добре осмислени, ако са детайлизирани, ако се
изследват нуждите, потребностите на хората, към които са насочени. Но
най-важното за всички политики е, че държавата беше 20 години пасивен
наблюдател, а не активен участник и това даде възможност този вакуум
да се запълни от развихрилите се западни донорски организации, а те
имаха една основна слабост – да не слушат бенефициентите си, да не ги
питат от какво имат нужда, а да идват с готови решения, проекти. Например, холандска организация ми казва: „Ние на мароканските имигранти
такава политика финансираме.” Аз обяснявам, че ние не сме имигранти,
а коренно население, че циганската култура колкото и да е различна е и
европейска, и българска. И макар и да има културни различия няма културна пропаст… И че разликата между българските роми и мароканските
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имигранти е огромна. Така че западните донорски организации макар и
да не са го правили преднамерено, в по-голямата част от случаите не бяха от полза на ромите, т.е. преобладават случаите, които не са в полза
на общността (дори и да има някои, които са дали нещо на ромите). Някои например бяха готови да финансират сегрегирани училища: „Къде са
циганчетата? Ами, ето ги. Е, ето и парите за училище” И нищо повече не
ги интересува. Правителствените организации се опитваха да запълват
нишата, но в тази посока, в която описах. За повечето беше важно да
вземат парите и да работят в указаната от западните донори посока.
Малко бяха тези, които знаеха какво искат и работеха за постигането му.
Такава беше нашата организация ....Ако не се съобразяваха с нашите условия, не взимахме парите. Но такива организации бяха малко. Разбира
се, все пак аз 10 години бях донор и можех да диктувам от позициите на
донора, т.е. да постигна съвпадане на интереси между донори и бенефициенти. А иначе идваха хора без да познават българската ситуация, с готови клишета, като тези от Нова Зенландия с опита им за интегриране на
майорите. Доколкото сме можели, сме обяснявали, че освен добронамереност и пари е нужно някакво вслушване в местните проблеми, защото
не могат механично да се пренасят практики без да се отчитат местните
особености.” (П.П.)
•

„И на държавно, и на неправителствено ниво по-голямата част от политиките не бяха успешни. Налагаха ни неадекватни за нас политики, не се
интересуваха от националните ни специфики”. (П. Г.)

•

„Нашето правителство успя да създаде на хоризонтално ниво перспективен механизъм за решаване на основните проблеми на ромите, т.е. да се
ангажират всички министерства с техните структури в собствените области да изградят системни технологии за решаване на въпросите, като се
даваха годишни отчети на националния координатор за етапа, до който
са стигнали (всяко министерство). Т.е. успяхме да ангажираме министерства и други държавни институции да изградят планове и да контролират
изпълнението им във връзка с интеграцията на ромите. Не можахме да
стигнем по вертикален път да се изградят структурите – министерства,
области, местна власт и местните ни ромски организации, т.е. да почувс-
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тват хората по места, че се работи за тях. Но трябваше да се започне отнякъде, да се създаде някакъв механизъм – например зам.министър да
отговаря в неговия ресор за интеграцията на ромите. Но трябваше да
слезем надолу. И ако не се направи това, ще бъде голям политически
гаф. Големият проблем е, че новото правителство елиминира проблема
за интеграция на българското общество изобщо, да не говорим за ромите. А това са въпроси, които засягат всекидневието на хората. По интеграционни въпроси не се говори в правителството и направеното като хоризонтални механизми, приети от Народното събрание (което доказва
волята на политическите сили да се работи в тази област), ще се разпадне. Или процедурните правила са приети от Народното събрание със
закон. Неработенето означава връщане назад с години. Държавата продължава да губи ромския потенциал. Тези хора трябва да продължат да
се образоват, квалифицират и преквалифицират, но държавата (връщайки се назад) оставя тези хора на пасивната политика на държавата – соцални помощи. В момента социалното подпомагане е на много ниско ниво”(Я.Ф.) (А.Х.)
•

„Основната дума да мене е „участие”. Още през 1998 г. ние правихме
Програмата за равноправно участие на ромите в обществения живот на
България. Не искаме привилегии, не искаме особен статус, чувстваме се
част от това общество. Не искаме привилегии, не искаме квоти (квотите
са за тези, които не могат да се справят сами). Ние искаме равноправно
участие като всички граждани на Р. България. Ние имаме сили. Не звучи
патетично. Досега винаги сме участвали по един или друг начин в различните слоеве на обществото. Това е пътят – равноправно участие във
всички сфери на обществен живот, дори и в управлението и то отгоре до
долу, от централната власт до местно ниво. Но не за ромите, а за заемащ позиция, чрез която се работи за всички. Българските партии трябва
да се отворят. На нас не ни трябва ДПС. Турският пример е съвсем друг,
за турците е успешен, но той не върши работа на ромите. Преди години,
в началото на 2000 г. на много места се направи опит да се следват турците. Но това произтече не защото на нас много ни харесваше, а защото
българските партии се бяха затворили. Първите опити са били за участие
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в българските партии, но те неглижират проблема. Имаше опити за участие по целия политически спектър от страна на ромите. Българският политически елит отхвърли темата, не я смята за важна. Особено обидно е,
че само по време на избори се сещат за ромите, лесни гласове.” (П.П.)
•

„В момента социалното подпомагане е на много ниско ниво – като социална помощ се получава 200 лв., а 240 лв. - като минимална работна заплата. Защо тогава трябва да работи? Няма стимули. Трябва да има добра политика в това отношение и то за всички безработни, а не само за
ромите. Освен това трябва да има и политика за работодателите, стимули за тези, които назначават различни, т.е. политика на етническото разнообразие. Тогава тези хора ще си плащат данъците, осигуровките и ще
бъдат активът на държавата, а няма да внасяме работна ръка от чужбина. Икономическият субект вече се нуждае все повече от квалифициран
ресурс, с какъвто ние не разполагаме или разполагаме в малка степен.
Това прави проблемът за квалификацията и преквалификацията все поважен.” (А.Ф.)
Интервюираните не одобряват политиките по отношение на ромите.

Реално, положението на ромите не се е променило съществено, а са минали 20
години. Често в България са прилагани практики, доказали неефективността си
в други държави или пък механично се пренасят действия, които в различна ситуация не носят нищо добро. Кой взима тези решения – донорските организации или наши неуки управленци? Вероятно и едните, и другите. Крайният резултат е „прибрани пари от различни хора и никакви добри резултати за ромите”.
Интервюираните роми обаче поставят и един по-особен акцент върху
очертаващите се перспективи пред тяхната етническа общност.
•

„Да се простим с патерналистичния подход към ромите и да спрем да ги
оценяваме през призмата на собствените си разбирания за другост; Да
създадем трайни условия историята и културата на тази общност да станат част от общодържавната история и културна съ-кровищница, т.е. да
ги изведем от анонимност и непознаване; Да спрем да ги подценяваме и
да гледаме на тях несериозно само защото не са заплаха за националната сигурност на държавата.” (И.М.)
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•

„Повече участие и заемане на по-голямо социално пространство. Има потенциал, има конски сили, но все още не са използвани. ...Увеличиха се
предразсъдъците, засилиха се. Медиите свършиха огромна работа. Превърнаха се в негативни нагласи. Създаде се партия на основата на тези
предразсъдъци и влезе в Парламента. Но вярвам в нивото на толерантност, което не допуска преминаване отвъд. Няма обич, но има търпение,
понасяне. Има презрение. „Не ги харесваме, не ги обичаме, но са наши и
ще ги търпим.” Сложно е отношението ... Ромските предавания тръгнаха
в грешна посока. Не знаят кого таргетират. И не постигнаха целта си. Никой не е заобичал ромите повече от ромските предавания. Няма значение какво казват от телевизията или радиото. Ние нали си ги знаем. Образът ще се промени, ако аз си върша добре работата и Вие пратите човек при мене или разкажете за мене. Няма значение какво ще говорят по
медиите. Важно е какво и как ще свърши всеки ром професионалист за
обществото ...А националните медии направо влошиха ситуацията със
заглавия, определящи етническата принадлежност. Но, свобода на печата! Макар че не за това трябва да се използва свободата ... Дистанциите
са същите. Няма причини да са се увеличили. Особено ако се виждат резултатите от отношението към ромите в смесените училища.” (П.П.)

•

„Много сложен въпрос. Но основното е, че преди 1989 г. ромите бяха част
от нацията, отделиха се от нея след това (обособиха се), размахваха
дълго време различността си и сега отново текат по-бързи или по-бавни
процеси на интеграция ... С оптимизма им, с вярата в утрешния ден, с духа ...Много от предразсъдъците са далеч от реалните качества, но не се
познаваме взаимно. Нужно е много по-активно участие на ромите във
всички сфери. И тогава ще се видят истинските качества.” (О.В.)

•

„Ние сме роми и българи. Веем българското знаме, пеем българския
химн. Допринесъл съм много за България. Моята успешна кариера е
свързана с името на България в Европа и не само в Европа. Всички знаят, че аз съм от България и моят образ влияе върху образа на България.
Ние сме патриоти, работим за България, обичаме България и то толкова,
колкото останалите етнически българи. В същото време сме роми. Опитваме се да помагаме. Ако бих бил избран за евродепутат, имах много
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добра програма за работа с ромите. Ние сме цигани в душата, в кожата
си и обичаме братята си, но обичаме и България. Това не са взаимноизключващи се неща. Могат да бъдат и ако искаме, можем да го направим, но ние сме разумни хора. Може да се развие антибългарска риторика и, ако е направена добре, може да хване декиш, но не се занимаваме с това ...В еднаква степен се съотнасят етническо и национално при
сина ми ... Повече участие и заемане на по-голямо социално пространство. Има потенциал, има конски сили, но все още не са използвани.”
(П.П.)
•

„Вече говорих много за единствения път за промяна на положението на
ромите – образование и квалификация. Езиковата бариера е основната,
която пречи на ромската реализация. След като не можеш да говориш
добре официалния език винаги ще бъдеш подиграван, унижаван, смачкан. Ще го подиграват хората. Ромите задължително трябва да завършат
образование. Но това не е еднозначен проблем, а цяла система – подготвени учители, добра образователна система, отговорното родителство,
исканата от икономическите субекти квалификация, политики за стимулиране на разнообразието при работодателите и пр. Освен това и обществото трябва да бъде подготвено, т.е. да има развито гражданско общество, което да помогне на този процес. Трябва да има и сериозни санкции
от страна на държавата, които да се налагат във всеки конкретен случай
без привелегироване. Или ако детето не ходи на училище, кметът трябва
да му наложи санкция, но той не го прави, защото зависи от неговия глас.
И така на всички нива. Затова не трябва кметът да го наказва, а независими институции. Заедно с интеграцията трябва да се решат и битовите
проблеми, и здравните, и т.н. За каква интеграция да говорим. Основните проблеми са образование, здравеопазване, жилищни условия... антидискриминация, заетостта, инфра-структурата. По тези проблеми трябва
да работи държавата. А не защото са роми държавата да направи нещо
и да им го подхвърли. Трябва всичко да е през призмата на социалното
включване и социалната политика.” (А.Ф.)
Във всички интервюта най-силно, обаче, звучи един и същи рефрен – об-

разование на ромите. На образованието се гледа като на магическа формула,
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която ще реши едва ли не всичките проблеми, респективно ще промени коренно общността и ще я включи (интегрира) в националното общество. Няма основание да се отрича това. Но трябва образованието да се погледне и от друга
страна – от страната на неговата дисциплинираща, унифицираща функця. И
какво то (образованието) ще направи с уникалността на тази общност. Макар и
крайно, но в някаква степен е вярно твърдението, че ромите ще бъдат интегрирани, когато престанат да бъдат роми, че всички дейности в рамките на програмите за включване (съответно и Десетилетието за ромското включване) ще
елиминират специфичното ромско. Не бива да се забравя и това, за да не се
унищожи ценното ромско етническо в еуфорията на изпълнението на програми.
Формиращият се политически и управленски ромски елит е важен фактор
в ромската общност и в националното общество. Той презентира ромската „политическа класа”, от една страна, а от друга – всички онези групи, които имат
ресурса, да го конструират или да добавят елементи към вече готовата конструкция. Чрез този образ тези групи говорят на цялото общество и/или на определени слоеве, изпращат послания към тях или към други субекти, артикулират
в някаква степен собствените цели, ценности, стратегии. „Прочитът” на този образ разпластява много нива и сфери на елита, общността и българското общество, разкрива различни акценти в различни етапи от развитието им, доминиращи тенденции и субекти, политически и други употреби на индивиди и субгрупи,
бъдещи намерения и очаквания, перспективи. В този публичен образ могат да
се идентифицират поривите на политиците с идеали, на политиците-граждани,
на свързаните с модерните перспективи на общността, както и амбициите на
консуматорите, на „партизаните”, на представителите на клановете, на задържащи статуквото. Тук се преплитат сложните национални политически процеси
с разнопосочните етнически. В него се противопоставят себеоценката и оценката на другите. Ромският елит по принцип се преживява като част от националния политически елит за разлика от идентификацията на другите, които гледат
на него като на етнически. Това противоречие изчерпва в голяма степен позитивната енергия, насочва действието в ненужна посока, създава понякога ненужни и вредни, при това и доста силно действащи конфронтационни нагласи.
Заключение
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Случващите се напоследът събития, довели до засилване на напрежението между българи и роми в различни населени места, е твърде очевиден факт.
Независимо от това, как ще се интепретират тези събития – етнически конфликт, напрежения между различни слоеве на обществото или класов конфликт
– фактическото положение релефно, а и безспорно показва, че в последно време съществува силна тенденция към етноцентризъм. Резултатите от различни социологически изследвания нееднократно и недвусмислен показват реално
и опасно увеличаване на различни видове етнически дистанции.
Емпиричните параметри на задълбочаващия се етноцентризъм от страна
на българите обикновено са бързите реакции против всякакви форми на насилие от страна на други етнически групи. Показателен пример в това отношение
са спонтанно организираните протести в Асеновград, продължили повече от
една седмица, формите на солидарност, демонстрирани от засегнатите от насилието българи в различни точки на България, очевидното и релефно очертаващото се динамично засилване езика на омразата в медиите и др.
От страна на ромите обаче протича и все по-плътно затваряне в гетата,
все по-бързо организиране в противодействащи общности, все по-чести декларации на различни ромски организации, нерядко и доста субективни в патоса.
Като, цяло засилването на етническия етноцентиръзм е винаги много
опасна тенденция, особено в условията на днешните геополитически реалности, при които на Балканите, а и специално в България се пресичат различни и
противоположни интерси на основните геополитически играчи. Затова е нужна
основна ревизия на направеното от правителството и от НПО за интеграцията
на ромското население. Трябва обаче веднага и специално да се отчете, че
много от направеното досега в този ракурс е палиативно, защото хората в цганските гета живеят в паралелна обществена реалност и призивите «събаряйте
им къщите”, „вкарайте ги в затвора”, „те са лентяи” и т.н. не са никаква оптимална и справедлива насока или формула на решаване на дълго трупани колизии. Не е решение и стимулирането на някакво мнимо образование, подготвянето на фиктивни ромски лидери, лицемерната загриженост към децата и т.н.
Ромите имат социални характеристики, които са значително под средните за страната най-вече в четири приоритетни области – образование, здравно
състояние, заетост и жилищни условия. България е специфична с два основни
проблема – гетата в големите градове, т.е. голяма концентрация на хора на от112

носително малка територия и с обособен свят, със свои вътрешни правила и
със свои взаимоотношения, които не са такива каквито са в „другия свят” и многото села, в които обособено живеят роми или предимно роми, и също се получават ефектите на гетоизация.
Политиката за интеграция на ромите си има своите национални основания. У нас съществуват множество документи или национални стратегии за подобряване на жилищните условия на ромите, на здравето на малцинствата, за
образователна интеграция. Те като че ли са се приемали сами по себе си, без
да има необходимата връзка между реализирането на отделните проекти, а
действителният ефект върху начина на живот на конкретните общности и тяхното интегриране не се търси в необходимия мащаб. Администрирането на
проектите видим засенчи политиките и по тази причина няма усещане за успех.
Необходими са и системи от действия, насочени към конкретни територии или
към общностите, живеещи на тях, като се диференцират и подходите по социален, възрастов и етнически признак. Проектите трябва да са в полза на политиката. Трябва да се повиши ефективността им, за да има яснота при поставянето на целите и при отчитането на изпълнението. Трябва внимателно да се преценяват рисковете. Има и територии, които се нуждаят от по-особено внимание.
Какво следва да се промени? Трябва да има ефективни механизми, които
да действат автоматично и да не зависят от смяната на правителствата, по
който да се движат и въпросите на интеграцията на ромите към нацията, и пр.
Формална държавна политика по ромските въпроси има. Но тя не е нито
последователна и съдържателна, нито е цялостна, пък и не е ефективна. Ясен
пример за неадекватната реакция на институциите, например, е проведената в
края на м.август (2017) Национална кръгла маса за интеграцията на ромите в
Асеновград, на която присъства само един представител на ромската общност.6
Това е достатъчно ясен и красноречив пример за това, което реално се случва
през последните месеци. Защото в момента държавата няма нужните и ефективни инструмент да реагира на създадената ситуация. Нужно е да има ясна,
категорична, но и безкомпромисна позиция по отношение на езика на омразата.

6

http://www.marginalia.bg/.
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РОМИТЕ – ЕДИН ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ
Албена Накова
Ромите винаги са били във фокуса на обществения интерес, но в последните години все повече се говори и пише за тях. Обсъждат се тяхната интеграция, криминални престъпления, начин на живот. Отношението към ромите в
българското общество винаги е било противоречиво и нееднозначно, както са
противоречиви и нееднозначни и представите за тях. От край време, когато искат да осъдят някого за някакъв недостатък, хората казват: „краде като циганин”
или „лъже като циганин”, „хубава работа, но циганска”. Има обаче и други сравнения – „весели се като циганин”, циганите често са определяни като хора „широка душа”. В последно време мненията и оценките за тях обаче стават все помалко нееднозначни и все по-крайни. Все по-често ромите са тези, които предизвикват раздразнението и повишената чувствителност на обществото, а тяхното поведение създава една обществена тревожност, свързваща се с риска от
етническо напрежение. Средствата за масова информация всекидневно ни затрупват с информация за криминални деяния, извършени от роми - тежки престъпления срещу личността, грабежи, битови кражби, с фрапиращи случаи на
социална маргинализация и личностна деградация. Негативните стереотипи за
ромите навлизат все по-дълбоко в нашия живот. В публичното пространство се
затвърждава техен образ, доминиран от характеристики като: „крадци”, „престъпници”, „убиици”, „побойници”, „лъжци”, „не се грижат за децата и семейството си”, „мързеливи”, „живеят на гърба на държавата”, „мръсни”, „необразовани”. Подобни трафарети увеличават своето присъствие, влияние в социума.
Превръщането на ромите все повече в социална група, в представите за
която доминират негативните характеристики, естествено води до нарастващи
нагласи за тяхното отхвърляне, неприемане, социална изолация, до възприемането им като общност, с която другите етнически общности не искат да имат
много общо и от която предпочитат да са по-далеч. Прословутият български
етнически модел, изграден на основата на формирани през вековете умения да
живеем „заедно“ и правила, по които споделяме общите пространства и уважаваме традициите си, постепенно се измества от умението ни да живеем „паралелно” в различни светове. И докато България все по-тясно се приобщава към
структурите на глобалната икономика и политика, ромите в България във все
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по-голяма степен се превръщат в маргинализирана и като че ли неподлежаща
на въздействието на социалните институции група. Многобройните проучвания
и оценки на проблемите пред пълноценната обществена интеграция на ромите
очертават една критична ситуация: голяма бедност, лоши жилищни и битови
условия, ниска здравна култура, високо ниво на безработица и като следствие
на това все по-голяма зависимост от системата за социално подпомагане, нарастващ дял на отпадащите от образованието, поради което намаляват възможностите за изява и включване на ромите в различните сфери на обществения живот. Според официалните статистически данни ромската етническа група, макар да е третата по големина етническа общност в България (по данни на
НСИ от последното преброяване на населението на страната от февруари 2011
г. като роми се самоопределят 320 761 души или 4,9% от населението), е найниско образованата. А в годините на постсоциалистическите трансформации и
безкрайния преход у нас образователното ниво на ромите все повече се снижава, за да се стигне до днешното състояние, когато неграмотните млади роми
са повече от родителите си. Различията в образователното ниво на ромската и
останалите етнически групи в България са толкова големи, че изглеждат като
пропаст, над която като че ли не може да бъде прехвърлен мост. Това превръща образованието и по-точно неговата липса в основния проблем, ограничаващ
жизнените и социални перспективи пред ромите. А отпадането им от трудовия
пазар, липсата на доходи и все по-нарастващият брой роми, които нямат и един
трудов ден, водят до десоциализация и криминализация на големи маси от
ромската общност. Негативите все повече се натрупват до степен на отваряне
на дълбока, изглеждаща непреодолима социална и културна бездна между ромите и всички други етнически общности в българското общество, която предопределя и бъдещия сложен характер на междуетническите отношения у нас.
Но освен всички тези факти, освен обществените представи или нагласи
към ромите, много важно, от гледна точка на една успешна интеграция и вписване на ромската етническа общност в съвременното общество, е и това, което
имат да ни кажат за себе си самите роми, как те виждат своето място в днешното общество, какви са техните представи и нагласи за активно включване в обществото, какви са проблемите, пред които се изправят. Защото в съзнанието
ми завинаги са се врязали думите на един ром от Ветово, с когото се срещнах
през 2008 г., докато провеждах изследване за взаимоотношенията и начина на
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общуване между българи, турци и роми в това малко градче, а и който работеше като експерт по етническите и демографските въпроси в община Ветово и
беше един от най-високо образованите роми в града (със средно образование):
„Ние ромите сме хора „трето качество”. Първо са българите – водещата
народност, на второ място са турците, а ние сме на трето място. Като отидем
да търсим работа, първо тях вземат и после нас.”
Как едни хора, които смятат себе си за трето качество, могат да намерят
своето място в обществото? Защото, като изключим категорията, в която се
поставят, ромите са преди всичко хора като всички останали и когато са образовани, когато притежават професионална квалификация и постоянна трудова
заетост, и те успяват да се впишат в обществото. Има много такива примери на
успешна интеграция на ромски семейства, които водят начин на живот по нищо
не отличаващ се от този на останалите етнически общности в страната. Въпросът обаче е как това да се случи не само с отделни семейства, а с цялата ромска общност. В тази връзка настоящият текст е един опит за очертаване на мястото на ромите в обществото, за идентифициране на проблемите пред тяхната
успешна интеграция, но вече през техния поглед, така както те виждат нещата.
В контекста на казаното дотук ще се опитам да покажа каква е представата на самите роми за себе си, как те оценяват своите позитивни черти и своите недостатъци, какви са представите им за успех в живота, какво е тяхното
отношение към съвременната българска държава, към националната култура и
образование, какви социални или други дистанции демонстрират те спрямо останалите етноси, а и как по-конкретно виждат мястото, което биха желали или
могли да заемат в днешното българско общество. За тази цел ще използвам
резултати и данни от три социологически изследвания, проведени по различно
време, но с една и съща методика, което позволява и сравнимост на данните.
Първото изследване е национално представително емпирично социологическо изследване на тема „Национална идентичност и социални времена: диференциация на етнокултурни модели”. То е осъществено с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката и е проведено през 2009 г. от авторски колектив на Института по социология при БАН в състав: проф. Таня Неделчева (ръководител), доц. Нина Пехливанова и доц. Албена Накова.
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Другите две изследвания проведох в един малък град с етнически смесено население в Североизточна България – град Ветово, Русенска област, където съжителстват четири етнически общности – българи, турци, роми и татари. И
тези две изследвания са представителни за града. Първото изследване беше
осъществено в края на 2007 г., като в по-голямата си част протече в началото
на 2008 г., а второто – беше реализирано на терен точно осем години по-късно
след първото, т.е. в края на 2015 г., а пък и след началото на 2016 г.
При националното представително изследване, което бе финансирано от
Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката,
беше използвана случайна извадка от 1000 лица, представителна за трите основни изследвани етнически общности в страната – българи, турци и роми, - а и
формирана на основата на гнездови модел на подбор. Структурата на тази извадка отговаряше на официалните статистически данни за състава на населението по етническа принадлежност. Основният метод на регистрация, чрез който беше събрана първичната емпирична информация, представляваше пряко
стандартизирано интервю по местоживеене. В това емпирично социологическо
изследването беше предвидена стандартна статистическа грешка от ±3%.
Двете последователно проведени емпирични социологически изследвания във Ветово през 2008 г. и 2016 г. са представителни за града, като те бяха с
извадки съответно от по 1258 (през 2008 г.) и 857 (през 2016 г.) лица, при общо
население на града от 5885 човека през 2008 г. и 4417 човека през 2016 г. Извадките бяха формирани въз основата на гнездови модел на подбор, а структурите и на двете извадки отговаряха на официалните статистически данни за
състава на населението на града, по-специално по линия по етническата му
принадлежност. Подборът на лицата за изследване и в двата случая беше извършен на основата на избирателните списъци от последното преброяване на
населението от 2001 г. (за 2008 г.) и от 2011 г. (за 2016 г.). Основният метод на
регистрация, чрез който беше събрана и първичната емпирична информация,
беше пряко стандартизирано интервю по местоживеене. Освен това при двете
изследвания беше предвидена и стандартна статистическа грешка от ± 2,5%.
Представата на ромите за себе си
Познаването на системата от етносоциални представи на един етнос е
най-прекият път, който може да води до неговото правилно разбиране, тъй като
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именно спецификата при възприемане на своята група, т.нар. ние-образ и неговата динамика във времето позволяват да бъдат направени обобщения относно основни процеси и закономерности, протичащи на вътрегрупово ниво, които
пък представляват основата за разбиране на мястото на етноса в обществото.
Важността на изследването на етносоциалните представи на определена етническа общност се определя от факта, че те отразяват съвкупността от
мнения, убеждения, вярвания и идеи на общността, представлявайки по този
начин съдържателната опора на процесите на етноидентификация и същевременно изразяващи специфичното когнитивно поле на етническата идентичност.
Това мое мнение се основава на идеята на Серж Московичи за организацията
на съзнанието на индивида на принципа на идентификационната матрица като
цялостна категориална мрежа в системата на знанията на субекта (Moscovici
1984), която разпределя постъпващата информация по различни категории, по
които се извършва самоотъждествяването и самодиференциацията на човека.
По думите на Московичи (Moscovici 1973), който е и авторът на понятието
„социална представа”, извеждането на това понятие има своите корени в ясното разграничение, което още Дюркем прави между индивидуалните и колективните представи. Според Е. Дюркем „колективните представи” са надиндивидуален феномен, който има собствено съдържание, но е и несводим към сумата от
индивидуалните представи (Durkheim, 1937). Те отразяват споделеността на
социалното познание и изразяват онова, което се нарича „общоприет смисъл”.
По такъв начин колективната етносоциална представа реално препраща
определена информация към споделената представа за исторически или всекидневен, житейски опит, който е преживян заедно от една етническа общност.
Тя изразява съвкупност от различни семантични структури, които са и социални
структури на смисъла, доколкото тяхното придобиване и владеене се основават
на участието в социалните практики и цялостния живот на етническата група.
Ето какво по-конкретно споделя и Морис Халбвакс по този повод:
„С други думи, съществува една логика на възприятието, която се налага
на групата и й помага да разбере и съгласува всички (впечатления) понятия,
които идват към нея от външния свят... която не е нищо друго освен редът, въведен от нашата група в нейните представи за нещата и за пространството –
това е тази социална логика и отношенията, които тя определя. Всеки път,
когато възприемаме, ние спазваме тази логика; с други думи, ние свързваме
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предметите според законите, които обществото ни преподава и налага.” (Halbwachs, 1997: 86).
Във всеки момент от своя живот човек се намира в съответна и социално
детерминирана ситуация, т.е. в определена социокултурна среда. Светът обаче
винаги съществува за него като интерсубективен, т.е. като смислов универсум, т.е. съвкупност от значения, които той трябва да интерпретира, за да може
да общува с другите. Предшестващият опит, под формата на налично знание,
съществува преди всичко като определена и значима схема, с която човекът
съотнася всички свои възприятия или представи. С други думи, всеки живее в
едно общо „символично смислово пространство” (Асман, 2001) с другите. Това
общо смислово пространство е и предварителното условие за възникването на
колективните представи. Но то прави възможни и процесите на интеракция и
комуникация, като очертава границите на единен „смислов хоризонт” (Асман,
2001), който, чрез своята цялостност, определя интерсубективната смисловост
на представата. Във връзка с това Питър Бъргър и Томас Лукман специално
отбелязват, че, независимо от различията, винаги съществува и съответствие
между „моите и техните значения в този свят ... тъкмо защото се отнася до един
свят, общ за много хора” (Бъргър и Лукман, 1996: 37). А Халбвакс (Halbwachs,
1997) говори за „социални рамки” на представите (cadres sociaux), което изразява и схващането му за обществото като резерв от ресурси на смисъла за
индивида, а което по удивителен начин напомня и разработеното от Ъ. Гофман
(Гофман, 2000) понятие „рамки” (frames) като организиращи всекидневния опит.
В този особен смисъл колективната етносоциална представа е мисловен
социален продукт; тя е форма на социално създадено и споделено значение,
доколкото е резултат както на преживения опит, така и на знанията и моделите
на мислене, които се придобиват чрез традициите, образованието, социалната
комуникация. Тук социалното се намесва по множество начини: чрез конкретния
социален контекст, в който е ситуирана конкретната група; чрез комуникацията,
която се установява вътре в нея и между нея и останалите групи; чрез рамките
на възприемане, които й задава съответната култура; чрез различните кодове и
ценности, които са свързани със специфичната групова принадлежност. Човек
се учи не просто да характеризира самия себе си, но и да изгражда типични
конструкти съгласно система от релевантности, съответстваща на унифицираната гледна точка на онази етническа група, към която принадлежи. Ето защо
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колективните етнически представи живеят, а пък и се съхраняват в рамките на
общуването в групата. Ако то бъде прекъснато, респективно ако изчезнат или
се променят отправните рамки на комуникираната действителност, последицата е съответна промяна на представите. В такъв смисъл вече можем и да
твърдим, че няма такава колективна етносоциална представа, която изобщо да
не е конституирана от опита на участващите в общуването хора. Само в тази,
контекстуално интерпретирана с оглед на конкретния социален опит, рамка,
колективните етносоциални представи фактически означават изобщо нещо за
представителите на етническата група, като се превръщат в носители на даден
смисъл. Затова големите промени в човешкото общество винаги са придружени
от промени в представите на различните етноси едни за други или и за себе си.
От тази гледна точка колективните етносоциални представи на всяка една етническа група за себе си реално представляват определен тип заявяване
на общностна етническа идентификация, което обаче се превръща и в начин за
съответно търсене на обществено признание на стойността (или по-скоро на
равностойността) на своята етническа общност сред останалите етнически общности, при това на такова признаване на стойността, което е релевантно на
нейната общностна различност и специфика. И в този смисъл колективните етносоциални представи за собствената етническа общност играят и ролята на
предиктор по отношение на оценката на общността за мястото й в обществото.
Ако се върнем към системата от етносоциални представи на ромския етнос за себе си, ще сме в състояние да ги анализираме и посредством данните
от трите споменати емпирични социологически изследвания. В хода и на трите
изследвания на респондентите беше предложено да опишат представителите
на всяка една от изследваните етнически общности, включително себе си с до
10 характеристики, които те именно считат за най-типични за всяка от тях. И в
трите случая изследваните лица не бяха ограничени от предварително зададен
списък от характеристики, както се постъпва често при други социологически
изследвания, защото, според мен, това представлява донякъде и определена
форма на сугестия. Затова хората бяха оставени сами да посочат кои са найтипичните, според тях, характеристики на етноса. Това доведе до голямо разсейване на отговорите, а и натрупванията по отделни характеристики не бяха
толкова големи, колкото биха били при предварително зададен списък от 10
характерстики, например. Но пък така вече се постигна и една доста по-голяма
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достоверност, както и една значима релевантност на реалните представи на
съответните етнически общности.
Ето характеристиките, които изтъкват като най-присъщи на собствената
етническа общност представителите на ромския етнос в рамките на националното представително изследване: „трудолюбиви, работливи” (характеристика, посочена от 41,2% от респондентите), „весели” (37,8%), „единни, задружни”
(35,1%), „добри” (23,7%), „отзивчиви” (14%), „разбрани” (13,2%), „честни”
(11,4%), „верни, лоялни” (7,9%), „държат на семейството” (6,1%), „не са крадци” (6,1%), „спазват традициите” (5,3%), „безгрижни, широка душа” (3,5%),
„учтиви” (3,5%), „музикални” (3,5%), „бохеми, обичат живота” (3,5%), „приспособими, умеят да оцеляват” (3,5%), „заможни, живеят на широко, имат къщи,
пари” (3,5%) и от друга страна, „престъпници, криминално проявени” (25,4%),
„лъжци, нечестни” (16,7%), „неграмотни, необразовани” (16,7%), „мързеливи”
(13,2%), „примирени, смирени, не са борбени” (8,8%), „побойници” (7,9%), „завистливи” (7,9%), „злобни” (6,1%), „мръсни” (5,3%), „бедни” (5,3%), „безработни” (3,9%), „хитри, лукави” (3,5%).
Както достатъчно релефно се вижда, ромският етнос е изградил за себе
си един амбивалентен образ, в който е налице и редуване на позитивни с негативни атрибуции, което фактически означава, че ромите осъзнават както своите
положителни, така също и отрицателните си качества и характеристики. Все пак
обаче прави впечатление, че позитивните атрибуции превишават с поне една
трета негативните, поради което можем да говорим за ние-образ с преобладаващо позитивна насоченост. Ядрото от позитивни характеристики, изграждащи
„ние-образа” на ромската етническа група, е съставено основно от качества на
характера, представляващи и общочовешки качества. Тук, обаче, се съдържат
и редица социални атрибуции, изразяващи представата на ромския етнос за
позитивните социални характеристики, които притежава като етническа група:
единни, задружни”, „държат на семейството”, „не са крадци”, „спазват традициите”, „бохеми, обичат живота”, „приспособими, умеят да оцеляват”,
„заможни, живеят на широко, имат къщи, пари”. Сред негативните атрибуции,
които ромският етнос приписва на себе си, за разлика от позитивните, преобладават такива социални характеристики като „престъпници, криминално проявени”, „неграмотни, необразовани”, „примирени, смирени, не са борбени”,
„побойници”, „мръсни”, „бедни”, „безработни”, което на свой ред и показва, че
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ромите осъзнават достатъчно добре и недостатъците на социалния си статус и
ниското стъпало, което те заемат в обществената стълбица, а и което се дължи, както става ясно и от характеристиките, с които се описват, преди всичко на
липсата на образование, работа и високото ниво на престъпност в общността.
Особен интерес предизвиква една от позитивните атрибуции, които ромите свързват със себе си и преди всичко начинът, по който е формулирана – в
отрицателна форма – „не са крадци”, очевидно и като реакция на доста широко
споделеното днес мнение, че ромите са крадци. И, макар че самите те признават високото ниво на престъпност в ромската общност, доказателство за което
е фактът, че на първо място сред негативните характеристики, които приписват
на себе си е „престъпници, криминално проявени” ( с дял от 25,4%), докато характеристиката „не са крадци” събира едва 6,1%, все пак това е един донякъде
и твърде скромен опит те по някакъв начин да отстоят нараненото си достойнство, но и да защитят своята общност, да я представят и в по-позитивна светлина и да покажат, че не всички в тази общност са крадци и престъпници.
За проверка и като коректив на така изведения ние-образ на ромите ще
използвам данните от проведените две изследвания през 2008 г. и 2016 г. на
етническите взаимоотношения в малкия град със смесено в етническо отношение население – Ветово, Русенска област.
Когато характеризират себе си през 2008 г. ромите във Ветово се обединяват около следните характеристики: „добри” (31,6%), „разбрани” (15,8%),
„приказливи” (14,2%), „притежават най-хубавите къщи, най-добрите коли и
обзавеждане” (13,2%), „работят в чужбина и са по-добре материално от другите” (12,8%), „добри приятели” (12,8%), „услужливи” (11,9%), „открити”
(11,2%), „широка душа” (11,2%), „трудолюбиви” (10,5%), „уважават другите
етноси” (10,5%),

„гостоприемни” (10,5%), „спазват традициите” (10,5%),

„помагат на другите” (10,4%), „честни” (10,4%), „религиозни” (10,4%), „весели”
(10,2%), „международни хора” (понятие, в което те влагат смисъл както на „отворени към другите”, така и на „хора, които пътуват в чужбина, за да търсят работа” - 10,2%), „не са алчни” (10,2%) и от друга страна, „необразовани”
(15,8%), „бедни” (15,8%), „безработни” (13,1%), „лъжци” (10,5%), „лоши”
(10,5%), „без самочувствие” (10,2%), „мързеливи” (10,2%).
Както достатъчно ясно се вижда, достса голяма част от характеристиките, съдържащи се в ние-образа на ромите, зафиксирани от националното пред122

ставително изследване, се повтарят и тук. Разликата е, че ние-образът на ромите от малкия град е с по-силно изразена позитивна насоченост, което се дължи на факта, че ромите от този край на България (предимно ромите мюсюлмани) имат традиции в намирането на работа извън България и от години работят
в чужбина, поради което са доста по-добре в материално и социално отношение от ромите в други крайща на страната. Това е отразено и много точно в изказването на един от интервюираните по време на изследването респонденти:
„Нашите цигани, циганите мюсюлмани, са много по-добри от циганите в други краища на България. Тези тук работят. И къщите им хубави, и
обзавеждането много добро. Преди бяха по-необразовани. Сега се пообразоваха и откакто тръгнаха по чужбина, станаха по-добре от нас. А за циганите християни какво да кажа – ядат, пият, живеят на широко, на гърба на
другите. Не са допринесли с нищо за града, а се ползват от всички блага.
Ползват само благата, а от себе си нищо не дават.” (мъж, 60 год., турчин от
Ветово).
В това изказване се съдържат двете ключови предпоставки, предопределящи успешното вписване на ромския етнос в обществото – работа и образование. А ситуацията във Ветово доказва, че това са работещи предпоставки –
ромите мюсюлмани, които работят и са по-добре образовани от останалите роми, очевидно имат своето утвърдено място в града и, както се подразбира от
изказването, те, за разлика от ромите християни, са допринесли за благосъстоянието на града. Освен това те са и добре приети от останалите етноси в града;
не случайно в изказването са определени като „нашите цигани”. (Вярно е, че в
случая става дума за изказване на представител на турския етнос и общосподеляната с ромите мюсюлмани религия оказва своето влияние върху нагласите, но изследването на междуетническите дистанции в града показа, че ромите
мюсюлмани са еднакво добре приети от представителите и на българския, и на
турския етнос в града.) От дуга страна, от изказването става ясно също така,
че и в личен план ромите мюсюлмани имат социално положение, което не се
различава от това на останалите етноси в града, а в някои случаи е дори и подобро. Остават обаче ромите християни, чието положение очевидно определя
наличието в ние-образа на ромите във Ветово на характеристики като „необразовани”, „бедни”, „безработни”. Те илюстрират неуспешния модел на вписване

123

в обществото – възползване единствено от благата на обществото (има се
предвид системата за социално подпомагане) и липса на какъвто и да е принос.
Ако сравним тази ситуация със ситуацията осем години по-късно, ето
какви характеристики извеждат като най-типични за своята етническа общност
ромите във Ветово през 2016 г.: „весели” (26,6%), „добри” (15,6%), „умни”
(14,5%), „толерантни” (12,8%), „станали са като българите” (11,3%), „работливи” (9,4%), „единни” (8,6%), „хора като всички” (7,4%), „приспособими”
(5,9%), „пробивни” (5,9%)

и от друга страна, „мързеливи” (28,5%), „лъжци”

(25,4%), „крадци” (17,2%), „безработни” (16,0%), „необразовани” (14,8%), „невъзпитани” (13,7%), „бедни” (11,7%), „живеят ден за ден” (10,9%) „лицемерни,
двулични” (10,2%), „мръсни” (10,2%), „измамници” (9,8%), „нахални” (7,8%), „завистливи” (6,6%), „пресметливи” (5,9%), „имат много деца, за които не се
грижат” (5,5%).
Очевидно е, че тенденцията в развитието на ние-образа на ромите от
Ветово е в посока на засилване на неговата негативност, при това значимо засилване на негативността и то даже до такава степен, че негативните атрибуции видимо превишават с една трета позитивните, което вече ни дава и основание да говорим (за разлика от предишните два ние-образа) за образ с преобладаващо негативна насоченост. А показател за нарастващата негативност на
образа е и нарастващият дял на лицата, които са посочили негативни характеристики като осезаемо присъщи на ромите във Ветово. Нарастващата негативност на образа отразява и ситуацията на влошаващо се вписване на ромите в
обществото, като към присъстващите до този момент в ние-образа на ромите
от Ветово от 2008 г. негативни атрибуции, изразяващи причините за това - „необразовани”, „бедни”, „безработни” - се добавят и нови - „имат много деца, за
които не се грижат”, „живеят ден за ден”, „измамници”, „крадци”. Безспорно
всеобщата икономическа криза, обхванала не само България, но и света в годините след 2008 г., се е отразила негативно и на положението на ромите в
града, което е довело до засилване на негативните характеристики в образа им.
Но независимо от установената тенденция на промени в ние-образа на
ромите през годините, съпоставката на представите им за себе си (уловени от
трите проведени изследвания) показва наличието на едно ядро от характеристики, които остават постоянни, въпреки всички промени и са валидни както по
отношение на ромите във Ветово, така и по отношение на ромите изобщо в
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България и периферия от променящи се характеристики в образа. Това ядро от
постоянни характеристики задава основите на общностната етническа идентификация. Към него се отнасят следните характеристики: „трудолюбиви, работливи”“, „весели”, „добри” и от друга страна, „лъжци”, „необразовани”, „мързелив”“, „безработни”, „бедни”. Като добре се вижда, позитивните атрибуции в ядрото от постоянни характеристики представляват изцяло качества на характера, докато сред негативните атрибуции могат да бъдат разграничени както качества на характера, така и социални характеристики, които в синтезиран вид
изразяват същността на несъстоялата се интеграция на ромите в обществото и
основните причини за това - „необразовани”, „безработни”, „бедни”. При това
наличието на тези характеристики в ядрото от постоянни характеристики в ниеобраза на ромската етническа група говори и за това, че ромите много добре
осъзнават собствените се недостатъци и незавидното място, което тези недостатъци им отреждат като етнос в едно многоетническо общество, каквото е и
българското. В същото време присъствието на позитивни характеристики под
формата на качества на характера - „трудолюбиви, работливи”, „весели”,
„добри” – в ядрото от постоянни характеристики в ние-образа на ромската общност показва и осъзнаването от тяхна страна на наличието на общностен капацитет/потенциал, който при едно правилно насочване и използване би могъл и
да се превърне в ресурс за едно по-успешно вписване на етноса в обществото.
Сравненията на ние-образите на ромите, зафиксирани от трите проведени изследвания, като и изведеното на тази основа ядро от постоянни характеристики в представата на ромския етнос за себе си, показват, че независимо от
промените в социалната ситуация през последните години, доминиращата
представа на ромите за своята етническа общност остава двойствена и нееднозначна, съчетаваща както позитивни, така и негативни атрибуции с преобладаване на едните или другите през различните години. Трябва да кажем обаче,
че тази двойствена представа на ромите за себе си съвсем не е нещо ново и не
е резултат на промените през последните десетилетия. За да илюстрирам това,
ще се обърна отново към резултатите от националното представително изследване. По време на това изследване респондентите бяха помолени, освен
да опишат собствената етническа общност към момента на изследването, да се
опитат да си припомнят времето преди промените през 1989 г. и всичко, което
знаят или пък са чували за ромите тогава и да ги характеризират отново с до 10
125

характеристики, като този път въпросите бяха зададени само на респондентите, които във възрастово отношение са над 40 години, а пък и които биха могли
да имат достатъчно добре запазени, а пък и осъзнати спомени за онова време.
Изборът на подобен подход се дължи на разбирането, че спецификата на
нашите представи е такава, че споменът за миналото е една модалност, която
може и да изрази, да създаде представа за реално случилото се („билото”), на
разбирането за представите като реконструкция на една минала действителност. От друга страна, той се основава и на схващането, че представите за етническата група, такава, каквато тя е била преди 1989 г., не са нищо друго освен способността да се изрази смисълът на миналото чрез съответни понятия,
образи или възгледи за света, които всъщност позволяват на групата да мисли
настоящето. Защото в никоя представа не остава съхранено миналото като
такова, а от него остава това, което обществото, групата може да възстанови в
своите отправни рамки. Споменът не просто се запазва, той винаги се реконструира, изхождайки от настоящето, така че това, което се крие зад един такъв
анализ на представите, е всъщност очертаване и на формите на присъствие на
миналото, а пък и на миналия опит на етническата група в представите й днес.
Или, ако си послужим с думите на Пиер Нора, представите се превръщат
за етническата група в „онази нишка в социалната тъкан, която й позволява да
намери в настоящето контакт с едно минало, което завинаги е мъртво” (Nora,
1992: 227); те са „онова, което остава от миналото в преживяванията на групите
или онова, което тези групи правят от миналото” (Нора, 1997: 233). В тази връзка Дейвид Лоуентал специално и дебело подчертава, че интерпретацията на
миналото е повече „свързана с настоящите перспективи на социалния живот”,
докато миналото „е станало една все по-чужда област и в същото време е все
по-силно заливано от настоящето” (Лоуентал, 2002). Всъщност тази идея за
ефекта на настоящето върху миналото, за „настоящето на миналото” (Лавабр,
1998: 8) в представите води началото си от Халбвакс, който пък свързва спомените с „реконструкцията на миналото спрямо настоящето” (Halbwachs, 1997).
Представите са един от възможните начини за реконструиране на миналото, но и неотделим елемент от критическото изграждане на една негова интерпретация. Те отразяват собственото разбиране на групата за своето минало. Колективната гледна точка релативизира обективността на фактите и миналите събития и прави възможен прехода от фактите и събитията като такива
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към представите за тях като тяхно мисловно битие. Миналият опит не просто се
възстановява и повтаря, той винаги някак си се реконструира в представите на
групите. Затова и днешното състояние и изискванията на обществото регулират
по своему факта на включване или изключване и на определен социален опит
от миналото в колективните представи на групата. Всъщност, миналият опит
постоянно се реорганизира от променящите се отправни рамки на развиващото
се настояще, а интерпретацията на спомените е (винаги) от позициите на
днешния ден и от съвременната социално-политическа ситуация, вземайки от
миналото това, което е необходимо за преконструиращите се образи на етноса.
Съгласно резултатите от националното представително изследване от
2009 г. реконструираният образ на ромите за себе си преди 1989 г. включва
следните характеристики: „амбициозни” (22,8%), „трудолюбиви” (17,5%), „единни, задружни” (11,4%), „добри” (11,4%), „весели” (10,5%), „отзивчиви, всеотдайни” (9,6%), „спазват обществения ред” (4,4%), „държат на етническата си
принадлежност” (4,4%), „безгрижни, широка душа” (4,4%), „честни” (3,6%) и
също така „престъпници, крадци” (12,3%), „неграмотни, необразовани”
(12,3%), „мързеливи” (6,1%), „злобни” (6,1%), „мръсни” (6,1%), „лъжци, нечестни” (5,3%), „страхливи” (5,3%), „невъзпитани” (4,4%), „непостоянни” (4,4%),
„капсулирани, затворени в своята етническа общност, не се интегрират”
(3,5%), „лоши” (3,5%), „безотговорни” (3,5%), „завистливи” (3,5%).
Това, което прави осезаемо впечатление при съпоставката на тази представа на ромите за себе си от преди 1989 г. със съвременните ние-образи от
последното десетилетие е липсата сред негативните характеристики на постоянно присъстващите в съвремените ние-образи атрибуции: „бедни” и „безработни”. За сметка на това, сред позитивните характеристики е специално изведена характеристиката „спазват обществения ред”. Но независимо от тези
различия, които изразяват спецификата на провежданата по време на социалистическото управление на страната политика по отношение на ромския етнос, характеризираща се с това, че за всички е имало осигурена работа (били
са задължени да работят), основни средства за препитание, но и се е следяло
строго да спазват обществения ред и законите, съществен факт е, че сред негативните характеристики, с които ромският етнос характеризира себе от времето преди 1989 г., остават и характеристиките „неграмотни, необразовани”,
„престъпници, крадци” като се добавя и още една характеристика „капсули127

рани, затворени в своята етническа общност, не се интегрират”, които са
достатъчно показателни за крайния резултат и ефектите от тогава провежданите политики по злободневния въпрос за нужната интеграция на ромския етнос.
Сравнението на представата на ромите за себе си от преди 1989 г. със
съвременните ние-образи от последното десетилетие позволява извеждането
на едно базисно ядро от характеристики в ние-образа на ромите, включващо атрибуциите: „трудолюбиви, работливи”, „весели”, „добри” и от друга
страна, „лъжци”, „необразовани“, „мързеливи”. Тази специфична група
атрибуции реално остава неизменна във времето, запазва се в представите на
ромите за себе си до днес. Както обърнах внимание по-горе и както става ясно
от съпоставката на ние-образите, от ядрото от постоянни характеристики, присъщи на ние-образа на ромския етнос от последното десетилетие, са отпаднали две характеристики: „безработни” и „бедни”, които всъщност изразяват разбирането на ромите за основната насока на влияние на годините на преход и
демократични промени върху техния етнос, но и са показателни за причините,
заради които те се отнасят и с по-особена носталгия към времето преди 1989 г.
„Миналото, миналото няма да забравя никога. С него живея и все гледам спомени да приказвам. Имах работа, бях ударничка, получавах заплата и
премии. А как бяхме облечени - все от най-скъпите магазини в града. Да знаеш, от българите по-гиздави бяхме. Имам предвид циганите, които работехме, а ние, работещите, бяхме повечето … И добре се разбирахме помежду си – заедно работехме и заедно живеехме с българите.” (жена, 56 г., от
ромски произход).
„Миналото го свързвам с много хубави работи. Имаше закони, култура
и възпитание, и добри отношения между хората. Нямаше значение българин
ли си, циганин ли си.” (мъж, 46 г., ром).
„Миналото. Щастлив съм, че съм живял по това време. Хората бяха
щастливи, добри, разбирахме се, нямаше напрежение.” (мъж, 48 г., ром).
Прави силно впечатление, че характеристиките, които формират базисното ядро на ние-образа на ромите, включват основно качества на характера,
които са и общочовешки качества. Единствената социална характеристика е
„необразовани” и тя показва, че самите роми много добре осъзнават, че образователното ниво на ромския етнос и в годините преди промените, а и днес винаги е било по-ниско в сравнение с това на останалите етнически общности.
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Наличието на едно такова базисно ядро от повтарящи се характеристики
в ние-образа на ромите обуславя и прави възможна етническата самоидентификация на групата и константността на самоидентификацията, доколкото това
ядро от повтарящи се характеристики остава неизменно, независимо от променящия се социално-времеви контекст на етническите взаимоотношения. То същевременно показва, че днешният ние-образ на ромския етнос безспорно има
своите корени във времето преди 1989 г., поради което и можем да твърдим, че
опитът от миналото присъства като много важен социално-времеви компонент
в ние-образа днес. Това базисно ядро от постоянни характеристики в ние-образа е съществено доказателство, че всяка етническа общност се нуждае, на
първо място, от минало за своето самоопределение или самоидентификация.
Всъщност няма ние-образ, който да не е резултат на миналия опит на етноса и
който да не съдържа в себе си този опит, разбира се, преосмислен и преоценен
от позициите и на настоящето. Ядрото от повтарящи се характеристики, обаче,
разкрива не реалността на миналото, а реалността на настоящето, представата
за миналото такава, каквато групата я реконструира днес и сега, поради което
то отнема на настоящия ние-образ статута на случайност, а и го представя като
етап в един непрекъснат процес на развитие и преформулиране на образите.
Днешният ние-образ е само един епизод от този процес, който обхваща в себе
си както миналото, така и настоящето и бъдещето. По този начин ние-образът
на етническата общност възпроизвежда свързващата нишка между миналото,
настоящето и бъдещето на етноса. За него силно важи и правилото, че е перспективистично организиран, т.е. той не поема в себе си произволни неща, а е
някакво следствие на един, при това и по-следователен процес на подбор. Затова и забравянето, а и отпадането (изхвърлянето) на представи е конститутивен елемент на образа. Именно това има предвид и Ернст Ренан, когато говори
за „група от хора, чиито отделни членове не само си спомнят за много общи
неща, но и много общи неща са забравили заедно” (Ренан, 1993: 44).
От друга страна обаче, относително тясното като обхват базисно ядро от
постоянни характеристики в ние-образа на ромите, което при това включва предимно общочовешки качества, естествено за сметка на доста по-широката периферия от променящи се характеристики, определено и недвусмислено говори и за съответната липса на достатъчна отчетливост при етноидентификацията на ромския етнос, т.е. за една по-неясна, но и размита етноидентификация.
129

В добавка към това, по-голямата константност, която показва представата на ромите за позитивните характеристики на своя етнос и по-голямата промяна, на която е подложена представата им за неговите негативни характеристики, отразява и тяхното виждане за характера на въздействията на променящите се социални условия върху специфичните особености на ромския етнос.
И така, очевидно е наличието на константно ядро от твърде често или
непрестанно повтарящи се типологични характеристики в ние-образа на ромите, което фактически означава само едно: че днешният ние-образ на ромите
има своята основа, но и връзка с времето отпреди 1989 г., но и, че проецирайки
съответни представи от миналото в настоящето, ромската етническа общност
възпроизвежда представата за себе си. Така, чрез ретроспективно приписания
на миналото смисъл, паметта за миналото, съхранена и реконструирана, продължава да живее в настоящето, но и се превръща в основа на ние-образа на
ромския етнос днес. Разбира се, достоверността на паметта винаги може да
бъде оспорена, в нея винаги може да бъде открита известна пристрастност или
пък дори и фрагментарност, но, така или иначе, тя винаги се оказва в качеството си на своеобразен социален посредник между миналото и настоящето на
етническата общност, който пък ни позволява да проникнем в дълбочина, а и да
разберем много по-добре етноса днес. И доколкото вече е ясно, че исторически
формираните представи предопределят, а и насочват процесите на формиране
на ние-образ днес, безспорно е, че и стратегиите за оптимизиране на процесите на вписване на етноса в обществото днес трябва да отчитат както ролята на
съвременните социални представи, така и спецификата на формираните в процеса на историческото развитие представи на етническата общност за себе си.
Представата на ромите за успех в живота
След като разгледахме представата на ромите за себе си, нека да видим
какво е разбирането им за онези значими фактори или условия, от които зависи
успешната реализация в обществото, а пък и дали, според тях, успехът в живота е етнически детерминиран, и дали тези фактори за успех в живота, които те
извеждат, по някакъв начин присъстват в очертания от тях ние-образ; т.е. дали
ромският етнос гледа на себе си като на етническа общност, която би могла да
се реализира успешно в обществото, пък и да има свое достойно място в него.
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Отговорите на тези въпроси ще представя чрез резултатите от две от
споменатите емпирични социологически изследвания – националното представително емпирично социологическо изследване от 2009 г. и емпиричното социологическо изследване, проведено във Ветово през 2016 г., тъй като при изследването във Ветово от 2008 г. подобни въпроси не бяха задавани на респондентите.
В хода и на двете изследвания пред респондентите беше поставена задачата да изберат три най-важни, според тях, условия, за да успее човек в живота от тринадесет предложени възможности, а именно: да произхожда от богато семейство; да има добро образование; да има родители с добро образование; да има амбиции; да е с вродени способности; да работи упорито; да
има връзки; да е от столицата или голям град; да е мъж; да е жена; да цени
националната си принадлежност; да афишира етническата си общност; да
се откаже от етническата си принадлежност. Резултатите ясно очертават и
ценностната скала на ромския етнос за постигане на значими успехи в живота.
На първо място в нея, според данните от националното представително изследване от 2009 г., се оказва необходимостта човекът „да произхожда
от богато семейство” (54,4% от респондентите смятат така), на второ място –
„да работи упорито” (46,5% от респондентите), на трето място – „да има добро
образование” (посочено от 38,6% от респондентите), а след това вече следват
и такива фактори като: „да има връзки (посочено от 28,9% от респондентите),
„да има амбиции” (22,8% от респондентите), „да е от столицата или голям
град” (9,6% от респондентите), „да е с вродени способности” (8,8% от респондентите), „да има родители с добро образование” и, накрая, „да цени националната си принадлежност” (двете посочени от по 3,5% от респондентите).
Факторите „да е мъж”, „да афишира етническата си общност” или „да
се откаже от етническата си принадлежност” всъщност събират дялове,
които определено са под равнището на статистическата грешка, поради което
са и незначими, а факторът „да е жена” не е посочен от нито един респондент.
Що се отнася до ценностната скала на ромския етнос, която очертават
резултатите от изследването във Ветово от 2016 г., то тук на първо място се
оказва „да има добро образование” (посочено от 42,9% от респондентите), на
второ място е „да има връзки” (посочено от 35,2% от респондентите), на трето
място - „да работи упорито” (посочено от 30,5% от респондентите). По-нататък
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следват: „да произхожда от богато семейство” (посочено от 21,5% от респондентите), „да има амбиции” (посочено от 20,7% от респондентите), „да е с вродени способности” (посочено от 15,6% от респондентите), „да е от столицата
или голям град” (посочено от 14,8% от респондентите) и, най-накрая „да

има

родители с добро образование” (посочено от 5,8% от респондентите).
Факторите „да е мъж” или „да е жена”, „да цени националната си принадлежност“, „да афишира етническата си общност” и „да се откаже от етническата си принадлежност”, събират 0%, поради което те изобщо не присъстват в ценностната скала на ромите от Ветово за успех в живота.
Представените данни убедително свидетелстват, че етническата принадлежност не се оказва, според ромите, фактор, способстващ или препятстващ
успеха в живота, доколкото нито едното от двете изследвания не показва, че
ромският етнос придава значение за успеха в живота на факторите „да афишираш етническата си общност” или „да се откажеш от етническата си принадлежност”. Дори и националната принадлежност няма за тях особено значение като фактор, определящ успеха в живота, доколкото тя заема последното
място в скалата от ценности на ромския етнос за успех в живота, която очертават и резултатите от националното представително изследване от 2009 г. (при
това с дял почти равен със статистическата грешка) и напълно липсва в скалата от ценности на ромите, изведена при изследването във Ветово от 2016 г.
Факторите, които, обаче, представителите на ромската етническа общност извеждат като най-важни за успеха в живота през 2009 г. са: „да произхождаш от богато семейство”, „да работиш упорито”, „да имаш добро образование”, „да имаш връзки” и „да имаш амбиции”, тъй като те определено заемат
първите пет места в скалата от ценности на ромския етнос за успех в живота и
освен това събират и най-голям дял от респондентите, които твърдо и категорично споделят мнението, че именно те са определящите за успеха в живота.
Същите фактори, но в малко по-различен ред, се оказман и определящи
според ромите за успеха в живота и през 2016 г.: „да имаш добро образование”,
„да имаш връзки“, „да работиш упорито”, „да произхождаш от богато семейство” и „да имаш амбиции“. На първо място вече явно излиза факторът „да
имаш добро образование” (което свидетелства за нарасналото осъзнаване от
страна на представителите на ромския етнос на значението на образованието
за жизнения успех), следван от това „да имаш връзки”. А двата водещи през
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2009 г. фактора - „да произхождаш от богато семейство” и „да работиш упорито” отстъпват на по-заден план, съответно на четвърто и трето място. Факторът „да имаш амбиции”, както и през 2009 г. запазва петото си място.
Що се отнася до останалите фактори, които заемат доста по-задни позиции в ценностната скала на ромския етнос за факторите, от които зависи успеха
в живота, те определено запазват почти една и съща последователност и при
двете изследвания: „да си от столицата или голям град”, „да си с вродени
способности” и „да имаш родители с добро образование” (според изследването от 2009 г.); при изследването от 2016 г. единствено двата фактора „да си от
столицата или голям град” и „да си с вродени способности” разменят местата си; „да имаш родители с добро образование” отново остава на последното
място. Фактът, че тези фактори са изтласкани на по-заден план в ценностната
система на ромите за успех в живота, а и са посочени освен това с доста пониски проценти единодушие от тях, недвусмислено свидетелства, че това и са
фактори, на които ромите отдават много по-малко значение за жизнения успех.
Във връзка с това очертаващият се извод е, че факторите, на които ромите трайно, но и независимо от промените през годините придават най-голямо
значение за успеха в живота са: „да имаш добро образование”, „да имаш връзки”, „да работиш упорито”, „да произхождаш от богато семейство” и „да
имаш амбиции”. Като във времето осъзнаването на значението на образованието за успеха в живота забележимо нараства, така също нараства и значението, което ромите трафаретно придават и на връзките за постигането на жизнен
успех, докато обаче намалява значението, което те отдават на материалната
обезпеченост на семейството, от което произхождаш (богато семейство), а значението, което приписват на упорития труд и амбициите, остава постоянно.
Изхождайки от тази констатация, да видим какво място заемат изведените от ромите фактори за успех в живота сред характеристиките, с които те описват себе си, което означава да разберем до каква степен възприемат себе си
като общност, която притежава потенциал и резерв да бъде успешна в живота.
Както добре видяхме и разбрахме от досегашния анализ, сред характеристиките, с които ромската етническа група описва себе си през 2009 г., фигурират „трудолюбиви, работливи” и „заможни, живеят на широко, имат къщи,
пари”, което съответства на представата на ромите за „богатото семейство” и
„упорита работа” като фактори, способстващи за постигане на успех в живота.
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Анализирайки обаче мястото на факторите за успех в живота сред характеристиките, изграждащи ние-образа на ромския етнос, трябва специално да
отбележим, че тъй като и при националното представително изследване от
2009 г., а и при изследването във Ветово през 2016 г. респондентите бяха оставени сами да изберат най-важните характеристики, с които те трябва да опишат
достатъчно добре портрета на своята етническа общност, без обаче да бъдат
ограничавани от предварително зададен списък с характеристики, реално се
получи, от една страна, доста голямо разсейване, а, от друга страна, една част
от характеристиките набраха равен брой проценти, заради което при интерпретацията на резултатите е от значение не само процентът, който събира дадена
характеристика, но и мястото, което заема сред останалите характеристики.
Във връзка с това за разлика от характеристиката „трудолюбиви”, която
заема първото място с най-голям дял в представите на ромската етническа
общност за себе си през 2009 г., характеристиката „заможни, живеят на широко, имат къщи, пари” заема последното 11-то място от общо 11 позиции, на
които се разпределят всичките 17 позитивни характеристики, с които ромите
описват себе си. От друга страна, сред позитивните характеристики, които ромите приписват на себе си, липсва характеристиката „образовани”, както липсват и характеристики, които да съответстват на факторите „да имаш връзки” и
„да имаш амбиции”. В същото време, сред негативните характеристики, с които
ромите описват себе си, присъства и една характеристика, която е точно противоположна по смисъл на един от най-важните фактори за постигане на успех в
живота, който ромите през 2009 г. извеждат – образованието. Става дума за
характеристиката „неграмотни, необразовани”, която при това определено заема второ място в скалата от негативни характеристики, с които ромите описват себе си, като в получените резултати тя е представена с дял от 16,7%.
Всичко това недвусмислено показва, че макар ромите да осъзнават и ценят високо стабилното материално положение, образованието, наличието
на връзки и амбиции като фактори за постигане на жизнен успех, те в същото
време си дават ясна сметка, че като етническа група не притежават тези качества в достатъчна степен, по-точно изобщо не ги притежават, според очертания
от тях ние-образ. Изключение прави донякъде единствено характеристиката
„заможни, живеят на широко, имат къщи, пари”, която обаче е посочена, както
вече отбелязах, от едва 3,5% от респондентите, което е почти на границата със
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статистическата грешка (от ±3%), поради което означава, че всъщност и тази
характеристика по мнението на ромите не е присъща на тяхната етническа общност. Единственото качество, притежаването на което е фактор за успех в живота според ромите, което те с висока вътрешногрупова съгласуваност (41,2%)
приписват на себе си е качеството „трудолюбиви, работливи”. Очевидно е, че
това е единственият ресурс или потенциал, който ромите откриват в себе си, но
и който, по тяхно мнение, би направил възможна успешната им реализация в
обществото, като обаче все пак трябва и да отбележим, че и това тяхно мнение
съвсем не е напълно безусловно, доколкото има едни 13,2% от ромите, които
определят себе си като „мързеливи”, а това е характеристика, която вече заема
трета позиция сред серията от негативни характеристики, с които ромите описват себе си (общо 12 характеристики, разпределящи се на 9 позиции).
Ситуацията във Ветово през 2016 г. показва още по-голяма липса на съответствие между притежаваните от ромския етнос качества и характеристики и
считаните от тях за предпоставка за успех в живота качества. Стига се дори до
там, че атрибуциите, които ромският етнос приписва на себе си, са по-скоро
антипод на тези, които хората от тази етническа общност считат за важни за успеха в живота. Ако ромите от Ветово през 2016 г. извеждат като най-важни фактори за успех в живота притежаването на добро образование, връзки, упоритият труд, произходът от богато семейство и амбициите, те в същото време,
когато характеризират себе си, сред негативните характеристики, които си приписват посочват на първо място „мързеливи” (посочено от почти една трета от
респондентите – 28,5%), на пето място - „необразовани”, а на седмо място „бедни” от общо 15 негативни характеристики, разпределящи се на 14 позиции,
които включват в своя ние-образ. В същото време обаче, сред позитивните характеристики има само една, която пък съответства на представата на ромите
за качествата, които са необходими за постигане на успех в живота – и това
отново е характеристиката „работливи“, но този път като посочена само от
9,4% от респондентите, пък и заемаща шесто място от общо 10 позитивни характеристики, разпределящи се на 9 позиции, с които ромите описват себе си.
Що се отнася до останалите фактори за успех в живота, на които ромите
придават доста по-несъществено значение, като наличие на вродени способности, родители с добро образование и да си от столицата или голям град,
характеристики, съответстващи на тях, напълно липсват в ние-образа на ромс135

кия етнос, както според националното представително изследване от 2009 г.,
така и според изследването във Ветово от 2016 г. с изключение може би единствено на фактора „вродени способности”, ако характеристиката „умн”“, съдържаща се само в ние-образа на ромите от Ветово (посочена от 14,5% от респондентите) изтълкуваме като притежаване на вродени способности.
Като следствие от всичко казано до тук, очертаващата се тенденция в
развитието на представата на ромския етнос за себе си, на база сравнение на
резултатите от двете разглеждани изследвания, е на нарастваща липса на съответствие между изведения от тях самите ние-образ на групата и разбирането
им за факторите, от които зависи успеха в живота и съответно качествата, които трябва да притежава една етническа общност, за да може да се реализира
успешно в обществото; т.е. ромите във все по-малка степен виждат себе си като група, способна да се впише успешно в обществото. Единственият потенциал, който ромите откриват в себе си, и който би могъл да им послужи като трамплин за изкачването по стълбиците на обществените успехи е притежаването
на качеството „трудолюбиви, работливи”. Проблемът обаче е все по-намаляващият дял на ромите (при това и рязко намаляващ), които смятат това качество за присъщо на ромския етнос, а и все по-увеличаващият се дял на ромите,
които приписват на своя етнос точно противоположното качество „мързеливи”.
При тази ситуация не е никак учудващо, че едва 16,6% от ромите през
2009 г. определят себе си като успели в живота (сумата от отговори „винаги съм
се смятал за успял човек” и „отскоро се смятам за успял човек”), докато 74,6%
от тях гледат на себе си като на неуспели (сумата от отговори „никога не съм се
смятал за успял човек” и „бях успял до 1989 г., а след това „стоп” на успеха”).
Ситуацията през 2016 г. във Ветово не е никак по-различна: само 18,0% от ромите определят себе си като успели в живота (сумата от отговори „винаги съм
се смятал за успял човек” и „отскоро се смятам за успял човек”), а 78,1% от тях
виждат себе си като неуспели (сумата от отговори „никога не съм се смятал за
успял човек” и „бях успял до 1989 г., а след това „стоп” на успеха”)1.
Успехът в живота, разбеира се, е неотменен въпрос, пред който рано или
късно се изправя всеки човек. Всеки има своите мечти и стремежи да постигне
нещо стойностно в живота си, да се реализира, да намери мястото си в общес1

Оставащите до 100% са хората, които не могат да преценят и да се самоопределят като успели или неуспели. Те са съответно 8,8% през 2009 г. и 3,9% през 2016 г.
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твото. Съпоставката на представите на ромския етнос за себе си с представите
му за факторите, от които реално зависи успехът в живота недвусмислено показва, че самата етническа общност преценява като никак незавидни шансовете, които има за успешна обществена реализация, което фактически се потвърждава и от демонстрираните без никакво притеснение субективни оценки на
ченовете на тази етнообщност за това доколко успели в живота те се чувстват.
Ромите и образованието
До тук вече стана дума за отношението на ромите към образованието.
Ако обобщим, ясно е, че това е един от факторите, на който те доста трайно
през годините, а и с все по-нарастваща убеденост придават определящо значение за успеха в живота, като през последните години „доброто образование”
заема дори и челното място в скалата от ценности на ромския етнос за успех в
живота. Но също така стана ясно, че въпреки нарасналото осъзнаване от страна на представителите на ромската етническа общност на значението на образованието за жизнения успех, липсата на образование е и характеристика, по
тяхно мнение, постоянно съпътстваща ромския етнос. Доказателство за това е
изведеното на основата на съпоставката между представите на ромите за себе
си отпреди 1989 г. и представите, които те споделят за себе си през последното
десетилетие, базисно ядро от характеристики в ние-образа на ромите, останали неизменни през годините, сред които централно място заема характеристиката „необразовани”. Това релефно показва, че самите роми си дават ясна
сметка, че като етническа общност не притежават качеството „образованост”.
Но въпреки че се самоопределят като „необразовани”, високият, и което е още
по-важно, нарастващият в годините процент роми (38,6% през 2009 г. и 42,9%
през 2016 г.), които осъзнават ролята на образованието за постигането на успех
в живота, е индикатор за съществуваща потенциална възможност ромската етническа група да намери в бъдеще своето място в образователната система.
Искам да кажа, обаче, още няколко думи за спецификата на отношението
на ромите към образованието, защото именно образованието или, по-точно,
неговата липса е най-важният фактор, ограничаващ жизнените и социални перспективи пред ромския етнос; особено днес, в т.нар. днес „общество на знанието”, в което знанието започва да задава по един нов начин цялостното развитие
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на обществото, всичко започва да зависи от него и да се съгласува с него, а
затова то се превръща все повече и във висша ценност, или в ключов фактор
за създаване на благосъстояние и постигане на развитие; то създава авторитет
и социален статус, носи власт, а и пари. И тъкмо поради това в „обществото на
знанието” изпъква с още по-голяма сила незнанието, неграмотността и негативите, които те носят. В тази връзка искам специално да отбележа, че като че ли
заявената, а и призната от ромския етнос ценност и значение на образованието
за постигането на успех в живота остава по-скоро декларативна, по-скоро като
признаване на значението му по принцип, изобщо, но не се осъзнават напълно
и в дълбочина от тях реалните възможности, които то създава и вратите, които
отваря. По-скоро, като че ли ромите виждат значението на образованието за
успеха на „другите”, но все още не виждат как именно то може да помогне и на
тях самите да успеят в живота. Причината да мисля така е, че макар да поставят на първо място в скалата от фактори, предопределящи успеха в живота
притежаването на „добро образование“, ромите в същото това време оставят
на последно място в тази скала факторът „родители с добро образование”. А
това се наблюдава както при националното представително изследване от
2009 г., така също и при изследването във Ветово от 2016 г., което означава, че
омагьосаният кръг, в който липсата на образование затваря жизнения успех за
ромите, все още не се осъзнава напълно ясно от тях. Не се осъзнава риска неграмотните родители чрез възпитанието да възпроизведат у своите деца резерви към ползата от образованието, което на свой ред да доведе до формиране
на едно трайно резервирано отношение към образованието и до създаване на
трайна неграмотност в ромската група, която да продължи я изолира от останалите етноси в обществото и да продължи да ограничава шансовете й за успех в
живота и за пълноценна интеграция. Но макар и все още да не са осъзнали
напълно тези зависимости, поне крачка напред, по посока на успешното вписване на ромския етнос в обществото, е все пак обстоятелството, че ромите,
макар и декларативно, започват да ценят все повече образованието, а и все
повече да изтъкват неговото значение като съществен и едва ли не генерален
фактор за постигане на евентуален успех в живота. По-голямата крачка напред,
обаче, ще бъде направена, едва когато те преминат от абстрактните и декларативни оценки към реално включване и задържане в образователната система.
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„Свой” или „чужд” в държавата
Това, което е основополагащо за всяка етническа общност, е, че тя е
включена постоянно в един общ социален свят. Животът в обществото не следва от някакъв предопределен избор, поради това и признанието от страна на
другите, с които етническата общност съжителства, се оказва съществена основа за правилното разбиране на мястото на етноса в обществото, а и на субективното му усещане за „свой” или „чужд”, което, на свой ред, детерминира
неговите нагласи за интеграция и активно вписване, или за изолация и капсулиране. Жан-Жак Русо (Rousseau 1959) е един от първите, който въвежда перспективата на социалността, но и я разполага в идеята „да бъдеш зачитан”, като формулира и схващането, че всеки има нужда от другите, за да бъде зачитан. „Внимание” – това е понятието, което Адам Смит (Smith 1976) използва, за
да означи онова, което Русо нарича „зачитане”, а пък Хегел употребява термина „признание”. Върху съдбовно потребната на хората нужда от съответно социално признание акцентира така също и Уилям Джеймс (James, 1994).
Ако нуждата от признанието на другите в обществото е обща за всички
етнически общности, нека сега и тук по-специално да видим и разберем как
именно ромският етнос оценява мястото, което му е отредено в съвременното
българско общество, т.е. доколко „свой”, но също и доколко „чужд” той се чувства в това общество, пък и кои са, според него, „своите” и „чуждите” в България.
Отговорите на тези въпроси ще представя отново чрез получените и аализираните данни от националното представително емпирично социологическо
изследване от 2009 г., както и от данните от изследването във Ветово от 2016 г.
Ето какво е всъщност обобщеното мнение на представителите на ромския етнос по въпроса: „Свой“ или „чужд“ се чувствате в България?”.
„Свои” и „чужди”
Свой или чужд се чувствате в
България?
Свой в моята етническа общност
Свой в държавата
Свой и в двете
Чужд в държавата
Чужд в моята етническа общност

Таблица 1

2009 г.

2016 г.

36,8%
31,6%
16,7%
7,0%
1,8%

35,5%
20,7%
14,8%
25,3%
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Чужд и в двете
Не зная/Не мога да преценя

2,6%
3,5%

3,7%
-

Както отчетливо се вижда от резултатите, най-голям дял (малко повече
от една трета) от ромите се чувстват „свои” преди всичко в своята етническа
общност. Прави впечатление, обаче, че през 2009 г. приблизително толкова се
чувстват „свои” и в държавата, а и че делът на онези, които тогава са имали
усещането за „чужди” в държавата, е много нисък – само 7,0%. Ако сумираме
отговорите „свой в държавата” и „свой и в двете”, оказва се, че като цяло 68,4%
от ромите през 2009 г. са се чувствали „свои” в държавата. Докато тези, които
са се чувствали „чужди” в държавата са 9,6% (сумата от отговори „чужд в държавата” и „чужд и в двете”). Тенденцията през годините, обаче, е на рязко спадане на дела на ромите, които се чувстват „свои” в държавата и повече от три
пъти увеличение на дела на тези, които се чувстват „чужди”. Резултатите от
2016 г. от Ветово недвусмислено показват, че вече тези, които определено се
чувстват като „свои” в държавата (сумата от отговори „свой в държавата” и
„свой и в двете”) са 35,5%, което е наполовина по-малко в сравнение с 2009 г.,
докато в същото време делът на ромите, които се чувстват „чужди” в държавата
нараства над три пъти, за да достигне до почти една трета (29,0%) от представителите на етническата общност (сумата от отговори „чужд в държавата” и
„чужд и в двете”). Това осезаемо и ескалиращо засилващо се чувство за „чуждост” в държавата в никакъв случай не работи в полза на интеграцията на ромския етнос в обществото. Точно обратното, то е и важна предпоставка за нарастващи процеси на изолация и затваряне в собствената етническа общност.
Отговорите на въпроса „Коя общност от хора чувствате най-близка?“
също категорично потвърждават основателността на смисъла на този извод.
Според резултатите от националното представително изследване от
2009 г., на първо място ромите поставят „хората от моята етническа общност” (49,6%), следват „хората, с които живея в съседство” (31%), „хората, с
които ме свързват общи събития, исторически дати и места” (10,6%) и „хората, с които работя” (8,8%). Резултатите от Ветово от 2016 г. извеждат на
първо място хората, с които живея в съседство” (50,8%), следвани от „хората от моята етническа общност“ (31,3%), „хората, с които работя” (13,6%)
и „хората, с които ме свързват общи събития, исторически дати и места”
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(4,3%). И макар че през 2016 г. двата отговора, които събират най-голям дял „хората от моята етническа общност” и „хората, с които живея в съседство” разменят местата си, като на първо място излиза „хората, с които живея в
съседство”, това на практика не променя и факта, че ромският етнос продължава да заявява най-голяма близост тъкмо със собствената етническа общност, защото тези, с които ромите живеят в съседство, са пак роми. По данни от
изследването във Ветово 100% от интервюираните роми са посочили, че имат
за съседи роми. А фактът, че ромите поставят на последно място в своеобразната скала на общностите, с които чувстват близост, „хората, с които ме свързват общи събития, исторически дати и места”, говори именно за подобно
видимо засилващо се усещане у тях за „чуждост” в държавата. Така че изводите са категорични – ромите заявяват най-голяма близост с хората от собствения етнос, което, от една страна, е естествено, но от друга страна, когато е съпроводено с нарастващо усещане за „чуждост” в държавата, може да се превърне в предпоставка за затваряне в собствената етническа общност и изолиране.
Доколко все пак ромите възприемат себе си като чуждия етнос в държавата недвусмислено и напълно категорично показват и отговорите, които дават
изследваните на прекия въпрос: „Кои са според вас „чуждите” в България?“2.
„Чуждите” в България
Кои са чуждите в България днес?
Които не са граждани на Република
България
Които не принадлежат към българската
нация
Които не обичат България
Които не работят за просперитета на
обществото ни
Криминално проявените
Свързаните с корупция
Етническите малцинства
Религиозните малцинства
Всички малцинства
Бежанците
Никой не е „чужд”
Не зная/Не мога да преценя

Таблица 2

2009 г.
52,6%

2016 г.
52,3%

9,6%

-

37,7%
18,4%

18,8%
17,9%

8,8%
14,9%
5,3%
1,8%
3,5%
6,1%
11,4%

5,5%
5,1%
9,4%
5,1%
4,7%
10,6%
11,3%
11,7%

Очевидно е наличието на една доста трайна тенденция, която се потвърждава от резултатите и от двете изследвания, на свързване на „чуждите” в
2

Тук и навсякъде по-нататък в текста, където сборът от процентите надхвърля 100%, това се дължи на
обстоятелството, че респондентите са посочвали по повече от един отговор.
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България. Така, на първо място и най-вече са тези, които формално правово не
са граждани на Република България, а след това на тези, „които не обичат България” и „които не работят за нейния просперитет”. Етническите малцинства и
изобщо всички малцинства (вкл. религиозните) в никакъв случай не се оказват
„чуждите” в България по мнението на ромския етнос. Но ако през 2009 г. те са
най-малко „чуждите”, доколкото събират дялове между 1,8% (за религиозните
малцинства), което е дори под статистическата грешка и 5,3% (за етническите
малцинства), не може да не отбележим почти двойния ръст (9,4%) на дела на
ромите, които през 2016 г. споделят мнението, че именно етническите малцинства са „чуждите” в България, което съответства на осезаемо нарасналото усещане на ромите за „чуждост” в държавата. И все пак този дял е в пъти по-нисък
от дела на ромите, определящи като „чуждите” в България хората, които не са
нейни граждани (над пет пъти по- нисък), не обичат България (два пъти понисък) и не работят за просперитета й (също два пъти по-нисък). Така че макар
и да говорим за забележимо нарастващо усещане за „чуждост” сред ромския
етнос, в никакъв случай не може да става дума за критични стойности, които да
поставят под заплаха изобщо мястото на този етнос в българската държава.
Показателно в тази връзка е заявеното от ромския етнос чувство за принадлежност към България. На въпроса „Колко силно е чувството ви за принадлежност към България?” като цяло 81,5% от ромите през 2009 г. заявяват
силно чувство за принадлежност (сумата от отговори „много силно” и „силно”),
докато само 11,4% от тях определят чувството си за принадлежност към България като слабо (сумата от отговори „много слабо” и „слабо”). Ситуацията през
2016 г. е още по-безвъпросна – общо 91% от ромите (сумата от отговори отговори „много силно” и „силно”) потвърждават силното си чувство за принадлежност към България, докато едва 9,0% (при това само отговори „слабо”) демострират слабо чувство за принадлежност към България, т.е., противно на засилващото се у ромския етнос усещане за „чуждост” в обществото, привързаността
и чувството за принадлежност към България нарастват. Тази привидно изглеждаща противоречива ситуация има своето логично обяснение. И то е свързано
със спецификата на представите, които ромският етнос споделя за България.
Представи за България

Таблица 3
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Какво е за вас България?
Общи места на националната памет
Обща съдба
Обща култура
Общи събития
Общи герои
Родовият корен
Семейството и близките хора
Красив природен кът
Място, където да се завърна
в края на живота си
Място, което искам да напусна
Място, което не искам да
напусна никога
Роден край, моята родина
Не зная/Не мога да преценя

2009 г.
7,0%

2016 г.
-

24,6%
11,4%
9,6%
3,5%
41,2%
80,7%

15,6%
6,3%
5,5%
45,7%

21,1%
2,6%

21,8%

4,4%

4,7%

-

5,8%

1,8%

10,2%

Ясно се вижда се, че представата на ромите за България през 2009 г. е
центрирана основно около „семейството и близките хора”, „родовия корен”,
„общата съдба” и „красив природен кът”, макар че тя определено включва и
компоненти като „обща култура”, „общи събития” и „общи места на националната памет”. През 2016 г. тя обаче търпи известни промени, като вече се свързва
преди всичко със „семейството и близките хора”, „място, където да се завърна в
края на живота си” и „обща съдба”. Със силно емоционално чувство ромите във
Ветово през 2016 г. определят България и като „роден край”, „моята родина” и
„мястото, което не искам да напусна никога”. Неравенствата в социалния статус, материалното положение и трудовата заетост, провокиращи у представителите на ромския етнос усещането за „чуждост” в държавата, водят до ограничаване в представата им за България на характеристики като „обща съдба”,
„общи събития”, „обща култура”, общи места на националната памет”, а пък и
до осезаемото затвърждаването на една представа за България, в която ромите влагат нещо най-вече лично, интимно, съкровено и неформално, като по този емоционален начин изразяват представата си за България като нещо близко
и скъпо, и като същевременно потвърждават силната си привързаност към нея.
При съпоставката на резултатите от двете изследвания прави по-особено впечатление и резкият спад на дела на хората, които свързват България с
„родовия корен”. Това се дължи най-вече на отбелязаната специфика в начина
на живот на ромите във Ветово, и то предимно на ромите мюсюлмани, по-
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голямата част от които сега са принудени да работят в чужбина, за да издържат
семействата си, поради което все повече започват да гледат на себе си по един
нов начин като „международни хора”, както самите те се определят, и все повече започват да игнорират значението на „родовия корен” за собствената си
идентификация, което се отразява и на представите им за родината. Разбирането за родината също все по-малко започва да се свързва с „родовия корен”.
Представените резултати ясно и недвусмислен показват, че, изразявайки
представата си за България, ромите от този малък град специално акцентират
върху факта, че именно това е тяхната „родина”, техният „роден край”. Нека да
видим във връзка с това, обаче, какво е и тяхното разбиране за родина.
Представи за родината
Какво е за вас родина?
Мястото, където съм роден
Мястото, където искам да
умра
Мястото, където живея и се
реализирам
Страната, чийто език говоря
Територия и държавни институции
Природа, история и култура
Семейство и близки хора
Мястото, където се чувствам „в къщи“

Таблица 4

2009 г.
87,6%
12,4%

2016 г.
85,9%
20,3%

20,4%

25,8%

15,9%
0,9%

-

5,3%
54,0%
-

15,6%
5,9%

Съпоставката на данните от двете изследвания показва, че за ромския
етнос родината е преди всичко „мястото, където съм роден”, „където живея и се
реализирам” и „където искам да умра” (което между впрочем отговаря на представата на ромите за България като „мястото, където искам да се завърна в
края на живота си”). Тя е и „семейството и близките хора”, макар че се наблюдава значителен спад на респондентите, които споделят това мнение (съответно подобен спад през годините има и при респондентите, които свързват представата си за България със „семейството и близките хора”). Обяснението е същото, както това за спада на дела на ромите, които свързват представата си за
България с „родовия корен”. В същия семантичен ред е и представата на ромите за родината като „мястото, където се чувствам в къщи”, което е поредното
потвърждение за силно емоционалното отношение на ромския етнос към родината, но е е съществено доказателство за сходството между представите им за
родината с представите им за България. Родината, подобно на България, е за
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ромския етнос нещо много съкровено, скъпо и близко, което е изпълнено поскоро с емоционално, отколкото с политическо и институционално съдържание.
В потвърждение на това е и не маловажният факт, че ромите не свързват родината с територията и държавните институции. Родината е, за тях, по-скоро
някаква общност от хора, а не държава, оградена от държавни граници и разполагаща с институции на държавна власт. Във връзка с това е нисък през 2009
г. и делът на хората, свързващи родината с „природа, история и култура”, а
през 2016 г. този компонент изцяло липсва в представите на ромите за родина.
Изследването от 2009 г. показва, че за представителите на ромския етнос родината е в значителна степен и „страната, чийто език говорят”. Този компонент, обаче, липсва в представата за родината на ромите от Ветово през
2016 г., което означава, че за тях езикът не е толкова съществен като фактор за
идентификация на принадлежността към определена родина, поради факта, че
по-голямата част от тях говорят ромски, а не български език, което обаче не им
пречи да считат България за своя родина. Това в никакъв случай не означава,
че те отхвърлят напълно значението на езика за идентификацията на родината,
защото, както ще видим след малко, остава твърде постоянен делът на ромите
(10,5% през 2009 г. и 10,1% през 2016 г.) които откровено, непринудено заявяват, че смятат България за своя родина, именно защото българският език е
езикът, който те всекидневно използват, за да общуват с близките си.
Във връзка с това, ето как отговарят ромите на директния въпрос: „Смятате ли България за своя родина?”, според резултатите от двете изследвания:
Смятате ли България за своя родина
Смятате ли България за
своя родина?
Да, защото тук съм роден
Да, защото тук живея
Да, защото говоря с близките си на български език
Да, защото тук се чувствам
„у дома”
Да, защото тук имам минало
Да, защото тук съм получил
образованието си
Да, защото тук се реализирам
Да, защото тук искам да
умра
Да, защото тук се чувствам

2009 г.

2016 г.

91,2%
46,5%
10,5%

85,9%
36,3%
10,1%

26,3%

11,3%

14,0%
4,4%

-

4,4%

5,1%

12,3%

-

12,3%

6,3%

Таблица 5
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най-добре
Започвам да не чувствам
България като своя родина
Не смятам България за своя
родина

1,8%

4,3%

0,9%

-

Основните причини, поради които ромите определят България за своя
родина тук са визирани по следния начин: защото тук са родени, тук живеят и
тук се чувстват „у дома”, което показва висока степен на съвпадение с представата на ромите за това какво е родина. Показателен за потенциала за интеграция на ромския етнос в българското общество е фактът, че приблизително 10%
от ромите (при това както през 2009 г., така и през 2016 г., което показва, че
става дума за закономерност, която е типизирана) признават, че езикът, който
използват в ежедневното си общуване, е българският. Също така доста показателен е и фактът, че липсват респонденти, които неприкрито да твърдят, че
не смятат България за своя родина – делът на хората, споделящи това мнение
през 2009 г., е минимален, а пък и дори е под нивото на статистическата грешка, което означава, че е практически незначим, а през 2016 г. вечедори изобщо
няма и респонденти, които да се придържат към подобно мнение. Затова пък
леко нараства (през 2016 г. в сравнение с 2009 г.) делът на онези респонденти,
които явно твърдят, че започват да не чувстват България като своя родина, но
това нарастване е незначително, а и най-вероятно се дължи и на набелязаната
тенденция на нарастващо усещане на ромския етнос за „чуждост” в държавата.
Тази видимо публично декларирана като силна привързаност на ромите
към България като родина много колоритно и в не малка степен пристрастно
изрази един жител на Ветово от ромски произход в изследването през 2008 г.:
„Българските деца заминават за Европа. Скоро тук ще останем само
турци и роми… Когато нашето ромско дете расте и стане на 10-12 години,
то пита коя е нашата родина и ние му казваме, че ние ромите нямаме държава, затова нашата родина е България, защото ние живеем тук. А турците казват на своите деца: „Нашата държава е Турция”. И те растат с друго
съзнание, че родината им е Турция. А ромските деца растат със съзнанието, че България е нашата родина.“ (мъж, 57 год., от ромски произход, средно
образование, работи в държавния сектор).
И така, забележимо и ескалиращо нараства усещането сред ромския етнос за „чуждост” в държавата, но чувството за принадлежност и привързаността
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към България като родина остават постоянно високи като причината за това е,
както стана ясно от всичко казано до тук, че родината в представите на ромския
етнос е много повече обвързана с емоционално или неформално съдържание,
отколкото с политическо, или институционално съдържание. Ако усещането за
„чуждост” в държавата, когато тя се възприема като символ на институции и
обществен ред, видимо нараства, то привързаността към страната, смятана за
своя единствена родина, остава постоянна. Както показват резултатите от изследванията, при ромския етнос има известно затваряне в собствената етническа общност, а и по-силно усещане за „свой” в рамките на своя етнос, отколкото
в рамките на страната, но така или иначе това в никакъв случай не намалява
усещането им за принадлежност към България, което е на много високо ниво.
За илюстрация ще цитирам пак мнението на един респондент от Ветово:
„Ром ли съм, циганин ли съм - това не е от значение, защото водя живот като живота на българите и съм християнин… Въпросът е как искаш
да живееш, какви цели имаш. Затова в чужбина винаги се представям като
българин.” (мъж, 57 г., ром).
И това съвсем не е единичен случай, доколкото 70,3% от ромите във Ветово през 2016 г. категорично твърдят, че в чужбина биха се представили само
като българи, а едва 25,4% - като роми, докато пък според 4,3% как биха се
представили определено „зависи от ситуацията”. Аналогична е и ситуацията,
която очертават и резултатите от националното представително изследване от
2009 г. – 69,3% от ромите биха се представили в чужбина като българи, 21,9% като роми, а само 3,5% биха направили своя избор в зависимост от ситуацията.
Националното самоопределение и утвърждаването на принадлежността
към определена родина, обаче, не е статичен, а винаги е динамичен конструкт.
Затова и многобройни са обстоятелства от индивидуалния живот на човека, а
така също факторите, свързани с по-цялостни изменения в живота на обществото, които могат да доведат и до преосмислянето им. В процеса на социализация обществото приписва на детето определена национална принадлежност
и съответна родина. Но, ако първоначално децата се учат от другите коя е тяхната родина, то вече на по-късна възраст човек осъзнава, че притежава много
важната, по думите на Е. Ериксон, „свобода на активен избор” дали да приеме
за своя приписваната му родина и национална принадлежност, или да ги отхвърли (Erikson, 1995). В този случай и при тези хора за осъзнаване на принад147

лежността към определена родина и нация, освен критерият на отнасянето им,
важна роля играе и критерият на собствения им вътрешен избор. Тоест, това,
което формира у тях чувството за национална принадлежност. Във връзка с
това интерес представляват и отговорите, които дават ромите на въпроса: „Кое
формира у вас чувство за принадлежност към българската нация?“
Фактори за принадлежност към българската нация
Кое формира у вас чувство за принадлежност към
българската нация?
Националните традиции и
обичаи
Националната памет
Българското име, което нося
Българският език
Националната култура
Националната история
Държавните институции
Това е моят роден край
Това, че живея и работя тук
Нямам чувство за принадлежност към българската
нация

2009 г.

2016 г.

58,5%

44,9%

11,7%
43,6%
20,2%
10,6%
18,1%
8,5%
4,3%

9,0%
22,6%
17,2%
25,4%
17,2%
20,7%
5,5%
6,3%
-

Таблица 6

Като най-важни фактори, формиращи у ромите чувство за принадлежност
към българската нация, според резултатите от националното представително
изследване и изследването във Ветово от 2016 г., се очертават: националните
традиции и обичаи, българското име, българският език, националната култура и националната история. По този начин ромите сами идентифицират
ресурсите и потенциала, който носят в себе си за една тяхна бъдеща успешна
интеграция – спазването на националните традиции и обичаи, използването на
български имена и български език в процеса на ежедневната комуникация, цененето на националната история и култура. Изненадващото е, че дори държавните институции, които до този момент се очертаваха като предпоставка за съществуващото у ромския етнос усещане за „чуждост“ в държавата, сега се оказва, че могат да бъдат или че вече са реално действаща, при това и значим
фактор (според резултатите от от последното изследване във Ветово от 2016
г.) за формиране на едно такова чувство за принадлежност към българската
нация. Но, може би, най-показателен, от гледна точка на успешната интеграция
и вписване на ромския етнос в обществото, е фактът, че няма нито един рес-
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пондент през 2016 г., който да твърди „нямам чувство за принадлежност към
българската нация”, а пък през 2009 г. техният брой е минимален – едва 4,3%.
Потенциален ресурс, действащ в посока на все по-тясното интегриране
на ромския етнос в обществото, е така също и доброто познаване, което ромите при изследването демонстрират, на символите на българската държавност –
знаме, герб, химн, държавни граници. В този случай разполагаме само с емпирични данни от Ветово от 2016 г., но пък те са достатъчно категорични:
100% от интервюираните роми познават българското знаме и могат да
опишат цветовете, от които е съставено;
85,9% от ромите твърдят, че познават българския герб и могат да посочат част от елементите, от които е съставен; останалите 14,1% също твърдят, че могат да разпознаят българския герб, но не могат да
посочат конкретните елементи, от които е съставен; от респондентите,
посочили част от елементите, съставляващи българския герб, 100%
споменават лъвовете, а 21,8% - освен лъвовете и клонки, листа и корона;
95,3% от респондентите твърдят, че познават химна на България и само 4,7% заявяват, че не го познават; докато от тези, които твърдят, че
познават химна на България, 63,2% могат да кажат как е озаглавен, а
36,8% - не могат; затова и сред заглавията, които посочват са: „Мила
родино“, „Горда Стара планина“ и „Химн на България“, като респондентите посочили трите заглавия се разпределят по-равно – по 33,3%;
95,3% от респондентите заявяват, че познават държавните граници на
Република България и едва само 4,7% открито твърдят, че не ги познават; докато от тези, които са заявили, че познават държавните граници, 38,3% посочват и петте държавни граници, 26,2% посочват четири държавни граници, 12,8% посочват три държавни граници, 6,3%
посочват две държавни граници, също 6,3% посочват само една държавна граница, но има и цели 10,1%, които изобщо не могат да посочат нито една държавна граница на нашето отечество.
Доброто познаване на символите на българската държавност, от страна
на представителите на ромския етнос, изцяло съответства на заявеното от тях
силно чувство за принадлежност към България и е показател, че независимо от
изпитваното от тях усещане за „чуждост” в държавата, това е етнос, който е
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част от българската нация и има своето запазено място в българското общество, както и ресурс за заемане на едно по-достойно място в обществото. Именно
наличието на този ресурс позволява и на представителите на ромския етнос да
имат своите поводи за гордост като граждани на Република България.
Поводи за гордост
С какво можете да се гордеете днес като гражданин на
Република България?
С българското национално
историческо минало
С българската национална
наука
С българската национална
култура и изкуство
С българския национален
спорт
С българския национален
характер
С българските национални
традиции и обичаи
С традициите и обичаите на
моята етническа общност
С историческото минало на
моята етническа общност
Друго
С нищо не се гордея
Не зная/Не мога да преценя

Таблица 7

2009 г.

2016 г.

29,8%

30,5%

4,4%

-

7,0%

10,9%

11,4%

7,4%

7,9%

17,9%

26,3%

30,5%

36,8%

15,6%

12,3%

-

3,5%
15,8%
11,4%

3,9%
8,6%
10,2%

Това, което показва съпоставката на данните от двете емпирични изследвания е, че повод за най-голяма гордост за ромите, като граждани на България,
са българското национално историческо минало и българските национални
традиции и обичаи, което означава и доминираща роля на национално обагрените компоненти на гражданската самоидентификация на ромите. Всъщност,
през 2009 г. водещо място сред поводите за гражданска гордост на ромския
етнос заемат традициите и обичаите на етноса, но през годините тяхната роля
намалява съществено и то в противовес на нарастващото значение на националните компоненти в гражданската самоидентификация на ромите. Показател
за такова нарастващо значение на националните компоненти при гражданската
идентификация на ромския етнос е и фактът, че историческото минало на етническата общност също престава да бъде повод за гражданска гордост на ромите, докато българският национален характер излиза на трето място сред поводите за гордост на ромския етнос във Ветово през 2016 г. Вследствие на това, като водещи поводи за гордост на ромите от Ветово, като граждани на Ре-
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публика България през 2016 г., се очертават българските национални традиции и обичаи, българското национално историческо минало и българският
национален характер. Остава значението и на българската национална култура и изкуство, също като и на българския национален спорт като солидни поводи за гордост, макар и с по-ниска степен на значимост за гражданското самочувствие на ромите. Формирането на гражданското самочувствие на ромите на
базата на компоненти, които са изцяло национално дефинирани потвърждава
още веднъж, че това е един етнос, който реално има немалък потенциал или
пък дори и солиден ресурс за успешна интеграция в националното общество.
Традициите, обичаите, фолклорът и културата на ромския етнос
Изследването на традициите, обичаите, фолклора и културата на етническата общност е изключително важно от гледна точка на тяхното място в обществото, доколкото всички те съхраняват в себе си по-особен начин и найспецифичното, уникалното за общността, нейните специфичните общностни
смисли, кодове, знаци, символи, които идентифицират общността и правят присъствието й в обществото видимо и същевременно значимо. Те са ценностнонормативни инварианти, които осигуряват целостта на общността, като разкриват едновременното съществуване на устойчивото и променящото се в нейния
социален свят. В същото време, тяхната динамика определя и динамиката на
националната българска култура. И ако е имало периоди в развитието на българското общество, когато националната култура е била доминирана от етнокултурните ценности или норми на българския етнос, то днес тя става все помногообразна, придобива все по-многопластов характер, като удържа в себе си
ценности, норми и културни кодове на доста различни по своя натюрел, битност
и битийност етнически общности. По този начин обаче, традициите, обичаите и
културата на етническата общност са, от една страна, важен механизъм, който
съхранява, но и обособява общността, като я разграничава от другите или различните, а, от друга страна, и като съществен механизъм за успешното й вписване в социалната структура, и за успешната й интеграция в социалното цяло.
В тази връзка тук ще се опитам да покажа как гледат на собствените си
традиции, обичаи, фолклор и култура представителите на ромския етнос – възприемат ли ги те като част от националните традиции, обичаи, фолклор и кул151

тура, като структурен компонент от съвременната национална българска култура и като потенциал, който може да гарантира целостта и адаптивността на етноса в непрекъснато променящата се национална култура, но заедно с това и
да му осигури равностойно на това на останалите етноси място в съвременното
българско общество. Емпиричните данни, които ще представя тук и сега, са от
изследването, което е проведено във Ветово през 2016 г.
Ще започна с мнението на представителите на ромския етнос относно
някои твърдения, касаещи традициите и обичаите на етническите общности в
България и отношението им към националните български традиции и обичаи.
Най-напред трябва да кажем, че 100% от изследваните роми са съгласни, че „българската нация е обединение на различни етнически общности”.
Независимо от единодушно изразеното съгласие, обаче, когато депозират отношението си към твърдението: „към българската нация принадлежат онези,
които споделят националните български традиции и обичаи”, процентите на
съгласие при ромите рязко спадат, като стигат едва до 52,6%. Тези резултати
са твърде показателни, че, макар да гледат на българската нация като на обединение на различни етнически общности, представителите на ромския етнос
все още не напълно осъзнават българските национални традиции и обичаи като обединяващи традициите и обичаите на всички други етнически общности,
съставляващи българската нация. Те в известна степен възприемат собствените си етнокултурни традиции и обичаи като различни и отделни от българските
национални традиции и обичаи, което е и причината 47,4% от тях да не са съгласни с твърдението, че към българската нация принадлежат онези, които споделят националните български традиции и обичаи, най-вероятно защото по този начин се изключват според тях техните етнокултурни традиции и обичаи.
Твърдението, обаче, че „традициите на етническите общности в България са част от националните български традиции” събира особено високи
проценти на съгласие от страна на представителите на ромския етнос, в този
случай по-скоро като израз на разбирането им, че така трябва да бъде, че това
е нормата – 94,7% от ромите са съгласни с това твърдение. В потвърждение на
това е и фактът, че негативното твърдение „традициите на етническите общности в България нямат нищо общо с националните български традиции”
събира висок процент на несъгласие – 68,4% от ромите не са съгласни с това
твърдение. Върху заявените проценти несъгласие тук (по всяка вероятност)
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оказва влияние и фактът, че твърдението е зададено в негативна форма, което
затруднява в известна степен респондентите, поради което в този случай нараства и делът на хората, които са дали отговор „не знам, не мога да отговоря$
– 20,1% от ромите. В противен случай заявените проценти на несъгласие с
твърдението вероятно биха били дори по-високи.
Висок процент на съгласие заявява ромският етнос и с твърдението „уважението към националните български традиции е уважение и към традициите на всички етнически общности в България”, вероятно отново като израз
на разбирането, че така и трябва да бъде – 89,5% от ромите са потвърдили съгласието си с подобно твърдение. Представителите на ромския етнос обаче същевременно са изразили висока степен на съгласие и чрез твърдението си, че
„всички етнически общности в България трябва да бъдат подпомагани да
запазят собствените си традиции и обичаи” – 94,7%, което още веднъж релефно потвърждава споделеното от ромите мнение, че етнокултурните традиции и обичаи на отделните етнически общности трябва да се разглеждат като
част от националните традиции и обичаи, като част от националната култура.
Конкретен израз на желанието на ромския етнос да се впише в националната култура и да представи своята култура като част от националната култура са и отговорите, които ромите дават на въпроса: „Интересувате ли се от
културата на другите етнически общности в България?”. 80,5% от ромите
дават утвърдителен отговор на въпроса, а причината, която посочват е, „защото тя е част от националната култура” (само 19,5% заявяват, че не се интересуват от културата на другите етнически общности), потвърждавайки по
този начин още веднъж, че гледат на културата на етническите общности като
част от националната култура, но и заявявайки нагласите си за активно културно взаимодействие с останалите етнически общности в българското общество,
за културна интеграция и вписване в националната българска култура.
След тази най-обща представа за отношението на ромския етнос към
българските национални традиции и култура и мястото, което заемат в тях етнокултурните традиции на различните етнически общности, нека сега да видим
в каква степен ромите пък познават националните български традиции, обичаи,
фолклор и култура, и в каква степен традициите, обичаите, фолклора и културата на своя етнос, а също и в каква степен това се превръща в основа за утвърждаване на мястото на етноса в националната българска култура, за интег153

рирането му в националната българска култура или пък е основание за капсулиране, затваряне на етноса в собствените му традиции и обичаи и култура,
които поради това остават непознати, чужди и неприемливи за обществото.
Само 16,3% от респондентите заявяват, че познават добре фолклора на
своя етнос, докато 83,7% са определено категорични, че не го познават. И това
има своето специфично обяснение, защото и тези, които казват, че познават
фолклора на своя етнос, а пък и тези, които казват, че не го познават, заявяват:
„Ние нямаме наш фолклор, превеждаме българските приказки и поговорки на цигански.” (жена, на 63 г., от ромски произход, пенсионер).
„Български приказки разказваме, ама ги говорим на цигански, български
песни пеем, ама ги пеем на цигански.” (жена, на 32 г., от ромски произход, безработна).
В потвърждение на казаното е фактът, че само 5,3% от респондентите са
посочили поне по една приказка, песен или поговорка, характерна за фолклора
на техния етнос, докато цели 94,7% измежду тях изобщо не са в състояние да
посочат каквито и да са ромски народни песни, приказки или поговорки. Прави
впечатление освен това, че дори и тези, които са посочили песен, приказка или
поговорка, които според тях са пример за фолклора на ромския етнос, всъщност са посочили някаква позната или по-неизвестна българска народна приказка, песен, или поговорка, защото, като пример за ромска народна песен, е
посочена „Мори бяла Стана”, като пример за ромска народна приказка са посочени „Хитър Петър”, „Вълкът и лисицата”, а като забележим пример за собствено ромска народна поговорка е посочена „Ум царува, ум робува, ум патки пасе”.
Оказва се, че доста по-добре ромите познават българския национален
фолклор – почти половината от обследваните (47,4%) са заявили, че познават
българския национален фолклор. По-доброто познаване се потвърждава също
и от факта, че 26,3% от тях са посочили поне по една българска народна песен,
36,8% са посочили поне по една българска народна приказка и също 26,3% са
посочили поне по една българска народна поговорка. Сред посочените български народни песни са: „Мори бяла Стана”, „Марко се женеше”, „Излел е Дельо
хайдутин”. Сред посочените български приказки са: „Хитър Петър”, „Житената
питка”, „Неродена мома”, „Косе Босе”, Крали Марко”, „Вълкът и лисицата”. А
сред посочените български народни поговорки са такива като : „Който не работи, не трябва да яде” или „Ум царува, ум робува, ум патки пасе”.
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Както става достатъчно ясно, ромският етнос, поради непознаването на
собствения фолклор, възприема за свой българския национален фолклор и изцяло отъждествява фолклора на своя етнос с българския национален фолклор.
Същото може обаче да се каже и по отношение на ромските обичаи или
традиции – почти 3/4, по-точно 73,7% от респондентите категорично твърдят, че
познават традициите и обичаите, които са свързани с бита на ромския етнос, но
когато трябва да посочат конкретни традиции и обичаи, те най-често заявяват:
„Ние празнуваме всички български празници и спазваме всички български традиции и обичаи.” (мъж, на 45 г., работи в частния сектор).
Сред визираните от респондентите традиции и обичаи, свързани с бита
на ромския етнос, са традициите и обичаите, свързани с: празнуването на Гергьовден (Едерлез) (посочени от 42,1% от респондентите); празнуването на Васильовден (Василица) (31,6% от респондентите); празнуването на Коледа (Сурваки) (21,1% от респондентите); празнуването на Богородица (21,1% от респондентите) и празнуването на Великден (5,3% от респондентите). Една част
от ромите, а, по-точно, ромите-мюсюлмани неприкрито отбелязват, че те спазват всички традиции и обичаи на турския етнос. Като конкретни традиции или
обичаи в този етнорелигиозен контекст са посочени, например, традициите, или
обичаите, свързани с празнуването на Байрям (15,8% от респондентите).
Очевидно е, че при ромите, отново заради липсата на собствени традиции и обичаи, или поради тяхното непознаване, е налице и отъждествяване на
ромските традиции и обичаи с българските национални традициии, или обичаи.
Това, обаче, всъщност представлява едно твърде сериозна предпоставка и за
възможността за културна интеграция на ромския етнос в съвременното общество. Допълнителен аргумент в това отношение е и фактът, че 68,4% от респондентите потвърждават, че познават добре основните обичаи и традиции, свързани с бита на българския етнос. Сред конкретните традиции, които те посочват
са: традициите и обичаите, свързани с: празнуването на Коледа (посочено от
31,6% от респондентите); празнуването на Гергьовден (26,3% от респондентите); празнуването на Великден (21,1% от респондентите); празнуването на
Цветница (10,6% от респондентите); празнуването на Димитровден (10,6% от
респондентите). Също така доста добро познаване заявяват представителите
на ромския етнос и спрямо традициите и обичаите на турския етнос – 63,2% от
тях потвърждават, че познават традициите и обичаите, свързани с бита на тур155

ски етнос. Сред посочените от ромите традиции, свързани с бита на турския
етнос са традициите и обичаите, свързани с: празнуването на Байрям (посочено от 63,2% от респондентите) и празнуването на Рамазан (посочено от 10,6%
от респондентите).
Изводът, който определено се налага е, че ромският етнос възприема и
преживява собствените си етнокултурни традиции, обичаи и фолклор като неделима част от съвременната българска национална култура и, макар че това е
до степен на тяхното отъждествяване и препокриване с българските национални традиции, обичаи и фолклор, фактът на възприемането им, като част от националната култура, от една страна, и от друга страна, на доброто познаване
на националните български традиции, обичаи и фолклор, който ромският етнос
демонстрира, представляват културен ресурс и потенциал, може същевременно да бъде ползван за по-добрата интеграция на ромския етнос в обществото.
Синтезиран израз на отношението на ромския етнос към уникалната българска национална култура като цяло са и думите на една от интервюираните
по време на изследването жени от ромски произход:
„Сърцето ми отварят българските народни песни и българските народни приказки.” (жена, на 49 г., безработна).
Вероятно, поради това, както беше посочено и по-рано, българските национални традиции и обичаи се оказват водещият повод за гордост на ромите
като граждани на република България, който интервюираните през 2016 г. във
Ветово роми непринудено извеждат. След тях обаче непосредствено се подрежда и българското национално историческо минало. Затова нека сега се
опитаме да видим доколко представителите на ромския етнос познават българското национално историческо минало, или кои важни исторически събития от
миналото на България те знаят, а също и кои по-видни български исторически
личности те могат да посочат при едно подобно запитване.
Твърде голям дял (71,1%) от представителите на ромския етнос категорично заявяват, че познават българското национално историческо минало, а
тези, които твърдят, че не го познават са няколко пъти по-малко – 28,9%. В потвърждение на това, че ромите действително познават ред основни исторически
факти от българската история, са и примери за историческите събития от миналото на България, както и имената на някой нейни по-видни исторически личности, които ромите са в състояние (и то без всякакво затруднение) да посочат.
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Най-важните исторически събития от миналото на България
по мнението на ромския етнос са: създаването на българската
държава през 681 г. (посочено от 35,2% от респондентите); освобождението на България от турско робство на 3 март (посочено от
30,5% от респондентите); епохата на социализма (посочена от
20,7% от респондентите); „Златният век” и управлението на цар
Симеон (посочени от 12,8% от респондентите); преходът към демокрация през 1989 г. (посочен от 11,7% от респондентите); Априлското въстание (посочено от 10,9% от респондентите); Руско-турската освободителна война (посочена от 9,0% от респондентите);
покръстването на българите от княз Борис (посочено от 7,4% от
респондентите); хайдутството (посочено от 6,3% от респондентите); законодателството на хан Крум (посочено от 5,8% от респондентите).
Сред най-видните исторически личности на България представителите на ромския етнос посочват: Васил Левски (посочен от
63,3% от респондентите); Христо Ботев (посочен от 43,3% от респондентите); Хан Аспарух (посочен от 34,4% от респондентите);
баба Тонка (посочена от 16,0% от респондентите); Хан Крум (посочен от 10,9% от респондентите); Цар Симеон (посочен от 10,9% от
респондентите); Паисий Хилендарски (посочен от 9,8% от респондентите); Г. С. Раковски (посочен от 9,0% от респондентите); Кирил
и Методий (посочени от 7,8% от респондентите); Георги Димитров
(посочен от 6,3% от респондентите); Тодор Живков (посочен от
6,3% от респондентите); Панайот Хитов (посочен от 5,1% от респондентите); Цар Иван Асен II (посочен от 4,7% от респондентите).
Противно на това, запитани дали познават историческото минало на своя
етнос, нито един от интервюираните роми не е отговорил утвърдително. А на
въпроса дали могат да посочат имена на видни исторически личности от техния
етнос, 80,1% казват, че не могат, а пък 19,9% направо заявяват, че няма такива.
Тези резултати определено показват, че ромският етнос действително се
чувства достса силно свързан с историята и културата на България. Потвърждение на това са и примерите, които представителите на ромския етнос дават
често за видни български дейци на изкуството и културата, учени и спортисти.
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Сред най-известните български дейци на изкуството и културата ромите поставят: Иван Вазов (посочен от 47,6% от респондентите); Стефан Данаилов (посочен от 39,8% от респондентите);
Владимир Димитров Майстора (посочен от 26,6% от респондентите); Тодор Колев (посочен от 17,2% от респондентите); Георги
Парцалев (посочен от 15,6% от респондентите); Георги Калоянчев
(посочен от 12,8% от респондентите); Петър Слабаков (посочен от
10,2% от респондентите); Емил Димитров (посочен от 9,4% от респондентите); Светлин Русев (посочен от 8,6% от респондентите);
Невена Коканова (посочена от 8,2% от респондентите); Вежди Рашидов (посочен от 7,4% от респондентите); Никола Вапцаров (посочен от 7,0% от респондентите); Елин Пелин (посочен от 5,8% от
респондентите); Петко Славейков (посочен от 5,8% от респондентите); Елисавета Багряна (посочена от 5,1% от респондентите);
Георги Чапкънов (посочен от 4,3% от респондентите).
Най-видните български спортисти според ромите са: Христо
Стоичков (посочен от 63,3% от респондентите); Григор Димитров
(посочен от 45,7% от респондентите); Стефка Костадинова (посочена от 39,8% от респондентите); Станка Златева (посочена от
31,3% от респондентите); Кубрат Пулев (посочен от 24,2% от респондентите); Нешка Робева (посочена от 22,6% от респондентите); Гунди (посочен от 18,3% от респондентите); Димитър Пенев
(посочен от 15,6% от респондентите); Валери Божинов (посочен от
13,3% от респондентите); Димитър Бербатов (посочен от 11,7% от
респондентите); Наим Сюлейманов (посочен от 10,6% от респондентите); Валентин Йорданов (посочен от 9,4% от респондентите);
Боян Радев (посочен от 8,2% от респондентите); Наско Сираков
(посочен от 7,0% от респондентите); Любо Ганев (посочен от 5,1%
от респондентите).
По-голямо затруднение изпитват ромите да посочат най-видните
български учени, доколкото, както видяхме българската национална наука не фигурира сред поводите им за гордост като граждани на Република България. И все пак ромите посочват някои известни български учени като: д-р Петър Берон (посочен от 15,2%
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от респондентите); Джон Атанасов (посочен от 7,4% от респондентите); Благовест Сендов (посочен от 6,3% от респондентите); Цветан Лазаров (посочен от 4,3% от респондентите).
Когато, обаче, са помолени да посочат видни представители на изкуството и културата, учени или спортисти от ромския етнос, интервюираните роми
успяват да посочат единствено д-р Чирков, при това с минимален дял от 3,9%.
Всичко казано дотук свидетелства, че за представителите на ромския етнос собствените им традиции, обичаи, фолклор и култура в много голяма степен се препокриват с националните български традиции, обичаи, фолклор или
култура, което, от своя страна, е и съвършено недвусмислен показател за изключително силната обвързаност на ромския етнос с историята и културата на
България, а и се превръща за тях в особен начин за утвърждаване на мястото
на етноса в съвременното българско общество, в механизъм за неговото вписване в социалната структура, средство за интегрирането му в социалното цяло.
Своеобразен израз на силната обвързаност на ромския етнос с историята и културата на България се оказват и отговорите, които дават интервюираните роми на въпроса как биха се почувствали, ако пред тях някой обижда един
от националните символи на България – Васил Левски, когото (очевидно) и повечето от тях считат за национален символ, доколкото го поставят и на първо
място сред историческите личности на България. Като цяло 81,3% от интервюираните роми катогорично заявяват, че това е съвъришено недопустимо и биха
се почувствали зле – 40,2% отговори „много лошо”, 30,5% - отговори „обидно”, а
има и цели 10,6%, които дори твърдят, че биха се почувствали много „унизени”.
Демонстрираното от ромите отношение към личността на Васил Левски,
като един от символите на българската националност, синтезира по своему и в
себе отношението на ромския етнос към България във всичките й измерения –
родина, държава, национална история и култура, а това отношение може и да
бъде определено като силна привързаност, и силно чувство за принадлежност.
И независимо, че ромският етнос има своите недостатъци или негативни черти,
а и въпреки, че през последните години се наблюдава явно засилване на усещането му за „чуждост” в държавата, отношението му към родината и нейната
история или култура показва, че и у тези хора има потенциал за едно по-добро
интегриране в обществото, стига този потенциал да бъде и правилно насочен.
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Етническите дистанции на ромите
Търсенето на мястото на етноса след другите в обществото, изследването на потенциала му за успешна интеграция и вписване в социалното цяло не
може да стане без изследване на етническите дистанции, които този етнос демонстрира спрямо останалите етнически общности, и с които той съжителства.
Междуетническите дистанции са много съществен показател, имащ и пряко отношение към готовността на етническата общност да се интегрира в обществото, доколкото са непосредствена илюстрация на нагласите на етноса да приеме
или да не приеме степента, в която приема, или не приема останалите етнически общности, с които съжителства в рамките на конкретното общество. Тук ще
представя дистанциите, които ромският етнос демострира спрямо другите две
основни етнически общности в страната – българската и турската, – чрез данни
от трите вече споменати емпирични социологически изследвания – националното представително емпирично социологическо изследване от 2009 г., а също
и двете емпирични социологически изследвания от Ветово от 2008 г. и 2016 г. И
при трите изследвания за измерване на междуетническите дистанции беше използван един и същи модифициран вариант на класическите скали на Богардус
(Bogardus 1959). Обръщането към класическите скали на Богардус определен е
свързано и с това, че то позволява доста солидно, а и реалистично установяване на степента на желаната близост при контакта с „другия етнос”, доколкото
скалите на Богардус се базират на седем основни положения, коит изразяват и
различни степени на възприемане на членовете на другата етническа общност.
Във връзка с това, една скала на желана близост и готовност за установяване на междуетнически контакт и общуване очертава отговорите на въпросите: „Бихте ли искали да имате за съседи българи/турци?”; „Бихте ли искали да живеете в една махала/квартал с българи/турци?”; „Бихте ли искали да
живеете в едно населено място с българи/турци?” и „Бихте ли искали да живеете в една държава с българи/турци?”. Ето какво нагледно и категорично
показват резултатите от трите, вече нееднократно споменавани, изследвания.
Нагласи за съжителство с българите3

3

Таблица 8

Навсякъде процентите за съгласие са сума от отговорите „напълно съгласен“ и „по-скоро съгласен“.
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Роми
Съгласни да имат за съседи българи
Съгласни да живеят в една махала/квартал с българи
Съгласни да живеят в едно населено място с българи
Съгласни да живеят в една държава с българи

2008 г.
100%
100%
100%
100%

2009 г.
95,6%
97,4%
98,3%
98,2%

Нагласи за съжителство с турците4
Роми
Съгласни да имат за съседи турци
Съгласни да живеят в една махала/квартал с турци
Съгласни да живеят в едно населено място с турци
Съгласни да живеят в една държава с турци

2008 г.
100%
100%
100%
100%

2016 г.
100%
100%
100%
100%

Таблица 8
2009 г.
67,6%
68,4%
74,6%
84,2%

2016 г.
91,0%
91,0%
95,7%
100%

По принцип, доказана закономерност на междуетническото взаимодействие е, че с разширяване на обхвата на изследваната общност, т.е. с прехода от
близкото съседство към съседството в рамките на една махала/квартал, на едно населено място и на една държава, се наблюдава нарастване на готовността и нагласата на етносите за установяване на междуетнически контакт и близост. В случая обаче, както се вижда от представените резултати, е трудно да
говорим за скала на нарастваща готовност за междуетническо взаимодействие,
доколкото ромите демонстрират изключително високи стойности на готовност
за взаимодействие с останалите етноси, които, според резултатите от изследванията във Ветово, се движат в границите между 90% и 100%. Единствено по
отношение на нагласата на ромите за взаимодействие с турския етнос, така
както тя се очертава според резултатите от националното представително изследване от 2009 г., можем да говорим и за скала на нарастваща готовност за
междуетнически контакт или взаимодействие, наблюдаваща се при прехода от
близкото към по-далечното съжителство и съседство, макар че като цяло и в
този случай стойностите на демонстрираната от ромския етнос готовност и нагласа за взаимодействие с турската етническа общност са също много високи.
Резултатите от трите изследвания по безспорен начин показват, че ромите са един етнос, който е изключително отворен към другите и определено е
готов за съжителство с тях. Съпоставката на данните от трите изследвания показва, че ромите от Ветово са по-позитивно настроени към междуетническо съ4
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жителство отколкото ромите от страната като цяло, но това е по-принцип специфика на междуетническото общуване в малкия град, където всекидневният
непосредствен контакт и близкото съжителство между етносите водят до засилване на междуетническата близост. Независимо от това и готовността за
близост, а и междуетническо взаимодействие, която публично заявяват ромите
от страната, са на много високо ниво, особено пък по отношение на българите.
По отношение на турския етнос процентите на заявена близост и готовност за
междуетнически контакт малко спадат, но въпреки това остават на високо ниво.
Всичко това е солидно доказателство за изключително високата толерантност и
стремеж към близост, които ромският етнос реално или символично демонстрира по отношение на другите етнически общности в нашата страна.
Един от интервюираните по време на изследването във Ветово през
2008 г. роми обясни по следния начин този особен и неприкрит, силен стремеж:
„Циганите трябва да се смесват с българите и турците, защото така те усвояват техните навици. Във Ветово има блокове, където живеят
заедно българи и цигани и махали, където живеят цигани и турци и просто
не си личи, че там има цигани, толкова е чисто. А когато циганите са отделени в гета отдалеч си личи, че там живеят цигани.” (мъж, 43 год., ром от
Ветово, средно образование, работещ в държавния сектор).
Какво по-голямо доказателство от това, че самите роми много ясно осъзнават значението на интеграцията в обществото, а пък и че искрено я желаят.
Свидетелство за реалността на отговорите за съседството са отговорите
на една друга група въпроси, представляващи също известна модификация на
скалите на Богардус, а и също така измерващи дистанциите между етносите:
„Съгласни ли сте да разговаряте с българин/турчин?”; „Съгласни ли сте да
работите в едно помещение с българин/турчин?”; „Съгласни ли сте да прекарате свободното си време или почивката с българин/турчин?”; „Съгласни
ли сте да поддържате близко приятелство с българин/турчин?”.
Нагласи за близост с българите5
Роми
Съгласни да разговарят с българин
5

Таблица 9
2008 г.
100%

2009 г.
100%

2016 г.
100%
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Съгласни да работят в едно помещение с българин
Съгласни да прекарат свободното си време или почивката с българин
Съгласни да поддържат близко приятелство с българин

100%
100%

96,5%
88,6%

100%
91,0%

97,4%

97,4%

91,0%

Нагласи за близост с турците6
Роми
Съгласни да разговарят с турчин
Съгласни да работят в едно помещение с турчин
Съгласни да прекарат свободното си време или почивката с турчин
Съгласни да поддържат близко приятелство с турчин

Таблица 10
2008 г.
100%
100%
100%

2009 г.
83,4%
78,1%
64,9%

2016 г.
100%
100%
91,0%

97,4%

67,6%

91,0%

Степента на сходство между отговорите на тази група въпроси, измерващи дистанции между етносите и отговорите на въпросите за съседството е много висока, което потвърждава и нееднократно вече направения извод, че за
ромската етническа общност е доста характерна много висока степен на готовност за близост и установяне на по-тесни контакт с останалите етнически общности, а и съответно по-ниска степен на отграничаване на себе си от „другите“.
Като нагласите за установяване на между-етнически контакт и близост при ромите са с тенденция към придаване на по-високи стойности на готовността за
контакт с българския етнос, поради което и диференциацията на ромите е с поясно изразена насока към отграничаване от турците, в сравнение с българите.
Но независимо от това стойностите на публично заявената готовност за междуетническо взаимодействие при ромите са изключително високи по отношение и
на двата други етноса, което пък категорично потвърждава направения извод,
че самите роми осъзнават, потвърждават нуждата от интеграция в обществото.
И ще завърша с думите на един ром от Ветово, които синтезирано, но и
достатъчно категорично илюстрират какво всъщност е типизираното разбиране
на много от ромите за това, че като етнос те са част от България и мястото им е
в България, наред с останалите етнически общности и като равностойни на тях:
„Родината ни е една – и на българи, и на турци, и на роми… и мястото ни в нея е едно.” (мъж, 57 год., ром от Ветово, основно образование, безработен).

6
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Ромите виждат своето място в обществото. Въпросът е доколко, а и как
също и управляващите, представителите на държавната – централна и местна
власт, от които особено много зависи вземането на управленски и политически
решения, да го видят, а и да насочат в подходяща посока ресурса и потенциала, който ромите притежават. Може би един от пътищата в това отношение закономерно преминава през културното, но и политическо представителство на
ромския етнос. Доколко обаче ромите само са осъзнали тази нуждата от него?
Резултатите от изследването във Ветово показват, че 65,6% от ромите твърдят,
че нямат обособени клубове или друг тип организации на ромския етнос, където да се събират, за да общуват помежду си, или да празнуват заедно празници
и т.н. Само 13,7% заявяват, че не знаят за такива организации и едва 20,7% от
ромите пък потвърждават, че такъв тип организации съществуват. Също 13,7%
от ромите твърдят, че не знаят да съществуват политически партии или движения, които да изразяват интересите на ромския етнос: 71,1% са убедени, че такива партии и движения не съществуват, а отново много нисък дял – само
15,2% от ромите смятат, че има политически партии и движения, които са способни или реално изразяват, но и защитават интересите на ромския етнос. А
високият процент на роми, които определено и категорично твърдят, че няма,
или не знаят да има такива организации, които да защитават интересите на ромите, говори, че ромският етнос все още не е осъзнал на нужното ниво значението на културното и политическо представителство за утвърждаване и издигане на мястото му в обществото, което пък, на свой ред, отваря и пътища, но и
очертава перспективи за бъдеща работа в посока на интеграцията на ромския
етнос.
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ОБРАЗОВАНИЕТО НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ:
СЪВРЕМЕННИ ДИМЕНСИИ
Валентина Миленкова
Индикатор за успешна реформа в образованието е степента, в която се
постигат положителни резултати в етнически аспект, визиращи включването на
младите поколения социално уязвими хора в структурите на обществото. Българското образование се стреми към достигане на поставените европейски цели и поддържа съответствие с динамиката на социалния живот и институционалните промени. В същото време у нас се отчита дефицит на равни възможности за образование, ранно отпадане от обучението и ниско образователно
равнище на ромите.
В настоящата студия са представени в аналитичен план основни акценти, свързани с образованието на ромите, които са повлияни от икономическата,
етническа и социална ситуация в страната.
Целите на студията са:
1) да идентифицира специфичните ромски образователни проблеми в
България.
2) Да анализира основните аспекти на състоянието на образованието
на ромите у нас.
3) Да осмисли отпадането от училище и неговите характеристики;
4) Да оцени приетите практики за включване на ромите в сферата на
образованието.
5) Да проблематизира феноменът „ромска интелигенция”.
Анализът е базиран основно на три емпирични проучвания:
1) изследване, проведено през 2013г. в региона на София, включващо
4 фокус групи и 15 дълбочинни интервюта с учители, педагогически съветници,
родители роми, представители на НПО; осъществени по проекта "Educational
Selectivity Effects of the European Social Funds", с ръководител Ph.D. Daniel Pop.
2) Непредставително количествено изследване, проведено през 2014 г.
със 100 лица от ромски произход в региона на Благоевград, Дупница, София, с
ръководител проф. Валентина Миленкова; базирано на инструментариума от
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изследването „Отпадащите роми”, проведено през 2007 и 2008 г. с ръководител проф. Николай Тилкиджиев (Тилкиджиев, 2009).
3) Националното изследване „Успелите роми”, което е проведено през
2009 и 2010г. под ръководството на проф.Тилкиджиев (Тилкиджиев, 2011).
1. Някои факти за образованието на ромите днес
Въпреки че ромите се състоят от различни подгрупи, разделени предимно на основата на религия или професия, не-ромите обикновено ги възприемат като единна етническа общност, отличаваща се с висока степен на бедност, неграмотност и девиации в обществото. Съществуват редица емпирични
примери за сериозни проблеми и дефицити в образованието и заетостта на ромите в България. Привеждам няколко емпирични факти, описващи състоянието
на образованието на ромите и свързаните с това равнища на уязвимост.
- Приблизително идентичен е делът на ромите, завършили основно образование (33,7%) и незавършено средно образование (37%). Делът на ромите
във висшето образование устойчиво е под 0.5%, докато частта на ромите със
средно образование остава 6.5%. Процентът на ромите, които са неграмотни
или имат по-ниска от основната степен е 22,3% (Преброяване, 2011).
- 23.2% от ромските деца (на възраст от 7 до 15 години) са изключени
от образователната система (Преброяване, 2011). Делът на неграмотните млади роми на възраст 16-25 години нараства (през 2008 г. те са повече от 17%,
т.е. два пъти повече в сравнение с ромите от по-високите възрастови групи).
- Регионален доклад на ПРООН (2011 г.) показва, че повече от 50% от
ромските деца не посещават детската градина.
- Бедността и негативните нагласи на ромските семейства са фактор за
ниските проценти на записване на малцинствените деца в предучилищното образование, което още повече изостря пречките, пред които те са изправени покъсно в училище. Освен това ромските семейства в неравностойно положение
проявяват слаб интерес към образованието, а пък и има солиден родителски
дефицит на образователен стил към децата (Тилкиджиев, 2009).
- Регионалното проучване на ПРООН / СБ / ЕК (2012 г.) и пилотното
проучване на FRA показват, че 62% от анкетираните роми заявяват, че средно-
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то образование е достатъчно за момчетата, а 59% смятат, че е достатъчно за
момичетата (Danova, 2015).
- Основната характеристика на образователната система, поддържаща
неравнопоставеността, са сегрегираните ромски училища, които са предпоставка за високи проценти на отпадане от училище и ниско записване на ученици от
малцинствата в средното и висшето образование (Roma Education Fund, 2007:
9-10).
- Рискът от бедност за семействата с ниско образование на бащата е
два пъти по-голям от семействата, в които бащата е завършил средното образование. Данните от ЕВРОСТАТ сочат, че в България през 2012 г. 42.1% от хората, които са завършили предучилищно, начално и основно образование, са
изложени на риск от бедност, в сравнение с 13.2% от тези, които са завършили
средно или колеж, съпоставено с 5.5% от лицата, завършили висше образование.
- По експертни оценки около 70% от ромските деца в училищна възраст

посещават сегрегирани училища в ромски квартали (Нунев 2006). Училища с
преобладаващ брой ромски ученици се намират и в селските райони.
Споменатите процеси, отнасящи се до преподаването и ученето в „ромски училища", налагат разработването и прилагането на политически мерки,
свързани с модернизирани учебни практики и подходи към малцинствените ученици и родители.
Проблеми възникват, дори когато ромските ученици посещават общообразователни училища в градовете. Ромските ученици често са изолирани от
българските си връстници и родителите, които не са роми, което е пример за
по-нататъшни социални разделения, според експертите. „Няма предварителна
подкрепа за нуждаещите се семейства, не се предоставят допълнителни уроци
за ромските деца, няма информационна кампания" (Roma Education Fund, 2007:
10).
В този контекст трябва да акцентираме и върху високия дял на ромските
деца, които отпадат от училище. През 2012 г. от образователната система са
отпаднали 14 200 ученици, като 12 000 от тях са отпадналите до 8 клас; повечето от преждевременно напусналите се отказват да учат още в 4-ти клас (на
възраст 11 години). Почти половината от тези роми-ученици, обаче, отпадат и
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поради семейни причини (47.2%), като послед ги следват тези, които са мигрирали в чужбина (34.3%) и тези, които въобще не желаят да учат повече (12.5%).
Наборът от причини, обясняващи отпадането от училище е доста сложен, като те могат да бъдат диференцирани в няколко групи: образователни,
етнически, културни, икономически, семейни, психологически, институционални
и др. Животът в изолирани региони или в населени места с твърде лоша инфраструктура също може да послужи като основна причина за такова отпадане.
2. Отпадането от училище
Проблемният кръг „отпадане от образованието на роми”, освен с анализиране на по-общия въпрос за „подхода към ромите”, се свързва и с темата за
негативните институционални и семейни предпоставки на „отпадането”.
„Отпадането от училище” може да се разглежда като явление, дължащо се на сложен комплекс от обстоятелства и обратно рефлектиращо върху
общия социален контекст. То се придружава от много негативни последствия,
които променят в значителна степен живота на детето и неговото семейство, но
имат отрицателен ефект и върху бъдещето му. Данните от литературата сочат,
че децата, които отпадат от училище, много по-често изпадат в бедност в зряла
възраст в сравнение с онези, които успяват да завършат своето образование.
В социален план нарасналият брой на отпадналите от училище индивиди също
има деструктивни последствия, свързани с нарастване на престъпността и девиантните прояви, застрашаващи стабилността на обществото. Отпадането от
училище трябва да се разглежда и в контекста на проблема за „равенство на
възможностите”, който е широко дискутиран в социологията на образованието.
Отпадането от училище съществено зависи от икономическото и културно състояние на обществото, то е следствие на средата, на слабия интерес на
семейството, а най-вече на културния капитал на нискостатусните слоеве. Отпадането от училище доста се влияе и от държавната политика в рамките на
образованието и произтичащите от нея следствия за училищната организация.
В българската традиция - доминираща характеристика на отпадането са отсъствията. Основният индикатор, чрез който един ученик може да
се характеризира като отпадащ от българското училище е нередовното посещение на учебните часове и съпровождащото го нарастване на отсъствия169

та. Освен неизвинените отсъствия в образователната система съществуват и
т.нар. „извинени отсъствия”; те се отнасят до времето, през което индивидът
реално отсъства, но той не е в конфликт със системата7. Наличието на голям
брой извинени отсъствия вече е красноречиво свидетелство за явлението
„скрито отпадане”; последното е доста трудно уловимо, защото то предполага и
подробно изясняване на всеки отделен случай на извинени отсъствия.
„Отпаднали ученици” са тези, които вече са прекъснали връзките си с
училищната общност; т.е., те са останалите извън обхвата на образователната
мрежа. Макар, че училищното образование е задължително за лицата, ненавършили 16 години, може да се говори само за условно отпадане от нормативна гледна точка, а именно това налага и разработването на превантивни
мерки срещу увеличаването на отсъствията и нежеланието за обучение като
важна част от образователната политика.
Има още една група, т.нар. „необхванати ученици”. Те са в задължителна за училищното обучение възраст, но са извън образователната система, като или не са посещавали никога училище, или са ходили за кратко време. На
практика се формира една покачваща се вълна на изначална неграмотност.
Следователно, от формална гледна точка: отпаднали ученици са тези,
които не желаят да ходят на училище, а не наказани или отстранени, заради
съответни провинения в рамките на учебната институция.
На пръв поглед това обстоятелство може да се определи и като един от
големите абсурди на българската образователна система: след надхвърляне
на допустимия брой неизвинени отсъствия, вместо да се предприемат санкции
срещу отклонението, се допускат всевъзможни компромиси и, в крайна сметка,
наказанието в най-строгата си форма – „преместване в друго училище”, – няма
ефект върху индивида. В действителност, обаче, смисълът и дълбокият патос
на задължителното образование се състои именно в това – да се привлекат
към обучението дори и децата, които нямат желание да учат; да се създадат
определен минимум от знания, грамотност, а и ниво на образованост на цялото
население. Затова и поредицата от мерки, които се прилагат за връщане към
системата на обучение, трябва да се разбира и като необходимост, а не като
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Тук разбира се трябва да подчертаем, че при голям брой, дори и извинени отсъствия ученикът трябва да
се яви пред комисия на изпит по съответния предмет; но обикновено тази практика не се съблюдава
стриктно в повечето училища.
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безсилие за задържането на младите хора в рамките на образователната мрежа. В същото време, ако се потърси изход, чрез намаляване на задължителната училищна възраст, това по-скоро би означавало изоставане от съвременните тенденции, имайки пред вид ориентацията към нейното увеличаване в
страните на Европейския съюз. Въпреки това, безспорно е, че големият брой
отсъствия и липсата на мотивация за учене създава сериозни проблеми в клас
Разбира се, важно е да отбележим, че сега действащата система за
контрол на посещенията е неефективна; тя не създава мотивация у учениците и по-скоро има отрицателни последствия, отколкото да допринася някаква
полза за българското училище. Тези мнения се споделят многократно от различни специалисти и изследователи, от представители на образователното ведомство, от учители, родители, директори. В определени моменти дори се стига до парадокса, че вместо да дава съответни права на учителите, системата ги
практически ги лишава от такива, което фактически означава, че има много неща, които трябва да бъдат усъвършенствани и променени в нормативната база
на българското образование:


не е достатъчно прецизирана последователността от действия при местене от училище;



грешка е липсата на мерки за поддържане на дисциплината;



често пъти нещата се решават „на парче”, без обща визия.
Един от проблемите, свързан с отпадането се отнася и до изходната ин-

формация. В зависимост от това какъв е „източникът”, процентът на отпадащите варира в различни граници, което означава неточна и деформирана картина.
Безспорно е, че социологическите изследвания описват състоянието на явлението, изясняват основните причини за отпадането, анализират процеси в класната стая, но и в семейството, акцентират на различни фактори, които могат да
забавят или предотвратят този процес, като данните, които се подават в Районните инспекторати по образование от директорите на отделните училища в
страната, в крайна сметка, не предоставят обективна информация за отпадащите.
Има няколко основни причини, които реално пречат тази информация да
бъде достатъчно точна и полезна. Най-напред, поради чисто престижни съображения директорите на училища предпочитат да прикриват точната цифра на
децата, които не ходят на училище и натрупват неизвинени отсъствия. В пос171

ледно време заплахата от закриване на паралелки и училища, поради намаляване броя на децата е много реална. Понякога, обаче, дори и да искат да дадат
точна цифра, динамиката на кривата, която отразява отсъствията, е доста голяма; често пъти не се знае дали определени деца няма да се върнат след някое време, дали са се изселили и т.н.; защото родителите напускат населеното
място без да се обадят в училището и да поискат отпускно свидетелство.
Но дори и да допуснем, че подаваната информация е достатъчно надеждна, проблемът с отпадането от училище не трябва да бъде самоцелен, т.е.
само да констатира разпределението на лицата с отсъствия, но също и да определя „пътеката”, която да се следва при напускане на училище, както и мерките, които трябва да се прилагат – т.е., как да се процедира с вече отпаднали
ученици, в съответствие с причините за това и мотивацията им; как да се гарантира възможност за „втори образователен шанс”, защото отпадането създава
сериозни проблеми с адаптацията и бъдещето на младите хора. Изобщо, превантивната, а и последващите отпадането политики изискват активно участие –
освен държавно-институционално, така и академично-изследователско, както и
участие на неправителствения-граждански сектор. Ето защо „отпадането от
училище” и „отпадащите ученици” се превръщат от „вътрешно училищен” в общосоциален проблем, пряко свързан с живота и бъдещето на цялото общество.
2. Образованието на ромите в историческа перспектива
Ромите в България, в сравнение с останалите етнически общности у нас,
устойчиво се очертават като групата с най-ниско образование:
Причините за това състояние могат да се търсят в най-различни посоки.
Първата и доста често посочвана като базисна причина за ниския образователен статус на ромите е „специфичната ромска култура”. Традицията е главният
начин, по който се осъществява обучението и протича социализацията на циганите (Barany, 2001:54). Тази ситуация продължава дълго време и, макар че
църквите играят решителна роля в публичното образование, те не се занимават с циганите до късния ХVІІІ и началото на ХІХ в. Държавно поддържаните
училища не се посещават от цигани. „България е първата източно-европейска
страна, която създава училища за цигани, но в 1910 г. тяхната грамотност е
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само 3% и се увеличава едва до 8% след Първата световна война” (Crowe,
1995:13).
Непосещаването на училище, като основна жизнена стратегия на ромите
поради неуседналия начин на живот, който водят, специфичните им представи
за ценността на семейното (в широк смисъл) възпитание, са обяснение за ниския дял на институционално образовани роми, отразени в държавната ни статистика от началото на 20 век. От друга страна, младата българска държава и
Министерството на просвещението от този исторически период, поради множеството проблеми, които са имали да решават – както във вътрешен (кадрови), така също и в общонационален план – конфликти между различни партии,
остри политически борби и конкуренция, трудно са намирали време за ромите
и организирането на тяхното институционално образоване и обучение.
Специален обект на грижа и политически ангажимент, обаче, представляват ромите и тяхното обучение в годините на социализма (1944-1989) – типовете училища и мерки, с които те са обградени от държавата, с цел създаване на поне базисна образованост и интеграция в обществото изискват специално разглеждане. Една от значимите характеристики на образователната политика (от времето на социализма) спрямо образованието на ромите е нейната
привидна амбивалентност. От една страна, официално се декларира – отстояване на „равенство на възможностите” и гарантиране на еднакви условия за
обучение чрез финансови и материални стимули; от друга страна, масово се
изграждат училища по етнически признак в ромски квартали, които обаче са
насочени именно към осигуряване на съответни условия ромските деца да
придобият известно ниво на образованост. Всъщност тези две линии на политическо действие трябва да се разглеждат като логически свързани и следващи политическите събития и документи от различните периоди.
През 1960-те и 1970-те години се изграждат училища-интернати, в които
на циганчетата са осигурени условия за живот и обучение, но по-късно тези
училища са закрити било по финансови, било по идеологически съображения.
Създадени са основни училища с професионална ориентация, които еволюират в средни – СПТУ и ПТУ. Основните училища с трудово обучение също са
предпочитани от ромските деца като обучението в тях е с кратък цикъл, а е и
насочено към ограмотяване и усвояване на някои социални и трудови навици.
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Най-масово разпространените училища, създадени в годините на социализма, в които са обхванати повечето ромски деца, са т.нар. „ромски училища”. Те са разположени в цигански квартали, характерни със свръхнаселеност
и условия за живот, които в масовия случай са далеч под стандарта на страната. Но ромските училища, като държавно предприета и осъществявана образователна политика, се превръщат в затворени сегрегирани пространства, в
които реално се възпроизвеждат всички негативи на „етническата бедност”.
„Ромските училища” съществуват в различни пропорции, спрямо останалите образователни институции и в други бивши социалистически страни в
Централна и Източна Европа (Румъния, Молдова, Украйна, републиките от
бивша Югославия, Унгария, Чехия и пр). В България те се развиват през 1950те години, с цел концентриране на децата в рамките на „квартала” (махалата),
като основната цел на предлаганото в тях образование е „базисно ограмотяване и развитие на работни навици и професионални умения и професионална
подготовка”.
Със запазване на ромските квартали училищата в тях също остават.
Ромските деца не винаги посещават часовете; правило е те да получават ниски оценки, да остават на поправителни изпити, да повтарят няколкократно
учебната година, да бъдат премествани в други училища или да са с „намалено поведение” - все отдавна познати мерки и прийоми от училищното битие и
навици. Макар че има доста висок процент на замъгляване на редовността при
посещение, както и на обективното преминаване от клас в клас, в началната
образователна степен циганчетата като правило ходят на училище и с известна условност, компромиси и убеждаване достигат 5-ти или 6-ти клас; днешните
поколения роми, които са учили в годините на социализма се характеризират
като правило поне с начално образование, има и завършили основно и средно
образование.
Така, вследствие на продължителните, многогодишни усилия и образователна политика, провеждана от социалистическата държава, училището се
възприема от немалка част от циганските семейства като важно средство за
включване на децата им в социалния живот, за намиране на работа, за подготовка в професии и занятия, гарантиращи им социална стабилност. В същото
време, обучението в ромските училища се характеризира и с формализъм, от-
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съствие на добри педагози за контакт с ромските деца и с недостатъчна работа със самите родители, като посредници в образованието на децата и т.н.
Институциите, в които най-често се обучават ромските деца в годините
на прехода (1990-2008), са отново ромски училища, функциониращи в ромските квартали (махали, гета). В тях учащите са почти 100% роми. Материалните условия, като цяло, са по-лоши в сравнение с тези на останалите училища,
въпреки подкрепата на различни неправителствени организации. И макар че
всички ромски училища следват стандартна учебна програма, а и са формално
категоризирани като общообразователни, качеството на образованието в тях е
твърде по-ниско, отколкото в другите училища, които са посещавани от нероми. Причината трябва да се търси в две обстоятелства:


тези образователни институции не са особено привлекателни места за учителите, които предпочитат (при възможност) да ги напуснат. Понякога и самите преподаватели също не се отличават с достатъчно висока квалификация. Освен това, учителите нямат предварителна подготовка за работа с
малцинства, а това пречи на добрата комуникация, създава се дистанция и
незаинтересованост и в двете страни на образователното взаимодействие;



ниското качество на обучението се дължи и на липсата на мотивация от
страна на децата, което пък има своите корени в семейната социализация и
т.нар. „специфична ромска култура”.
Самите учители в рамките на проведените фокус през 2013, смятат, че

ромските училища не са подходящо място за обучение. Освен това в количественото изследване, проведено през 2014 г., повече от половината респонденти не приемат ромските училища като релевантна институция за обучение.
Таблица 1
Трябва ли да съществуват ромски училища?
%
1 Да, защото на ромските деца им е по-удобно
Не, защото те са предпоставка за сегрегация
2

22,0
58,9

Проблемът не е в ромските училища, а в качеството
3,6
3 на обучението
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4 Ромските училища са неизбежни, защото са част от
9,0
ромските гета
Няма мнение/ Не отговорил
5
Всичко

6,5
100,0

Изследванията сочат, че изискванията на учителите в тези училища са
занижени и често пъти се пишат по-високи оценки, отколкото децата заслужават. Ниското качество на ромските училища е и сериозна предпоставка много
български семейства да не допускат децата им да учат в тези учебни институции. Естествено, в резултат на всичко казано, в повечето случаи възпитаниците на ромските училища са неконкурентни с връстниците си след завършване8,
макар, получената диплома по никакъв начин да не ограничава правата на индивида в амбицията му да продължи след 8 клас своето обучение. От тази
гледна точка, ромските училища обаче се явяват полезни само в случаите, когато от тях се очаква формиране на някаква базисна грамотност у учениците,
но не и ако амбициите са за много по-задълбочено обучение или за по-продължителна образователна кариера.
Друг вид са ромските училища в селата. За разлика от градските сегрегирани училища, те не са създадени специално за роми, но фактически стават такива в резултат на миграцията на много от българите към градовете. Сериозен проблем при селските училища е и възникването на „слети” и „маломерни” паралелки, които също са следствие от недостатъчния брой на децата.
У нас съществуват и т.нар. смесени училища, в които делът на ромските деца е между 50-100%. В смесените училища обаче много често се създават паралелно и т.нар. „български” класове, като резултат от настояване на
родителите не-роми, които предпочитат техните деца да се обучават отделно
(от циганите). Формираните паралелки се обосновават по различен начин например, че те са създадени в резултат на предварително заявени желания
на децата за изучаване на чужд език, но, както се оказва се в практиката, че
ромите в повечето случаи не са били информирани своевременно9. Самите
родители-цигани пък подозират в тези разделения и съзнателна сегрегация.
8

 Много роми от ранните класове на началните училища, въпреки че ги завършват, са де факто неграмотни или имат елементарни знания по четене и писане.
9
В гр. Провадия, Варненско, ромските деца са обособени в отделни класове (Stigmata 2004: 60).
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Ако систематизираме резултатите, може да се каже, че около 10 % от
учениците в България са от ромски произход, като натрупванията са преди
всичко в началните образователни равнища, където тяхното участие се движи
средно между 5% до 30 % в зависимост от областта. В областите Сливен, Варна, Враца, Видин, Шумен се запазва най-висок дял на ромските ученици. Поголямата част от тях пребивават в сегрегирани по етнически признак училища,
повечето от които са в ромски гета или села, където реално няма деца от друг
произход и всякакви десегрегационни програми са свързани с обезлюдяване на
населените места.
4. Характеристики на образователния процес
Образователно-обучителният процес включва комплекс от характеристики, които затрудняват младите роми и те са свързани с:
•

учебното съдържание и учебния материал и с изискванията към него, с
владеенето на български език, като средство за комуникация и научаване, с
наличието и развитието на навици за учене;

•

институционалната и организационна среда, включваща наличието на
различни условия и ресурси като: учебни помагала и учебници, библиотеки,
специализирани кабинети, компютри, извънкласни форми, целодневно обучение, т.е. съвкупността от елементи, създаващи предпоставки за пълноценно обучение.
Ще ги разгледам поотделно.

4.1. Учебното съдържание
В съдържателен план затрудненията на голяма част от ромските ученици да усвояват преподаваните предмети и знания се отнасят до специфичните за образователния процес компоненти - учебници, изпитвания и оценяване,
учители.
Много често децата и родителите роми заявяват: „материала, който изучаваме е много труден”, „не разбирам нищо, от това което учим”, „не мога да се
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справям”10. Такива мнения се споделят и от част от учителите, според които
децата трудно разбират материала и нямат резултати. Затрудненията, произтичащи от учебното съдържание и натоварването на учениците, са често изтъквани слабости на българската образователна система. Оказва се, че усложненият материал и натрупването на излишна информация демотивират учениците. Ромите, от своя страна, срещат много по-сериозни затруднения – по-голямата част от тях не знаят добре български, поряде каута за тях е доста трудно
да влязат в контекста на уроците, а и да се справят с тях. Именно по тази причина те изостават бързо от останалите.
В проведеното изследване през 2013г. в региона на София, включващо 4
фокус групи и 15 дълбочинни интервюта, учителите споделят, че децата-роми
имат много затруднения в училище. Според мненията на учителите, ромите
най-трудно се справят с математическите и природонаучните дисциплини (математика, физика, химия, биология). Това се дължи на абстрактните понятия и невъзможността те да бъдат обяснени на всекидневен език.
Хуманитарните предмети (български език, западни езици, история,
география) са другата група учебни съдържания, които също създават сериозни затруднения при усвояването им от ромските деца; някои от уроците или темите им са интересни, други са трудни, т.е. „неинтересни”. Така в определени
моменти хуманитарните предмети могат да бъдат предпочитани и децата с желание да слушат и да се интересуват от материала.
Най-желани и любими за ромите са предметите в групата на техническите и практически предмети (изобразително изкуство, музика, физкултура, трудово обучение). Всички учители и родители посочват, че музиката и физкултурата са предпочитани като часове и занимания за ромските деца. „Те са
готови веднага да скокнат и да заиграят, пеят си, много са динамични” (учителка, кв. Факултета, София)
От тази гледна точка, предвид задържането на ромските деца в училище
е много важно да се акцентира повече на предметите, които са им интересни, а
и които са любими, т.е. да има повече СИП, извънкласни форми и активизиране на детското участие в училище.

10

Мненията са споделени по време на проведените фокус-групи през 2013 г.

178

Сериозен проблем в изоставането с учебния материал се състои и в недостатъчното владеене на български език. Тук трябва да се отбележи, че
голямо значение имат спецификата на религията, вероизповеданието на съответната ромска субгрупа. При ромите, които са християни и говорят български в
семействата си, затрудненията в училище са по-малко, в сравнение с тези при
ромите-мюсюлмани. Усвояването на български език, както и цялостният процес
по задържане в училище е свързан и с процеса на ранна социализация, протичаща в предучилищната подготовка. Последната е много важна, защото създава готовност за учене и усвояване на начални умения, които впоследствие
имат своето място. Учителите са и на мнение, че е важно децата да посещават
предучилищни групи, защото „започват по-лесно да разбират какво се изисква
от тях; ориентират се по-лесно във всичко“ (учителка, гр.Благоевград).
Голяма част от учителите споделят, че децата не полагат усилия и затова изостават от училище.
Обучителните причини за отпадане от училище са свързани и с проблема за качеството на обучението, което е част от реформите в образованието и външното оценяване като ефективно средство за обективност и индикатор
за работата на учителите. Тук не трябва да се забравя, че често пъти в ромските училища критериите се занижават като следствие от самата среда и нейните
резултати, когато „поставяме много нисък праг от изисквания към децата –
напр. да научат български, да се научат да четат” (учителка, гр.София).
Родителите-роми споделят във фокус-групите, че ромските училища не
винаги осигуряват достатъчно качествено образование, поради което те смятат,
че е по-добре да не учат в кварталното училище.
Друго сериозно основание за отпадане от училище, свързано с обучителните причини, е и споделяното мнение (от родители в проведените фокусгрупи), че учебното съдържание „няма връзка с практиката”. Родителите
искат, онова което се учи в училище, да бъде прагматично ориентирано,
т.е. след завършване децата да могат да си намерят работа или поне да имат
някакви практически навици, които са важни в ежедневието. Липсата на подобна прагматичност превръща обучението в излишно натрупана информация,
от която няма особена полза. Родителите настояват „това, което се учи, да им
помага в живота”. Според тях най-важният критерий за интереса към образованието е „неговата полезност”; родителите искат децата им не просто да по179

лучават знания, а последните да имат определена пряка приложимост на
наученото в професията, която подрастващите след време ще практикуват.
„Винаги съм смятал, че момчето ми трябва да научи някаква професия, за да има занаят и да си изкарва хляба ” (мъж).
Родителите са категорични, че професията е много важна и тя е истинският резултат от ученето и образованието. Следването на прагматична
ориентация в българското училище, споделена от ромските родители, определено идва в подкрепа и на тезата за ранното профилиране на децата и
насочването им към професионално училище, което би дало шанс и за по-дълго оставане в образователната система; тази практика на ранното профилиране и професионални училища се развива и прилага вече успешно в различни
европейски страни от десетилетия.
4.2. Учителите
В контекста на обучението съществено място имат и учителите. Преподавателят е в състояние да мотивира и насочва в голяма степен стремежите
и желанията на младите хора, както и да стимулира тяхното ангажиране в училище. В рамките на изследването от 2013 и 2014 г. учителите споделяха, че
децата се привързват емоционално към тях. Любимият учител става важна
предпоставка за образователна активност; за децата е много важно да чувстват
солидна подкрепа от своите учители, „да ги разбират”, „да имат чувство за хумор” – тази тенденция се посочва и от други изследвания (Тилкиджиев, 2009).
Любимият учител обикновено се свързва с различни характеристики на
преподавателската активност: „време за общуване с децата”, „заинтересованост от техните проблеми”, „емоционална съпричастност”. Разбираемо е, че
учениците в ромските училища се опитват да намерят любим учител, който да
отговаря на тези изисквания предвид ситуацията на емоционален дефицит в
собствените им многочленни семейства, а и защото „те са много емоционални,
винаги споделят какво е станало в къщи, кой е дошъл, какво са направили”
(учителка, гр.Дупница).
Ето защо, случаите на текучество на преподавателите, които при първа
възможност напускат и често пъти се чувстват недоволни от работата си, пред-
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ставляват много сериозен проблем за адаптацията на ромските деца, както и за
намаляване на отпадането от училище.
Учителите споделят, че ромските деца нямат навици за учене, че трудно
се адаптират, „те нямат дисциплина в часовете”, „не идват навреме на училище”, „скитат по улиците” и пр. Това са все проблеми, с които учителите не
могат сами да се справят, а е необходима родителска и общностна подкрепа.
Много важно, според самите интервюирани учители, е и подобряването
на тяхната специализирана подготовка и квалификация за работа в мултиетническа среда; необходимостта от допълнително обучение, свързано
със специфичните потребности на ромски деца, с някои етнокултурни характеристики, както и с начините за подход към семейства, родители и самите деца
от ромски произход, за мобилизиране на семейните и етнически ресурси и мотивация за учене. Определено, това е и доста сериозен управленски проблем,
който е свързан и със създаването и реализирането на конкретни политики за
образователна интеграция на ромите.
Колкото и да се правят опити да се отстоява принципът за „равенство на
възможностите”, трябва да отчетем, че, първо, материалът е доста труден, защото и изискванията са големи, а учебното съдържание – достатъчно усложнено с абстрактни термини, неразбираем език и с навлизане в подробности, но,
второ, той става неясен и защото самият български език не се говори достатъчно свободно от ромските деца. От тази ситуация може да се излезе, найнапред, като в учебните планове на ромските училища се включат допълнително часове „български език” и неговото добро усвояване – говоримо, с четене на книги, обогатяване на речниковия запас, разказване и обсъждане на различни ситуации. Въвеждането на часове по речево общуване на български език
би допринесло поне частично за преодоляването на проблема с обучителните
трудности. Изобщо, преминаването на ромските деца през задължителен подготвителен клас (предучилищни занимания) е много важна мярка, имаща отношение към научаването на български език и към приобщаване към изискванията на училищната среда. Предучилищната подготовка е и във връзка с продължителността на престоя в училище: „Децата, получили подготовка преди
училище, по-често достигат по-горните класове и като цяло при тях се наблюдава тенденция за по-късно отпадане от училище” (Нончев, 2006: 46).
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Според мненията на учителите, многократно изразявани по време на интервютата и фокус-груповите дискусии, децата трябва да научат добре българския език, защото в квартала се говори само на цигански, а това силно им пречи
да усвояват предметите и материала в училище. На няколко пъти бе споделяно
и мнение, че учителите са много важни в процеса на обучение, защото те са
съпричастни на децата. Предучилищните групи за овладяване на български
език се явяват важно средство за бъдещата адаптация и обучение в училище.
4.3. Институционална и организационна среда
Важна особеност на средата е и наличието на условия и ресурси в училището: библиотеки, полуинтернатна форма на обучение и занималня; СИП,
кабинети, компютри и други ресурси на учебния процес; видът на паралелките,
в които протича обучението. Те са твърде важни фактори, защото създават съответни благоприятни условия за образователния процес, пък и имат несъмнено позитивно въздействие върху желанието на децата да посещават училище.
Според учители и педагогически съветници, книгите не са интересни много за ромските деца, коита днус определено проявяват силен интерес към компютри, каквито вече има във всяко училище по линия на МОН. Създаването на
компютърни кабинети е много важно условие за формирането и развитието на
детския потенциал. Много често родителите роми откровено заявяват в проведените фокус-групи, че условията в ромските училища са твърде лоши и това
не създава добри предпоставки за обучението на техните деца.
Важна съставка на материалните условия представляват също и осигуреността на храна и облекло. Свързаните с този процес страни – учители, възпитатели, родители, социални работници и деца, – също отчитат, че има позитивни ефекти от осигуряването на закуски като средство за задържане в училище.
Свободно-избираемата подготовка (като елемент на организационната среда) също се посочва от учители и директори като важна мярка в образованието на ромските деца. Тук, обаче, отново изниква или хронично съществува определен проблем, който е тясно свързан с щата и нормативите часове
на учителите. За да има СИП, съответното училище кандидатства пред Регионалното Управление по образованието – РУО, което одобрява или не, в зависимост от броя на децата, които са се записали. В едно селско училище, какви-
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то често пъти са ромските, – с малък брой деца е трудно да се направи щат,
защото няма и достатъчен брой деца. Така обаче се сблъскват двете солидни
тенденции – тази на „хуманизма” срещу другата, която е свързан с отстояването на „прагматизма и икономическата целесъобразност”. По тази значима причина в някои селски ромски училища няма СИП, тъй като икономически нецелесъобразно е неговото финансиране поради липса на достатъчен брой деца.
Маломерните и слети паралелки са друг много сериозен проблем,
който е свързан с организационната среда и обучението в селските ромски училища. Тъй като децата понякога са малко, се правят т.нар. „слети” паралелки,
т.е. събират се деца от различни степени, което определено затруднява процеса на обучение, на разбиране, на усвояване на учебния материал. На практика
в повечето селски ромски училища има такива слети паралелки, които обикновено наброяват около 12-13-14 деца. Така обаче, много от проблемите, които
са свързани с организационния контекст на обучението – СИП, слети паралелки, целодневно обучение и възпитатели, – се оказват функция на броя на децата в училище и в съответната образователна степен.
Демографската криза обуславя доста сериозна криза и в училищата. От
една страна, училището и управленските структури на образованието имат съответната отговорност в нормативен и организационен план за осъществяване
на процеса на обучение и възпитание, доколкото качеството на учебниците, съдържанието на учебния материал, квалификацията на учителите, организационния ред и институционални порядки са от преките компетенции и приоритети
на образователното ведомство и институции. От друга страна, отпадането от
училище на ромските деца неминеумо се пренася като дебат пред цялото общество – за качеството на живота, отговорността на държавата и морала на
родителите, ценностите на различните социални групи и общности.
В тази посока, много е важно развиването на различни форми, в които да
се включват лицата, навършили задължителна училищна възраст, каквито са и
„училищата втори шанс”. Хората и след училищна възраст, каквито са напр.
младите ромски майки, трябва да имат шанса да повишат образованието си.
Както и младите роми, осъзнали необходимостта от знания и от диплома, за да
имат съответно и добра работа. Необходима е също солидна и ефективна система от разнообразни държавни стимули, които да улесняват стремежа към
постигане на образованост. Важно е също така да се създават определени ус183

ловия за индивидуална работа и „наваксващи програми”, които да позволят децата да успяват, водени от собствения си темп на запомняне, разбиране и научаване. Необходимо е също да се установи по-тясна връзка между учители
и родители. Всички учители и директори твърдят в проведените интервюта, че
им се налага да обхождат всеки път (при отсъствие на децата от училище) семействата. Те се познават лично с родителите, а това се налага и поради факта, че намаляването на децата в училище, както и тяхното отпадане фактически и неизбежно означава и съответно съкращаване на учителските бройки. Така
очевидно се забелязва как учителските усилия се обвързват доста пряко с присъствието на децата в часовете. Ето защо отпадането от училище е силно зависимо от общия социален контекст и естеството на функциониращите в него
ценности, от характера и спецификата на държавната политика в рамките на
образованието, както и от произтичащите от нея следствия за училищната организация. Всеки един от тези значими фактори определено въздейства върху
нивото на риск от отпадане от образователната система, включвайки по специфичен начин и качеството на живот на родителското семейство, характера на
интеграцията и социалните шансове на младите поколения в ромската среда.
5. Етнокултурни аспекти на ромското образование
Могат да се изтъкнат няколко групи съображения, които се основават на
проведените наблюдения и естеството на резултатите от изследванията.
Икономическите условия са безспорно много важен фактор, споделян от
различни групи лица, за ниското образователно равнище и отпадане от училище на ромските деца, но те винаги действат в доста сложен и нерядко противоречив комплекс с останалите – особено семейно родови, етнически предпоставки – ниското образование на голямата част от родителите-роми, липсата на
образователни и доминирането на друг тип ценности и традиции, например,
доста разпространеното отношение към децата, като към източник на прехрана. При ромската етническа общност се регистрира един, достатъчно отчетливо повтарящ се модел: бедност - липса на навици и ценности, изключващи ги
от училищната социализация - нежелание за учене, липса на перспектива.
Този затворен кръг като че ли се възпроизвежда при всяко поколение, а и
неговото прекъсване е доста труден и продължителен процес. Така, момчетата
още от 9-10 годишни придружават майката или бащата и обикалят като клоша184

ри; събраните дрехи, предмети, дори мебели се пренасят в махалата и се препродават на ниска цена сред съседите; или пък ежедневно се „копае желязо”
(кабели, части от метални машини и съоръжения) и се предава за вторични суровини. Това вече са станали традиционни начини за голяма част от ромите да
се снабдяват с необходимото или да изкарват нещо за прехраната на семействата си. Освен това, тъй като в ромското семейство винаги има по-малки деца
или възрастни, те трябва да постоянно да се наглеждат и обслужват, поради
което пък момичетата остават в къщи, заети с подобни всекидневни грижи. Това обуславя тенденцията на училище да се ходи обикновено в началото на месеца, когато учителите трябва да дадат бележка, срещу която могат да се получават детски надбавки, и в общи линии това е и ежедневието, а и обучителният
модел. И когато ромите-родители непринудено казват, че не виждат реална
полза от образованието, то е, защото и те самите не познават друг стереотип.
Такава е традицията и те постъпват така, затова и техните деца го правят и т.н.
В същото време, много показателно е, че представителите на ромската
интелигенция, колкото и незначителна да е тя в сравнителен план, имат съвършено различно отношение към образованието. Техните деца обикновено
редовно посещават български училища, имат и съответни амбиции за изкарване и на висше училище. Но най-важната отлика на ромската интелигенция в
този аспект е социалната среда, в която нейните представители се развиват.
Оказва се, че ромската култура и ценности съвсем не са еднакви –
не само спрямо тези на българите или на българските турци, но и вътре в ромската общност. Ценностите на ромите от кв. Факултета се различават от тези в
Монтана, или в Пазарджик. Има специфики в нагласите и поведението и според
принадлежността на ромите към една или друга ромска субгрупа (калдераши,
цуцомани, хорахане рома, лудари, катунари и т.н.). В по-малките населени места момичетата не се допуска да излизат на големи разстояния от къщата, принудени са да си стоят в къщите, съответно да помагат в домакинската работа.
Но и тук отново сме свидетели на известни промени. В кв. „Факултета” (София)
например ранните сватби намаляват; когато момичетата прекъсват училище, то
не е за да стоят в къщи, защото днес те в това време ходят на дискотеки, „на
кафе” и пр. Тоест, манталитетът в ромския квартал доста се е променил. Има и
момичета, и момчета, които завършват средно образование - и това са напълно
реални случаи на млади хора, които искат да продължат да учат. Т.е., оказва
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се, че именно подобряването на условията на живот, повишаването на стандарта, промяната на цялостния социален „дизайн”, появата на нови елементи в
живота, включително в битов план, са единственият реален начин и за прекъсване на цикъла „сегрегация – незаинтересованост – неграмотност – отпадане”.
Не бихме разбрали достатъчно правилно цялата сложност и устойчивост
на пораждането и възпроизвеждането на проблема с „отпадащите роми”, с масовото им отпадане от училище у нас, ако не се опитаме да навлезем също и в
етнокултурната специфика на ромите, в особеностите на цялостния материален и духовен бит на това сравнително по-изостанало (в своето общественоикономическо, политическо и културно развитие) етническо малцинство.
Един от основните аргументи за сериозните резерви на ромите срещу
официалното образование е предпоставянето на ромската култура и социализация като специфични и неподвластни на училищните институционални форми. Ако приемем, че етническата идентичност се изразява със следните ключови думи: хомогенност, свързаност и единство, естествено е и да поставим
въпроса – доколко те са валидни, а и как се отнасят към ромите като общност?
Какви реално са онези най-важни измерения на специфичната ромска етническа идентичност, които солидно подхранват и резервите към образованието?
Етническата си идентичност ромите асоциират в по-голяма степен със
своя род или подгрупа11, но не и с всички роми в България12; оттук и характерната „свързаност с махалата, онова място, където са събрани всички близки и
роднини”, „онази част.., която е близка и позната, която е част от битието” (Неделчева, 2004: 209-210). Честите случаи на конфликти, убийства, преследвания, кръвни отмъщения и войни между отделните кланове на циганския етнос
са потвърждение за голямата свързаност и консолидация в подгрупите, отстоявана и защитавана от членовете. Като неизбежно следствие, етническата
принадлежност, като един от много важните белези на идентичността, пречуп-
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Която може да придобие различни измерения – квартал, разширено семейство, няколко фамилии, няколко улици и т.н., но не и общността на всички цигани.
12
Само 10% от циганите познават етническата си история и култура; 47% от циганите не познават нито
една от тях (Неделчева, 2004: 212). Отсъствието на общогрупова консолидация, обаче, се компенсира от
високата степен на свързаност в отделните подгрупи, формирани на базата на типичните ромски занаяти,
упражнявани и предавани в поколенията и осигуряващи родова памет: калайджии, бургуджии, джамбази,
касапи, железари, копанари, бакърджии, бояджии, кожари; което определя и вътрегруповият им общ
начин на живот, бит и традиции. В България са идентифицирани около 60 различни цигански групи
(Crowe, 1996: 19) като важен вътрешно консолидиращ ги културен фактор е и езиковият жаргон, който
затваря групата в такава степен, че понякога изключва езиковото разбиране с другите цигански субгрупи.
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ва всички основни характеристики и индикатори на етническия комплекс през
статуса на микрообщността. Високата степен на сегментираност, обаче, е
твърде непонятна за външния (на ромите) участник в социалните отношения.
„Отвън” циганите често се приемат като твърде компактна и единна общност, и
затова (пропорционално на приписваната им консолидация) се развива и едно
негативно отношение, и висока степен на отхвърляне от останалите общности.
Голямото разнообразие от подгрупи в ромския етнос у нас, породено от
съответни езикови и религиозни детерминации, или ото потекло, занятие и
особени традиции, води и до разпад на „колективната памет на множество езикови, професионални и териториални фрагменти, а с това и на множество колективни идентичности” (Пампоров, 2008, в: Ромите в България…: 11-19). В
същото време, маркерите на етническата идентичност въобще не бива да се
разглеждат абстрактно, а само в контекста на историческата действителност и
време, на социалната действителност, естеството на жизнения свят на хората.
Често изостаналите, бедни етнически общности отхвърлят ценността на
образованието и налагат масово схващането, че училището е нещо „без което
може”, или че то е по-скоро „губене на време” и т.н. Бедността и икономическите проблеми неизбежно се усложняват от невежеството и съпротивата на официалната култура; ромските деца, които не посещават училище, в голямата си
част обикновено се посвещават на просене, кражби и проституиране. Така вече
ставаме свидетели на един достатъчно отчетливо повтарящ се модел: бедност
- липса на навици и ценности, изключващи важността на образователната социализация - нежелание за учене и, съответно, а пък и неизбежно – отсъствие
на перспектива. Този затворен кръг исторически и социокултурно обикновено се
възпроизвежда при всяко следващо поколение, а неговото прекъсване е безспорно много дълъг, противоречив и продължителен във времето процес. Сред
родителите роми се изгражда обърнатата представа, че пращането на децата
на училище „е не осъзната необходимост за бъдещето на самите деца, а някаква услуга, реверанс, който родителите правят към обществото, към държавата
и в замяна очакват да им се „отблагодарят” със съответна материална помощ”
(Антова, 1998:10).
Исторически, традиционно циганите са били векове наред на дъното на
социалната йерархия, масово са обитавали най-бедните райони, работили са
най-нископрестижните занятия, а държавата устойчиво се е отнасяла с висока
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степен на недоверие; те от своя страна са отвръщали с живот и работа „на ръба”, със заплаха за социалния ред и аномия. В резултат на този цикличен процес те остават „чужденци” в българското общество. Затова е и високата степен
на мнителност и предубеденост, която имат към предприеманите от държавата
действия. Очевидно е, че те трудно се вписват в обществото. Животът на индивида е стереотипизиран, а е и функция на предписаните към него очаквания.
В този затворен свят определено властва общността, а индивидът става
възможен най-вече чрез пребиваването си в групата. Изборът на брачен партньор и „пазарът” на булки13, „мешерето” – циганският съд, предаването на занаятите към всяко следващо поколение, религиозният и обичаен живот са специфични форми на една самоочевидна цикличност, в която се подчертава липсата на лична гледна точка, и чрез която доминира традицията. Контролът над
действията на индивида, упражняван от общността, е свидетелство за тъждеството на реалиите „мое” и “наше”. Различни изследвания (Тилкиджиев, 2003;
Мизов, 2003; Томова, 2006; Неделчева, 2004, Интеграцията, 2007), имащи за
обект ромите и отношението към тях, визират твърде големите социални и
ценностно-нормативни дистанции между тях и останалите общности в българското общество. Предприеманите от държавата мерки или опити за равно
участие не намаляват социалното противопоставяне и отчужденост. Дълбинните етнически наслоения и стереотипи се възпроизвеждат непокътнати.14
По-възрастните роми твърдо смятат, че по-рано (при социализма) са живели по-добре, а идеята за бъдещето си те вече схващат като развиваща се
изключително в понятията на това какво евентуално ще получат. Така се възпроизвежда етатисткият синдром, формиран от годините на социализма и свързан с големите очаквания към държавните и обществените институции – „ние
сме бедни, за нас трябва да се грижат, това е задължение на държавата”. Институциите се възприемат като неизменни длъжници към потребностите и съдбата на самата ромска общност, която предимно трябва да получава - например, за да ходят децата на училище, в семейството трябва да се получават помощи, храна, дрехи; т.е. децата се образоват в държавните институции не за13

Ранното напускане на училище от ромите-момичета е причина за факта, че неграмотните ромски жени
са два пъти повече спрямо неграмотните мъже-роми (по данни на Ромите в България. Информационен
справочник. 2008: 28).
14
Според изследване през 2003 г. за възрастовата група 15-19 г. делът на отпадналите ученици е съответно: българи 3.9%, турци – 21%, роми – 42.8%. (Цит. по: Ромите в България …2008: 28)
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ради тях самите; заради това, че ще се ограмотят и натрупат основни и базисни
знания, а понеже родителите им „правят услуга на държавата”, заради което
трябва и да получат полагащото им се в този своеобразен процес на размяна:
децата на училище - срещу съответните помощи. Подобен специфичен профил
имат почти всички отношения на тази общност с официалните институции.
5.1. Семейството
Семейството е изключително важен фактор за образованието на децата
и е в тясна връзка с и зависимост от етнокултурните особености и специфики.
То създава определена среда, като съвкупност от условия за разбиране и грижи; специфичен социален капитал, който се наследява в структурата на взаимодействията между актьорите. Социалният капитал в семейството са отношенията между децата и родителите. Ако човешкият капитал (визиращ
образованието, умения и знания на индивидите), притежаван от родителите, не
е допълнен от социален капитал, въплътен в отношенията родители-деца, пълноценната семейна социализация е нарушена. Затова и физическото отсъствие
на възрастните може да бъде описано като структурна недостатъчност в семейния капитал; тя може да се прояви дори и в случаите, когато възрастните
физически присъстват, но липсват изразени отношения между родители и деца
(Coleman, 1988). Семейството и възпитателният стил на родителите
имат несъмнено решително въздействие върху изградените взаимоотношения
и в рамките на семейството, а и относно самооценката на индивида, която силно зависи от характера, формите и мащибите на автономията, дадена на детето, но и от степента на поддръжка, която то получава от своите родители. Реципрочно, колкото този стил се отличава с контрол, ограничение, слаба комуникация, окуражаване към приспособяване, толкова самооценката ще бъде ниска.
В настоящия момент много от семействата у нас са ангажирани главно
със своето оцеляване, поради което и те пренасочват основната част от грижите по възпитанието на децата в съвсем друга посока. Това несъмнено се отнася
за значителна част от ромските семейства. Отношенията между съпрузите,
стресовите фактори в дома създават допълнително емоционално напрежение и
тревожност у децата, стават предпоставка за липса на интерес към училище, за
създаване на неблагоприятни условия за образование. Често родителите на
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„отпадащите” имат доста сериозни разочарования в тяхната собствена кариери,
неприятности, като: разводи, безработица и др.под. Всичко това неизбежно се
проявява и в съответна тенденция към увеличаване на отпадащите ученици,
най-вече от семействата на разведени родители, или с домашно насилие и т.н.
Семейството определено се свързва и с изграждането на културен капитал, включващ различни страни на лингвистичните и културни компетенции,
които индивидите наследяват от средата си; така се изграждат определени хабитуси, благоприятстващи интернализирането на ценности, но и предразположения към образованието. Културата е и една селективна традиция и в повечето общества формалното обучение е нееднакво разпределен ресурс, затова и
ключовият път, по който родителите обикновено пренасят към своите деца социално-икономически ценности, политическо поведение и стил на живот, също
са различни. Възпитанието е поначало неизравняващо, ала и диференциращо,
поради което и едно дете, произлизащо от по-богато семейство, почти винаги
има повече шансове за развитие и мобилност спрямо по-бедните си връстници.
В семейството се възприемат онези групи оценки, значения и диспозиции
към света, форми и стилове на мислене, които сериозно и трайно дефинират
централните ориентации и статуси. Така обаче се легитимират и съответните
начини на обвързване със света, на придобиване и използване на знания и
форми и начини общуване в институционална и неформална обстановка. Тази
постановка е напълно валидна и за ромските семейства. Затова културният капитал, свързан със създаване на традиции и жизнен стил, на лингвистична зрялост и предразположения, допълнен и от съответни измерения на семейния
капитал, като възпитателен стил и отношения, неминеумо става и много важна
предпоставка за формиране, утвърждаване и развитие на позитивно отношение към образованието и училищния свят. По тази именно причина деца с
непълноценна или изцяло нарушена семейна социализация - при домашно насилие, липса на позитивен възпитателен стил и взаимоотношения, или със занижен културен капитал и пр. – закономерно проявяват и по-малка склонност
към оставане в училище, не придават доста голяма ценност на образованието.
5.2. Специфичната ромска култура
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В най-голяма степен етнокултурните причини за отпадане от училище се
свързват и със специфичната ромска култура. Тя представлява система от
ценности, в която на устната традиция се придава най-голямо значение при
формирането на индивидите. И това е характерно не само за българските роми. „Широко разпространената перспектива у ромите, че институционализираното образование е губене на време и енергия” (Barany, 2001:54) се превръща
в знакова характеристика на отношението им към държавното училище. Така
етнокултурните причини за отпадане са тясно свързани с традициите, обичаите или ценностите на различните етнически групи. В този план образованието,
професията, ежедневието, от което ходенето на училище се оказва неразделна част, също са органично включени в цялостната сфера на общностната ценностна регулация. Доколкото при ромите са доста съхранени традиционния
начин на живот и ценности, модерна институция като училището се възприема като не особено подкрепяща модела на социализация на младите членове.
Най-често семейният модел на формиране е доминиран от скрепяващият, обединителен елемент за съответната субгрупа – някакъв конкретен занаят или умения, които (по нормите на традицията) децата трябва да усвоят, а
семейното възпитание предполага предаването на необходимите умения в
поколенията, както и адаптацията към родовия кръг и околния свят. Училището обаче „откъсва” детето от семейната самодейност всеки ден за значителен
период от време и последователно, лишавайки семейството от детското участие и принос. Ето защо както в миналото, така все още и днес, училището се е
считало и отчасти продължава да се възприема като такава социална институция, която пречи, дестабилизира или поне затруднява семейната социализация и отношения. Именно затова, от страна на ромите, се усеща известна „тиха съпротива на общността им, която гледа на училището като на доста чужда
или дори враждебна институция, която цели да унищожи традициите им, или
която е насочена към съответна културна асимилация (Томова, 1995: 57).
Затова учителите твърдят, че въвеждането на нови предмети, свързани
с културата на ромските деца, може би ще засили техния интерес към училището. В добавка на обстоятелството, че училището се възприема като „заплашваща и ограничаваща институция”, трябва да се признае и неговата неадаптивност към циганското дете, което има нужда да познава традициите,
историята, културата на своята етническа общност. Освен това, „за циганите
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училищният успех няма тази привличаща адаптираща сила, характерна за модерния свят” (Liegeois, 1998:177), защото бивайки едно „чуждо” понятие, училищният успех не прави статуса на детето в очите на неговите връстници от
общността по-висок. Кумулативната стойност на образованието, като носещо
придобивки след време, не се съвместява и с прагматичния свят на циганите, в
който най-разпространените ценности и нагласи са: да се живее в настоящето и за момента, а дейностите, които се практикуват да носят ползи веднага.
Затова циганските семейства искат функционално, полезно, бързо обучение.
Освен, че училищният успех и достижения не могат да осигурят на детето адекватен статус сред собствената общност, те не го гарантират и за света
извън нея. Там циганското дете винаги носи стигмата: неговият начин на живот
в по-малка или по-голяма степен има печата на нелегитимност, а неговата култура и език остават маргинализирани; затова семейният и училищния свят са
„паралелни” (Liegeois, 1998:183-184). Това реално е особена среща на различни кодове (семейство, училище, социален свят), а достиженията, които се
осъществяват в тези процеси, винаги имат и проекция към етническата принадлежност, която главно се ситуира в конкретната среда и нейните условия.
За голяма част от родителите-роми образованието не е значима ценност и в
това всъщност се състои основният проблем на тяхната екзистенция. И това е
установено многократно от различни изследователи. Ромският език и култура
се предават, приемат и унаследяват в устен вариант, без писменост, без четенето и цененето на книги. Затова и първа насока за работа е в просвещаването
на ромските общности колко първостепенна е днес ролята на образованието –
за преодоляване на бедността и за установяване на добра работа и позиция.
Независимо от липсата на интерес към образованието, въпреки нежеланието на децата да учат, а и наличието на понякога доста враждебно отношение на родителите, училищните занимания все пак не се отхвърлят напълно от
ромите. Съвременното обкръжение и начина на живот безспорно са дали свой
отпечатък и върху техните разбирания; затова, ако преди десетилетия родителите (цигани) са се чувствали добре в своята неграмотност и са смятали, че и
децата им трябва да живеят така, днес вече все повече родители се отварят
към образованието. Тази особена отвореност може обаче да се разглежда и
като известен компромис между културните ценности, гарантиращи адаптация
към обкръжението: примирение със законите за задължителна училищна въз192

раст, научаване на четене и писане; получаване на социални помощи, от една
страна и културния модел на собствения етос, от друга. Значението, което има
училището в света на ромите, е много по-различно и неговата ценност силно
зависи от естеството, формите, степента и мащабите, в които циганите реално
искат да се инкорпорират в обществото, а пък и да станат част от него.
Имайки предвид всичко казано по-горе, работата с родителите е важна насока както в превантивната, така и в последващата работа по отпадане
на ромските деца от образователната система. Това се забелязва и в категоричността на учителите, отстояващи на позицията, че с родителите трябва да
се работи много, включително и по посока на тяхното собствено образование.
Друг аспект на етнокултурните причини за отпадане от училище представляват ранните бракове при момичетата, които около 13-14-годишни обикновено спират да ходят на училище или пък поради „ранна бременност и раждане”. Ранните бракове се посочват като главна причина за отпадане от училище
– за 89.4% (ПРООН България 2001: 20). В тази етническа общност момичетата
биват омъжвани много често след като навършат репродуктивна възраст.
Ето и мненията на учителите, получени в проведеното непредставително
количествено изследване през 2014 г. в София, Дупница и Благоевград:
Таблица 2
Жененето/омъжването - причина ли е за отпадане
от училище на децата 5-9 клас?(учители)

Valid

Missing
Всичко

1 Да
2 Не
Total
System

Респонденти

%

74
10
84

88,1
11,9
100
100,
0

Прекратяването на образованието на момичетата може да бъде продиктувано и от най-различни съображения. Като цяло обаче, мнението (в ромската
общност) е, че образованието на момичетата трябва да приключи във възрастта между 15-18 години, като по-голямата част даже определено смятат за такъв край обучението до16 г.
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Таблица 3
До каква възраст е най-правилно момичетата от Вашата етническа група
да ходят на училище? (родители)
Респонденти

Valid 1 До 10 - 12 г.
2 До 13 - 14 г.
3 До 15 - 16 г.
4 До 17 - 19 г.

2
3
40
13

5 До когато им
13
се учи
6 Най-добре е
да учат колкото 11
може повече
7
Не знае/Не
16
отговорил
Всичко
98

%

2,0
3,1
40,
8
13,
3
13,
3
11,
2
16,
3
100
,0

Проява на известет патриархален традиционализъм сред ромските родители е и страхът да не бъдат „откраднати” децата им, който страх откровено
се споделя в интервютата с учители и във фокус-групите с родители и учители.
Страхът от „кражбата на момичета” всъщност е един от белезите за устойчивост на традиционното възпитание и ценности.
Друг съществен индикатор на традиционното ромско възпитание е ранното включване на децата-роми в различни форми на труд. Поради свиване на производството, нарастването на безработицата и бедния статус на
своето семейство някои деца „се включват в трудови изяви не само в рамките
на собственото домакинство, но и в различни форми на платен труд” (Етнически измерения на детския труд, 2001:18-19). Това ги поставя в невъзможност да
посещават училище, да се готвят за часовете. Такива деца отпадат в ранна степен на обучението си, усвоили само елементарни умения за четене, писане и смятане. В проведените изследвания (Тилкиджиев, 2009) се констатира
устойчив дял (6-7%) деца, които отпадат от училище поради липса на средства
за транспорт, тетрадки, учебници, подходящи дрехи. В тази неблагоприятна
ситуация немалко от децата изпитват и неудобство да ходят на училище; те се
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чувстват бедни, изолирани и изключени от света на своите връстници и предпочитат самоизолацията и затварянето в собствената им идентична среда.
По този начин доброволното отпадане от училище може да се разглежда
и като естествен финал на прекъсването на социални контакти и включеност в самата училищна общност, която за детето е представлявала някаква
форма на дистанциране и различие от собствената му среда и произход. Отказът от посещаване на училище безспорно е и завръщане към началната точка,
от която индивидите може би са се опитвали да се оттласнат, но е възможно те
никога да не са ставали членове на групи, различни от собствената им среда.
Детският труд в ромските семейства има различни измерения: помощ за
отглеждане на по-малки деца, грижа за възрастни хора и т.н. Според учителите
в проведеното непредставително изследване, участието на ромските деца в
различни форми на труд е сериозна причина за отпадането им от училище:
Таблица 4
Помагат в къщи/грижат се за свои близки - причина ли е за отпадане
от училище на децата 5-9 клас?(учители)
Респонденти
%
Valid

Missing
Всичко

1 Да
2 Не

78

Total
System

96

18

96

81,3
18ь
8
100
100,
0

Родителите обикновено са склонни да прехвърлят някои важни отговорности на семейството върху образователните структури, а и директно да заявяват, или даже да обвиняват, че учителите не успяват да се справят с възпитанието на децата. Освен това, за родителите е естествено децата да отсъстват и прекъсват обучението си. Това се дължи, от една страна, на ниското образование на самите родители, а, от друга страна, на липсата на истинска и
солидна убеденост, че образованието може да промени живота им към по-добро. Апатията и инертността са доста често срещани характеристики на родителското поведение, което има своите дълбоки корени и в етнокултурните стереотипи и ценности, но най-вече в бедния начин на живот. Така всъщност, а и
реално безработицата, икономическите притеснения и затруднена битова си195

туация действат в сложен и еднопосочно действащ комплекс с етнокултурните
специфики на общността, респ. и на ромското отношение към образованието.
Момчетата роми също се отклоняват от родителите и близките от училище, понеже се натоварват със семейни и родови грижи – гледане на малките
деца, помагане в къщи, участие в сезонна работа, „копаене на желязо” и
др.под., т.е. в помощ за оцеляването и прехраната. При децата-роми периодът
на активно навлизане в трудовата социализация и изпълнение на полово специфичните роли е и силно съкратен. От най-ранно детство те са принудени да
полагат грижи за собственото си оцеляване; около 10-11 годишни се превръщат
в активни участници в семейния „бизнес” и домакинство. Тяхното ежедневие
протича „извън семейството”, през всички фази на борбата и грижата за собствения живот и сигурност, които често пъти са застрашени в буквален смисъл.
Миграцията и емиграцията на семействата също са важни фактори за
напускане и отпадане от училище на децата роми. Децата от е/мигриращи семейства се оставят в почти безконтролните ръце на прародители и други близки, или пък са принудени да напускат училище, за да се местят с родителите си,
което реално дезорганизира учебния процес за тях, а и обезсмисля предишните им усилия в училище, отчуждава ги още повече от образователната система.
Ромската престъпност: битова престъпност, кражби по домове и дворове, кражба на селскостопанска продукция, джебчийство, кражба на метали и
др.под., в които форми, освен родители, са въвлечени често и техните деца – е
също много важен допълнителен фактор за самоизолацията и дезинтеграцията на ромите както от училището, така и от останалите сфери на обществото.
Ромското гето, особено в крайните квартали към големите градове, е
достатъчно мощен и трайно поддържащ се фактор за самосегрегацията и самоизолацията на ромите, особено за отпадането на децата роми от училище.
То фактически се оказва един затворен ромски свят, имащ своите правила, но и
йерархии. Там образованието категорично не е значима ценност. Затова и училището, което е в неговите рамки или близо до него, е посещавано главно от
ромчета. Самоволните отсъствия са системни – и като дни, и след 2-3-тия час.
Наблюдения сочат, че в понеделник и петък занятията са доста рядко посещавани. И учителите не са мотивирани – от ниските заплати, от слабия интерес, от невладеенето на българския език; затова те често напускат. Назначението си там, те често приемат като нещо временно. Затвореността и етническите
196

традиции, целящи съхраняването и възпроизвеждането на вътрешно-ромската
сплотеност в гетото, се превръщат в причина за безработицата, бедността, социалната изолация и изключване, за фактическата самосегрегация на ромите.
В заключение, тук може да се отбележи, че липсата на достатъчно категорична или всеобхватна етническа идентичност на различните ромски общности, липсата на устойчиви навици за уседнал живот, отсъствието на сериозно
желание за пълноценно инкорпориране в обществото, трудната адаптация, а
дори понякога и възпрепятстването на различни типое провеждани политики,
поставят ромите в една много трудна обществена, но и екзистенциална ситуация – както за тях самите, така и за останалото население в държавата.
В рамките на проведеното количествено изследване, както и при фокус
групите, бе поставена за обсъждане темата за оценка от респондентите на политиките относно задържането на децата роми в училище. Като цяло, мнозинството от ромските домакинства оценяват мерките, които предприема държавата, в повечето случаи за ефективни (Фигура 1). Сред най-ефективните мерки,
посочени единодушно от всички лица, се посочват „раздаването на безплатни
закуски и учебници на децата от първи до четвърти клас”. На второ място
94.4% от анкетираните посочват като ефективни: „месечната помощ за дете,
ако то посещава училище”, „даването на еднократна помощ в началото на
учебната година за ученици от социално слаби семейства” и „даването на
тетрадки и учебници за социално слаби деца”. На трето място като мярка, която има своето голямо значение за посещаването на училище, е посочено „осигуряването на безплатен транспорт на учениците до училищата” за 94.1%
от всички лица, живеещи в бедни ромски домакинства. Прави впечатление, че
сред изброените мерки, най-непознати са „разработването на специални „наваксващи” програми за отпадналите ученици” и „училищата „втори шанс”.
47.1% от респондентите „не са чували за тези мерки”. Подобен резултат се
констатира и в проведените фокус групи, в които родителите акцентират на необходимостта, държавата да стимулира ромските семейства в техните усилия
да изпращат децата на училище, чрез финансови помощи. Трябва да се отбележи, че по-малко от половината от лицата (в количественото изследване) са
посочили като ефективна мярка - целодневната форма на обучение (47.1%).
Относително висок се запазва и делът на тези, които намират ползването на
интернатната форма на обучение като неефективна – 58.8%. Прави доста сил197

но впечатление обстоятелството, че родителите оценяват и сравнително високо задължителната предучилищна подготовка (66.7%). Това фактически означава, че за тях владеенето на български език, както и уменията, които се усвояват в предучилищните групи, имат известно значение в живота на децата им.
Специално трябва да се отбележи и тежестта на още една мярка – заплащането на храната в училищен стол (82.4%). Очевидно е, че за ромските родители
от голямо значение е посрещането на материалните нужди на децата. В тази
посока безспорно трябва още да се разсъждава, когато се търсят ефективните
политики за образователното включване на ромските деца (Milenkova, 2012).
Фигура 1
Ефективност на мерките за задържане на децата в училище,
според лицата
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От изложеното до тук по отношение естеството и спецификата на оценките за ефективността на мерките, които предприема държавата, но и с цел
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задържането на ромските деца в училище, а и през погледа на ромските домакинства, могат да се направят и следните по-важни изводи:
•

Като цяло анкетираните ромски родители оценяват като ефективни мерките,
които държавата поема с цел предотвратяването на отпадането от училище;

•

Като най-ефективни мерки са посочени даването на безплатни закуски и
безплатни учебници от първи до четвърти клас;

•

Сред най-слабо оценените и непознати мерки са посочени разработването
на специални „наваксващи” програми за отпадналите ученици и училищата
втори шанс.
По своята природа отпадането от училище е многостранен и комплексен

феномен. Отпадането от образованието фактически показва, че преобладаващият брой на децата, които не посещават училище, или които отсъстват от часове по различни предмети за различен период от време, а и с различна интензивност, основно принадлежат към ромския етнос (Нончев, 2006; Тилкиджиев,
2009). Липсата на образование и умения допълнително изключват ромите както
от пазара на труда, така и от много сфери на социалното участие. В същото
време обаче, може да се отчете наличието в ромската общност на индивиди, за
които образованието е ценност, а и които имат успешна реализация. Затова и
следващият параграф закономерно се отнася до онези хора от ромската общност, които вече са успели да излязат от затворения цикъл на културата на зависимост – това е ромската интелигенция, чийто социален статус е неизбежно,
органично свързан със значимата роля на образованието в техния жизнен свят.
6. Ромската интелигенция – параметри на социално присъствие
Ромската интелигенция е посредник в „усвояването” на културно наследство и в създаване на национална идентичност в съвременното българско общество. Тя определен осъставлява доста малък процент, което е разбираемо
на фона на ниското образование на останалата ромска общност. Границите на
тази интелигенция се проследяват в пресечните точки между „етническо”, „национално”, „социално”. В този смисъл, нейните представители (в по-голямата
си част) се идентифицират с българския начин на живот, те се стремят да имат
стандарти и ценности, подобни на българите в съответстващите социални статусни позиции, следват българските празници, традиции и обичаи. От друга
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страна, връзката с ромския етнос остава един от модусите на жизнения им
свят. В този контекст, представителите на ромската интелигенция се опитват да
поддържат баланса между „етнически произход” и „социална принадлежност”.
Емпиричната основа на този параграф са данните, получени от националното
изследване под название „Успелите роми”, което е осъществено под ръководството на проф. Николай Тилкиджиев (Тилкиджиев, 2011).
Ромска интелигенция, тук смятаме за удачно да формулираме нейните
граници. Това обикновено са такива представители на ромския етнос, които:
- имат поне завършено средно образование (най-ниските етажи на ромската интелигенция) и научна степен – като най-висока точка в образователния
континиум;
- реализират се в изпълнение на дейности в различни социални сфери:
политика, наука, култура, образование, медицина, мас медии;
- областите, респективно организациите и институциите, в които работят(учат) им дават възможност да моделират и като цяло да участват във формирането на общественото съзнание „на ромите” и на общественото мнение „за
ромите”. От тази гледна точка те определено представляват, а и донякъде ключови фигури, защото могат да работят в:
- държавни организации, институционално въвлечени в ромската проблематика – дирекции в МОН, МТСП, МК, общинска администрация и са експерти, ангажирани с политически практики и мерки, насочени към ромите и техния
начин на живот;
- неправителствени организации, които са непосредствено заети с
провеждане на различни проекти и дейности, насочени към ромските проблеми;
- държавни и частни организации, ангажирани с преподаване и обучение (училища, университети), или пък със списване и разпространение на
масова информация (вестници, тв канали, списания, сайтове).
Самите представители на ромската интелигенция обаче трябва и да се
възприемат като естествен резултат от ефикасното прилагане на мерки и политики, отчели повечето важни институционални и групови заинтересовани страни. В същото време, ромската интелигенция не трябва да се разглежда в амбивалентна ситуация, която да е свързана, от една страна, „с произхода”, а – от
друга страна, „с принадлежността”. Защото това не са само термини и в съдържателен план, рискът е в това: дали принадлежността на ромската интелиген201

ция е повече „социална”, отколкото „национална”, а и дали няма конфликт между „етническо” и „национално”? Сами по себе си, в днешните мегаобщества, в
съществуващите глобални многоетнически конфигурации страховете от подобни противопоставяния реално съществуват, но те трябва да бъдат преодолявани като се отчита културната и етническата толерантност, а и като се търси възможността за съвместен живот. Всъщност допускането на някакво противопоставяне между „етническо” и „национално” фактически би означавало известно
въвличане и в модуса на приоритетите, доколкото в националната идентичност,
обединителният, конституиращ елемент е: „не кръв, земя, вяра, обичаи, славно
или не, минало, а договор, закон, консенсус” (Деянова, 2000: 220).
Като цяло, представителите на ромската интелигенция се опитват да
поддържат баланса между „произход” и „“принадлежност”, разбирайки последната главно в предиката „социална”, в границите на която те се чувстват удобно, защото именно тази принадлежност внася нови дименсии в тяхното индивидуално присъствие, а и които са свързани и с усещането за житейски успех.
Нещо повече, успехът се разпластява и признава и в двете етнически (българска и ромска) общности; но този успех всъщност става реално възможен благодарение на „стълбата на мобилността”, която реализира успелите роми в български институции, следвайки българската политика, вдъхновени от ценностни
модели в българското общество и т.н. Всичко това ни дава солидно основание
и да твърдим, че именно ромската интелигенция е главният субект на социалната промяна при ромите, като при това става и въпрос за промяна с определено позитивна натоварност, която има своите проекции и в цялото общество.
Ако питаме защо представителите на ромската интелигенция стават „пример за
подражание”, отговорът следва да бъде – защото имат добра работа, получават добри заплати, децата им посещават български училища, движат се в българска среда. Именно затова и представителите на ромската интелигенция са
уважавани и ценени в пределите на своята етническа общност, но и извън нея.
От тази гледна точка може да се каже, че ромската интелигенция действително представлява значим модел за останалите роми, при това и успешен
модел, който фактически или поне донякъде е и символ на българския живот.
Затова всъщност е много важно да се изследват и механизмите – образователни, семейни, професионални, които участват в процесите на формирането на
ромската интелигенция и са се превърнали в основа за нейната възходяща мо202

билност. Изключително важен в този контест е и още един момент – политическият фон, на който се разиграват конкретните истории. Защото факт е, а и както
и историческият анализ на политиките към ромите недвусмислено показва, че
активността към ромите (във вид на държавни решения и практики) не винаги е
била с еднотипен заряд. Асимилационната политика, мерките за преименуване
(често пъти насилствено) на ромите не са били успешен подход за създаване
на национално съзнание и идентичност.
Ромската интелигенция обаче трябва да се търси и в годините на социализма, макар че в десетилетията на прехода някои от професиите, напр. ромски учители, ромски журналисти станаха достатъчно и публично разпознаваеми.
При това ромската интелигенция не е и единна в стратификационен план; при
нея съществува известно разслоение – както по образователен, така и по финансов, но също и по дейностен, професионален и по чисто статусен признак.
Ще започна съдържателното представяне на ромската интелигенция със
студентите, като носители в най-голяма степен на „новото” социално време, на
коренно променените обществени условия, нрави и порядки, още повече, че и
студентите като цяло са доста необременени от идеологически натоварености
индивиди. От друга страна обаче, студентите са твърде важни за проучване,
защото носят в себе си и патоса на утрешното, а съвсем не са сковани единствено в каноните на миналото. И не на последно място, в техните непринудени
разкази струи известен оптимизъм, който е важен и значим за успелия човек.
6.1.Ромски студенти
Студентите могат да бьдат разглеждани като важна част от ромската интелигенция. Тяхното цялостно формиране и утвърждаване в обществения живот се характеризират с няколко, доста съществени обстоятелства, специфики:
1) най-напред, влияние вьрху тяхната социализация имат родителите и
семейната среда, училището и образователният контекст, в който те попадат;
2) в сьщото време, те са повлияни и от общите постмодернизационни
контексти и характеристики на поколението млади хора, израснали с компютри
и дигитална техника, които са много по-отворени кьм света и новото, склонни са
да приемат различни предизвикателства на живота, а и да се справят, при това
и значително по-добре от своите родители. Т.е. младите роми стават носители
на вьзрастовите специфики на младото поколение.
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От тази гледна точка в следващото изложение се показва, от една страна, същественото влияние, ролята на семейството и средата, т.е. на етноса, но
сьщо и стремежите за известно дистанциране от тях, доколкото младите роми
проявяват амбиция за израстване, а реализираната вертикална мобилност
(чрез образование, квалификация и упорит труд) отговаря на ценностите, нормативния ред и критериите на доминантното общество (Лаш). Прави голямо
впечатление, че при ромските студенти подобна готовност за следване на ценностите, традициите и нормите на доминантното общество се възприема без
скрупули за вярност кьм ромските жизнени модели. От интервютата и споделените мнения ставаме свидетели на едно доста прагматично отношение, на амбиция за вьзходяща мобилност, за кариера, уважение и признаване, които като
нагласи и поведенческа активност са идентични за ромските студенти; а и, може би, именно този стремеж – да се утвьрдят в бьлгарското общество по неговите канони, – ги отличава и от някои други представители на успелите роми.
Родителите в общия случай (при почти всички изследвани ромски студенти) са със средно образование, имат работа, плащат си сметките и данъците; т.е. интегрирани са успешно в социалните структури на родните си места. В
резултат на това, децата са възпитавани в дух на образователна добронамереност: посещават училище, завършили са средно образование (в друг град, ако
населеното място е малко и няма гимназия), имат мотивация за продължаване
на обучението си вьв висше училище. Нещо повече, в рамките на образователния процес, родителите продължават да ги издържат, осигурявайки им основните и необходими за живот условия: квартира или общежитие, изпращане на пари всеки месец, осигуряване на компютър, лятно време почивка и море. По този
начин се забелязва, че на ромските студенти, които произлизат от добре интегрирани в социален план семейства се гарантира един добър стандарт и условия от родителите. Безспорно е, че дори в процеса на тяхното обучение да е
имало някакви проблеми, а повечето заявяват, че са израснали в спокойна среда, те са получавали подкрепа от своите близки: "традицията, обичаите, манталитета, начина на живот имат огромна и водеща роля в изграждането на
личността като цяло, стремежите, мечтите, всичко зависи от тези неща.
Значи, със сигурност нямаше да съм достигнала сега тези неща, ако средата и начинът ми на живот не бяха такива, ако бях живяла като някое друго
ромче, което живее близо до реката и родителите му нямат ясна цел за бъ204

дещето. Определено средата има своето влияние. Значи, родителите ми,
ако бяха хора без бъдещи перспективи, ден да мине – друг да дойде, значи,
нямаше да се развия така. Щях да съм си още някъде там до гетото и да си
пера до реката и да си живея заедно със коня, нали. Определено тези неща
са фактори, които влияят" (студентка,И.Д.).
Учителите са другото условие, а в някои случаи и шанс за младите роми да продължат своето образование. В живота на ромските студенти се откроява фигурата на учителя, който може силно да мотивира, насочва и търси
варианти за разнопосочна подкрепа на желанията на децата. Обикновено в тази ситуация, учителите са достатъчно добре ориентирани във възможностите
на различни НПО, така че техните съвети представляват символен капитал за
младите роми и им позволяват добре да се адаптират кьм ежедневните ситуации. В резултат на техните контакти – активни и интензивни – се създават уверени в своите възможности, а и стремящи се към различни бъдещи успехи
млади ромски студенти. Много е важно, според мненията на ромските студенти,
училищната среда да включва и българи: «Има доста огромно значение в какво училище учат ромските деца.... Ако то е сегрегирано, то отглежда бъдещи аутсайдери.” (студент, И.О.).
В този контекст прави впечатление, че нашите респонденти не са имали
проблеми и трудности заради своя етнически произход, т.е. че техният път е
представлявал едно относително плавно движение във възходящ план: „Честно казано, до сега по пътя си нагоре към елита на гражданското общество,
как да кажа, не съм срещал дискриминационни спънки. Колкото и странно, и
интересно да звучи, такива са фактите, но аз дойдох в големия град като
едно малко и амбициозно провинциално момче, за да стана добър гражданин и
човек” (студент,И.О.) В подкрепа на казаното трябва да заявя, че има не малко
положителни примери, поддьржащи тезата, че в български условия се осигуряват добри възможности за развитие на младите роми, че там има и подходяща
среда, а и разнородна, и многопосочна подкрепа за техните усилия. „Дори имам
чувството, че с българките, като че ли повече съм израснала, средата ми
на живот е била такава. И даже колегите, с които тези четири години съм
била заедно, са ми показали своето доверие. Четири години съм била отговорник на курса. Разчитали са на мен, подкрепяли са ме” (студентка, И.Д.).
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В сьщото време обаче, заврьщайки се кьм спомените си от училище, респондентите откриват и едно (съзнателно или несьзнателно) неглижиране:
- било в поведението на учителите: „в моя клас имаше още едно момиче от ромски произход, много рядко така са ни поставяли госпожите да седиме българче със ромче, по-скоро ни слагаха да седиме заедно на чин, не
знам поради какви причини" (студентка,Е.Ц.);
- било в поведението на сьучениците: „в основното училище повече
съм се сблъсквала с такива обиди, от децата по-специално, знае се, че децата са доста нетолерантни, така да се каже. Докато във средното училище, не, не съм имала такива проблеми. Всички са били готини и любезни с
мен" (студентка,К.К.).
Ромски образователен фонд - Будапеща, Ромската студентска организация – София, институт „Отворено Общество" – Будапеща, институт „Отворено
Общество" – София, ЦЕУ – Будапеща, ,,РМУСП – Roma Memorial University
Scholarship Program’’ – това са основните програми, по които днес кандидатстват за финансова подкрепа ромските студенти, като те познават и добре механизма, а и пьтеките, по които се минава при подобно кандидатстване, нещо повече те реално са използвали повечето от тези организации или институции за
финансова подкрепа. В сьщото време обаче, са вьзможни и по-други варианти
(извьн тук споменатите) – фондации или НПО, които сьщо осигуряват вьзможности (например, фондация „Сирак"), т.е. забелязва се известна гьвкавост в
мисленето, поведението и нагласите на ромските студенти, един здрав прагматизьм, намиране на ниши за финансово оцеляване и жизнени модуси за развитие.
Ромските студенти твьрдят, че ако има повече средства, броят на ромските студенти несъмнено ще бьде и по-голям: „Определено, защото има доста родители, които добре са се интегрирали, искат да помогнат на децата
си, но не винаги средствата стигат. Всички (от интервюираните ромски
студенти) са вземали участие в провеждането на обучения и семинари: „Аз
работя към неправителствения сектор в гр. Шумен и често провеждам обучения, така че контактувам с хора от различни възрасти. Аз се чувствам
полезен, защото всичко, което правя, е свързано с подобряване на различни
елементи от обществения живот” (студент,И.О.).
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Прави също добро впечатление, че ромските младежи се насочват главно към хуманитарните специалности – психология, педагогика, философия,
социология, публична администрация, икономика, журналистика и филология.
Всъщност тази ориентация е достатъчно показателна за насочеността им към
бъдещите социални роли, за заемането на съответни статуси и позиции в НПО,
общинския сектор, образователната сфера, т.е. все важни области, свързани с
ромската интеграция и социализация15. Ромските студенти искат да работят по
специалността, по която са се обучавали, а и изобщо по време на провежданите интервюта с тях определено струи ентусиазьм и желание за работа. По-голямата част от респондентите са работили на различни места, включително по
време на следването, както и онези, които вече са завьршили бакалавьрската
си степен (и сега учат магистратура), и които също така са много склонни да
завьршват и допьлнителни курсове, които да им помогнат за техните планове.
Всички респонденти (без изключение) са категорични, че образованието
е много важно за развитието на хората в индивидуален и общностен план. Някои от тях дори се възприемат като активно вьвлечени в мисията за доказване
важността на образованието сред ромските деца и техните родители: „Аз,
трудно ми е да избера думи, с които да обясня значимостта на образованието за обществото и живота на хората... Всяка година, провеждам обучение на млади хора и им обяснявам, че образованието не е право, а задължение, така да се каже. Между впрочем, за мен е важно да убеждавам родителите, че трябва да си изпращат децата на училище, както и ромските младежи, които стават медиатори, защото според мен именно тези хора са
важни, за да се образоват ромските деца” (студент,И.О.).
Освен че вьзприемат себе си като значими фигури в утвьрждаване ролята и тежестта на образованието сред хората от своята общност, ромските студенти застават и на една доста критична позиция кьм децата от своя етнос, а и
спрямо техните родители, които често пьти търсят оправдания било, че „материалът, който се изучава, не е интересен”, било, че „не им е интересно на нашите деца в училище”. Един от респондентите развива своя отговор към подобни констатации, заявявайки: „често пъти децата казват: „не ми е интересно”, аз им отговарям: „училището не е място за развлечение”, какво озна15

В тази връзка е важно да се отбележи, че в Румъния се прилага политиката на позитивна дискриминация спрямо ромите, по отношение на постъпването им в университетски хуманитарни специалности.
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чава да ти е интересно, нали. Ами..., човек ходи на училище, за да се ограмоти, не за да се развлича”. Образованието е много важно, както по отношение
на чисто „тривиалните" неща, каквито примерно са четенето, писането и смятането, така и, стигайки до по-фундаменталните и значими моменти, като изграждането на собствена позиция по различни вьпроси: „това, което научих в университета, ми помогна да тръгна по професионалния път. А пък самото ми
присъствие в академична общност ме преобрази тотално. Станах човек с
наистина активно отношение и позиция по важни теми” (студент,Х.Д.).
Правят достатъчно силни впечатления и следните обстоятелства:
1) ромските студенти осъзнават достатъчно ясно своето място в университета като сериозно завоевание, поставящо ги, при това и несъмнено, в изправарваща позиция спрямо останалите представители хора на техния етнос;
2) те имат нескрито и критично отношение към онези, които не учат и не
се образоват: „когато човек няма определеното ниво на образование, когато
няма определена квалификация или способност, ами съжалявам, не е конкурентен на пазара на труда. Естествено, че ще ходи да мете улиците" (студентка, И.Д.);
3) ромските студенти откровенно заявяват, че непременно ще насочат и
децата си към образованието: „Ако имам деца, ще държа да учат много и да са
добри най-вече по български език, английски език и математика, защото това са предметите от най-голямо значение за момента....” (студентка, Г.С.).
Всичко това със сигурност представлява сериозно достижение в мисленето и разбиранията на младите роми, понеже се забелязва как образованието
придобива ценностни измерения16. Освен че оценяват значимостта на образованието, ромските студенти се включват и в различни културни дейности, обичат да четат и купуват книги: „Честно казано аз, в годините на основното и
средното образование, много мразех да чета книги, но с течение на годините, ей сега, толкова много обичам да чета, че просто не мога да не чета
книги, това ми е като хоби сега. Просто обичам всякаква литература, особено обичам поезия и литература на духовна тематика. Въобще обичам да
влизам в книжарниците и да си купувам най-различни книги" (студентка,К.К.);

16

В тази посока могат да се приведат и мненията на бьлгарите, споделени в Европейското социално изследване, чието мнение е категорично относно значимостта и важността на образованието днес (Миленкова, 2010).
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Наред с всичко това, самите млади роми проявяват и един, достатъчно
реалистичен и здрав критицизьм кьм жизнените проявления на собствения си
етнос: „Може би отношението им ще се промени към нас, ако по-голямата
част от ромите почнат да си плащат редовно данъците, ако не си продават толкова лесно гласовете по време на избори" (студентка,Г.С.)
Основното предложение, по посока създаване на по-добро отношение
към ромите в нашата страна, е свързано със създаването на подготвени хора, лидери сред ромите „и те са, да речем, образовани, които имат желание
да работят" (студентка, Е.Ц.), т.е. успели роми, представляващи живата врьзка с културата, бизнеса и т.н. И доколкото сьздаването на успели роми е вьпрос
и на политическа воля и управленчески решения, се концентрирам и вьрху разбирането за успеха като важна част и от политическото; разбиране, което е
достатъчно откровенно, честно, директно, но и аргументирано развито от ромските студенти в рамките на проведените дискусии и дьлбочинните интервюта.
Много важен момент от концепцията за успелите роми е и органично
свързана рефлексията над въпроси от типа: кой човек е успял?; какво означава
да си успял?; успелите хора трябва ли да имат някакви етнически различия?
Ромските студенти откровенно споделят своите идентични конотации на
„успелия човек", според които той следва да се характеризира по този начин:
1) живее добре от гледна точка на материалните условия;
2) „следва поставените си цели и се стреми постоянно да си поставя
нови и да ги постига" (студентка, Г.С.);
3) „образован човек, който работи на почтена работа, който печели
добре и се грижи много добре за семейството си" (студентка, К.К.)
4) „има добра среда от приятели и много обичани хора" (студентка, Е.
Ц.).
Респондентите се разделят в това, кой е критерият за личностния успех:
- едни смятат, че това е самият човек: "Важно е ти да се чувстваш успял,
ти най-добре си знаеш дали си постигнал това, което най-много си искал"
(студентка, Г.С.).
- други смятат, че е важно да има признание отвън: „има една такава
приказка: „Недей да се хвалиш ти, остави другите да те хвалят”, т.е. „отстрани се вижда най-добре" (студентка,И.Д.).
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Важна особеност на студентите от ромски произход е, че не обичат много
да се афишира тяхната етническа принадлежност. Стремят се да скриват това,
не им е приятно, когато се обръщат кьм тях като към роми; изобщо предпочитат
да се сливат с останалите; като, че ли дори се налага едно впечатление за известно притеснение от етническия им произход. В подкрепа на това е и констатацията, че повечето от респондентите не празнуват своите етнически празници. Те заявяват следното: „изцяло се придържам към българския начин на
живот, празнувам български обичаи и традиции, имам християнско вероизповедание…”; „смятам, че след като съм роден в България, трябва да се спазват и следват българските традиции” (студент, И.О.) Тази готовност за следване на бьлгарския културен модел и неговите социални кодове е твърде добра
предпоставка за успешна интеграция в обществото. Определено може да се
каже и обобщи, че това са предимно млади хора, които имат достатъчно сериозни амбиции, свързани с бьдещето им; че те са част от ромската интелигенция, чувстват се такива и определено имат самочувствие на хора, които са постигнали нещо значимо, но и могат да постигнат още много в перспектива.
6.2. Ромските учители
Учителите са, може би, най-същественият компонент от средите на ромската интелигенция. Те са много важни, защото в своята работа изпълняват найзначимите в процеса на социализация въздействия над индивидите от етноса –
те ги обучават и възпитават, формират социални навици или умения, предават
знания и квалификации. Учителите са и професионалната група, на която всеки
индивид дължи твърде много, а пък и която е оставила трайни следи в неговия
съзнателен и емоционален живот. Затова и в своето следващо изложение ще
следвам основните теми, които описват, но и представят различни аспекти от
живота и всекидневието на ромските учители, с цел да покажа тяхната принадлежност към общността на успелите роми в нашето съвременно общество.
Респондентите ни работят като учители, помощник учители или детски
учители в различни квартални, или селски училища, включващи почти 100%
ромски деца, от което за работата им произтичат няколко негативни следствия:
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1) повечето от децата не знаят изобщо или добре български, в семействата също не се говори на български, а единственият начин за усвояването на
езика е училището, т.е. изцяло се разчита на учителската работа и съдействие.
2) Самите родители не винаги виждат особен смисъл в образованието на
децата си.
3) Родителите (в масовия случай) са твърде индиферентни към образованието на децата си, още повече и защото самите те са с ниско образование;
това е поколението роми, чието детство е преминало в ранните години на прехода – време, протекло под знака на апатия или неангажираност на държавните
органи и политики към образованието на ромите, когато делът на отпадащите
от училище ромски деца нараства много и ромските родители са без образование; в масовия случай пренасят това и към децата си: „бабите, са тези, с които контактуваме; те са по-образовани от майките на децата. Учили са по
времето на социализма, после са работили по фабриките, знаят български,
контактували са с българи; бабите са много по-напред. Следващото поколение, те се капсулират, остават затворени, не ходят на училище, не са образовани, не знаят български” (детска учителка, Х.Т.).
В тази доста сложна ситуация, ромските учители трябва и да балансират
между родители, деца, учебна программа и проверяващи от районните инспекторати. От началото на 2000 започва разработването на проекта по „десегрегация на образованието”, финансиран от Институт „Отворено общество” – Будапеща, а и който се прилага в няколко български града като проект на неправителствения сектор. Особено важна, в това начинание, е фигурата на помощник
учителя, който практически осъществява връзките между ромската общност и
българската среда от ученици и учители, доколкото цел на проектите по десегрегация е извеждане на децата от ромски и записването им в български училища. Постепенно в образователната политика (на държавно ниво) се възприема
„помощник учителя" като значима фигура, включително и в рамките на самото
ромско училище; създава се и такъв щат, а и се подготвят младежи от ромската
общност, които осъществяват връзката между семейството и училището.
Забелязва се стремеж за трайна идентификация с българския начин на
живот и традиции, като това важи не само за респондентите, но и за целите им
семейства, и особено за децата: „Ако ги попитате, моите деца, те не казват,
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че са роми. Децата ми не контактуват с хора от ромски произход” (детска
учителка, Х.Т.). Като продължение на темата за приобщеността към българските традиции са и ценностите и най-вече – значимостта на образованието. Всички респонденти заявяват, че образованието е много важно, при това те споделят, че са били последователни, когато насочват своите деца към различни образователни институции: „моята дъщеря завърши българска филология и журналистика, ромка с българска филология, която лично подготвя, без заплащане, кандидат-студенти за влизане във висши учебни заведения" (учител,
Т.С.).
Онова, което прави силно впечатление в оценките и нагласите на ромските учители, е, че те определено се възприемат като важна част от интелигенцията, а и че смятат, че след като са били „пионери", т.е. едни от първите
сред ромите с висше или полувисше образование и са заели по-високи позиции
в сравнение с останалите хора от ромския етнос, на тях по право им се полагат
и определени привилегии, които съответно трябва да се пренасят и като потомствени предимства и спрямо техните деца.
Повечето от респондентите имат полувисше образование, което е завършено в годините на социализма, но има и висшисти, както и такива, които в момента се обучават във висше училище и задочно. Помощник учителите са със
средно образование, преминавали са различни допълнителни курсове – при
някои по-продължителни (едногодишни), при други по-краткотрайни – във вид
на семинарни обучения от по няколко седмици или месец. Всичко, което са научили през годините, им е било от полза, както в рамките на формалното обучение, така също и по пътя на тяхното неформално обучение или самостоятелно
учене. Респондентите прямо заявяват, че образованието е много важно: „В
днешно време, човек, нямащ образование, е на „улицата” (детска учителка,
Д.Б.).
Интервюираните ромски учители имат и своите обяснения з това как са
успели да учат във висши училища, а пък след това и да се реализират в обществото – за едни ключът е „средата"; за други – разковничето се намира в личните им способности и усилия:; за трети – най-главното са техните семейства.
Онова, върху което акцентират ромските учители е качествената разлика
между децата, обучаващи се в ромски и в български училища: „Много е лесно
да се работи в училище в центъра на града, където децата са активни,
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хвърчат..., идват редовно, родителите им помагат, занимават се с тях. А
при нас, ние се стремим да ги учим на български, когато го попиташ как се
казва на български – не разбира” (детска учителка, Х.Т). Така се оказва, че нивото на едно училище се създава и поддържа в голяма степен и от децата, които учат в него. Затова и ромските учители непринудено подчертават: „не трябва да бъдат изолирани децата на ромите от българските училища. Те трябва да учат заедно с българчетата, за да могат от тях да се научат да говорят правилно и да се отнасят с уважение един към друг и да могат да израснат като добри граждани." (учителка, С.Е.).
В тази връзка е и оценката на политиките към ромите. От една страна, се
демонстрира известен респект към държавните политики, когато обикновено се
разсъждава на абстрактно ниво. В същото време, когато се преценяват мерките
на местно ниво, които са и в прекия обсег на респондентите, определено се заема и една доста по-критична, или пък неглижираща позиция: „На държавно
ниво много се прави, обаче, ето го нашият общински съветник, който е ром,
иска да ни закрие училището” (учителка, Д.Т).
Всички, които са имали досег до неправителствения сектор, участвали са
в някои проекти, или познават роми, ангажирани в НПО, имат някакви впечатления и споделят: „Има хора роми, аз намирам най-голяма вина в тях, защото
те отклоняват средства. Много от средствата, които се полагат, не достигат до обикновените хора и до хората, които се нуждаят от тези средства" (учител, Т.С.). Критичната позиция на ромските учители към политиките
на държавно и особено на неправителствено ниво са тясно свързани и с това,
че според тях, не се използват ефективно подготвените и образовани сред тях
хора: „Най-важното е хората от ромски произход, които могат да бъдат използвани пълноценно, благодарение на знанията, които имат образованието си, опита си, наистина да бъдат привличани – било в неправителствени
организации, било по други държавни дейности и проекти” (учителка, Д.Т.).
Има обаче и още няколко важни неща, които също трябва да бъдат
отбелязани и накратко анализирани в обобщение:
- Ромските учители, възприемат себе си като успели хора от гледна точка на образованието си, работата, полезността, контактите; това обикновено са
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хора, които оценяват себе си като имащи известен принос за ромската общност, а пък и за обществото като цяло.
- Освен че се смятат за донякъде социално успели хора, те получават и
подкрепата на своите колеги, приятели, роднини или съседи. Признанието и
уважението се превръщат в съпътстващи ежедневието им моменти.
- Като учители и хора, които професионално са въвлечени в образователната система, те твърдо смятат, че образованието е особено важно за развитието на човек, и че тяхното отношение към обучението най-ясно проличава
във факта, че и децата им продължават образованието си във висши училища.
- Имат в себе си много енергия и желания да служат на своята общност,
а и на обществото, да подпомагат с каквото могат развитието в социален план.
- Оценяват политиките към ромите на държавно ниво и особено в неправителствения сектор като не особено балансирани, проявяват и критично отношение към фондациите, смятайки, че техните дейности не са особено ефективни, и че средствата по различни проекти не достигат реално до ромските хора.
- По-голямата част от такива респондентите обикновено са и ветерани в
образованието на ромите.
- Повечето от респондентите същевременно са и добре интегрирани в
институционалния живот, те познават в немалка степен правилата, нормативния ред, контакти с институции или с различни хора, имат и усет за ситуацията,
а и определено може да се каже, че се вписват успешно в социалната среда.
Мога да обобщя, че по своето образование, професия, постижения, по
своя културен и социален капитал, по социалното признание и уважение, с които се ползват, ромските учители определено съставляват изключително важна
част от общността на успелите роми. Те са част от интелигенцията на страната.
7. Заключение
Въз основа на разбирането, че самото образование, за да бъде достатъчно социално ефективно, трябва и да променя в определени посоки реалностите и нравите, да допринася за създаването и утърждаването на равни възможности за отделните индивиди и да се стреми към справедливост, настоящата статия беше по-конкретно насочена към изучаване на различни аспекти на
образованието на ромите у нас в условията на нашата преломна съвременност.
Анализираните причини за отпадане от училище – образователни, икономически, етнокултурни, семейни и пр., – се пресичат в три основни точки 214

семейство, училище и политически контекст. Нещо повече, причините се преплитат и взаимно се дефинират, разкривайки общи области на взаимопроникване.
През последните години бяха въведени редица политики и мерки, насочени към ограничение и намаляване на процесите на отпадането от училищата,
стимулиране на ученето през целия живот и повишаване на възможностите на
маргинализираните общности да участват в социалния и икономическия живот.
Това реално са превантивни мерки (като: задължително предучилищно образование, извънкласни и извън училищни дейности, преквалификация на учителите и училищния персонал за работа в мултикултурна среда) или пък компенсаторни мерки (например, проекти за реинтеграция, подобряване на грамотността
за възрастни).
Необходимо е категорично да се отбележи, че образователните политики
и практики (на държавно и неправителствено ниво) разкриват сериозни опити
за увеличаване на равния образователен достъп и възможностите за ромските
ученици. В същото време обаче, етническите проблеми в образованието не
трябва да се разглеждат само като неспособност на училището да изпълнява
своите интеграционни функции. Това е много по-сериозен проблем, който неизбежно включва и цялото общество. Освен това качеството на предлаганото образование не може да надминава или значително да се различава от качеството на самото общество, от характера на неговата икономика, политика, култура.
Ключов фактор за стимулиране на вниманието и информираността на
учениците в образованието са и учителите; училището се олицетворява от учителите. Създаването на добри професионалисти е доста сложен, а и продължителен във времето процес, който изисква огромни усилия, различни ресурси.
В съвременното училище се очаква учителите да бъдат наставници и съветници на младите хора, както и опитни интеркултурни комуникатори и посредници,
а не просто квалифицирани кадри, които не се интересуват от „пулса на деня”.
Важна стъпка в развитието на българското училище е и стремежът да се
възприемат и прилагат иновативни модели и добри практики от световния образователен опит. Българските училища биха могли да се възползват предимно
от общуването с различни преподавателски и учебни култури и да обогатят обхвата на дейностите и капацитета си от гледна точка на социализация на младите ромски поколения. В този контекст Европейският социален фонд (ЕСФ)
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предлага средства на различни социални участници (училища, детски градини,
неправителствени организации, общини) за стартиране и прилагане на т. нар.
приобщаващо образование. Тези програми определено имат за важна цел да
направят училището достатъчно привлекателно за младите хора и чрез иницииране на доста извънкласни дейности, със създаване на среда за междукултурно учене; преквалификация на учители за работа с етнически малцинства и
други подобни.
Политиките за ромско включване в образованието се стремят и опитват
да модернизират доста съществено образователната система (относно равните възможности на ромските ученици), като задълбочат и отговорностите на
всички участници в процеса – учители, родители, деца, неправителствени организации, Образованието, Министерството на образованието и науката, създателите на политики и т.н. В тази посока е необходимо да се акцентира и на:
- промяна на образователния модел чрез обвързването му с усвояване
на комуникационни техники, интерактивни методи и изграждане на граждански
и трудови компетентности като важен ключ към постигането на устойчив интерес към училище и за по-нататъшна квалификация на хората от тази общност.
- Преструктуриране на институционалния контекст чрез съответно преосмисляне и на компетенциите, като глобални културни резултати на моделите на взаимодействие между участниците в образователната среда;
- Създаване на солидни и дълготрайни предпоставки за укрепване на
отношенията в местните общности и за засилване на социалните връзки;
- Повишаване на участието и ролята на медиите в процесите на популяризирането на необходимите и добри образователни практики към ромите.
Осигуряването на равни образователни възможности за ромите неминеумо трябва да се превърна и в ефективно средство за интеграция, както и в
стабилна гаранция за подкрепа на равнопоставеността в образованието. Днес
динамиката на социалните събития, а и бързата смяна на дневния ред видимо
доведоха до търсенето на по-гъвкави варианти за политически решения и подходи по отношение на етническите малцинства, включително и на необходимостта от разнообразие на предприетите действия в образователния процес.
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ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАЕТОСТТА – ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА
ЗА РЕАЛНО ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ
Баки Хюсеинов
Въведение

С основание може да се твърди, че проблемът за интегрирането на ромите от социално-демографска и социално-икономическа гледна точка е изключително важен за развитието на българското общество, изградено върху
принципите за равнопоставеност и равни възможности с цел установяването на
европейския социален модел и постигането на устойчив икономически растеж.
Очевидно е, че приобщаването на ромите към националните ценности,
към съвремените и близко предстоящите исторически предизвикателства, но и
към изискванията за създаването на едно иновативно, солидно основано на
съвременни и перспективни цели общество е твърде сложен, многостранен и
продължителен в пространствата на времето процес. Той обаче ще има успех,
ако в него се включат не само съответни компетентни органи, но и самата ромска общност, особено нейните образовани, а и културни представители, които в
най-висока степен биха съдействали за желаното, или оптималното съчетаване
на националната ценностна ориентация с присъщата на ромите специфика.
Постигането на тази несъмнено много висока и отговорна цел определено изисква преди всичко многопосочно и твърдо гарантиране на върховенството на закона, солидно противодействие на разнообразните прояви на нетолерантност, както и ограничение или в някакви исторически перспективи и радикално изменени обществени условия дори премахване на дискриминационните
нагласи. Преодоляването на всякакви прийоми, форми и прояви на дискриминация в междуетническите отношения неизбежно предполага и повишаване на
институционалната и обществената чувствителност, формиране и утвърждаване на нетърпимост към отклоненията от демократичния и хуманистичния етос,
от които хората имат нужда, чрез предприемане на съответни целенасочени
мерки и ефективни, многопосочни по влиянието и ефектите си действия, които
да осигуряват и пълноценно участие на всички граждани в обществения живот.
Отчитайки тези реалности, трябва да се отбележи, че въпросът за интегрирането на ромите се очертава и като твърде актуален за България. Въпреки
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съществуването на многобройни, посветени на различни проблеми, свързани с
ромите, нормативни документи, както и прилагането им чрез реализиране на
разнообразни целенасочени дейности в отделни обществени сфери, все още
не са преодолени съществуващите различия между етническите общности. Ето
защо е крайно необходимо политиките, а и социалните практики за интегриране
на ромите да се провеждат с повече и дори изцяло със съвсем нови подходи и
методи с цел да се избегнат евантуални и общественовредни противопоставяния. Формирането и упражняването на системен контрол върху спазването на
нормативните изисквания е безспорният главен фактор за успешното реализиране на политиките и на конкретните проекти и мерки за интеграция на ромите.
Синтезираните факти и обстоятелства разкриват необходимостта и значимостта на интегрирането на ромите, което предопределя основната цел на
настоящето изследване. А тя е: на основата на прилагането на постановките в нормативните документи да се извърши систематизиране на проблемите,
които са органично свързани с приобщаването и равнопоставеността на ромите
в приоритетните обществени сфери – образованието и заетостта, формулиране
на конкретни предложения за съответни действени политики с определен фокус върху, но и филтър за добрите практики за реално интегриране на ромите.
Защото не всички добри практики, които могат да съблазнят и привлекат сетивата ни, по-късно могат и да ни гарантират желаните и реално добри резултати.
Именно затова се налага изобретяването и внедряването на подобен филтър,
който да различава и отсява истински от привидно истинските добри практики,
защото една и съща добра практика, която е поставена в коренно различни обществено-исторически или социокултурни контекст, дава различни резулатати.
Тук следва непременно да отчетем и да дешифрираме цялостно реалната, а не
привиждащата ни се или натрапваната ни отвън мотивация за тези практики.
Защото, както историята, така и нашата съвременност предоставят грамади от
примери, когато дадени практики се рекламират като добри и гарантирано полезни, а впоследствие се оказва, че те реално не са нито едното, нито другото.
Определената основна цел придобива особена значимост, като се отчете
високата актуалност на проблемите, някои от които трябва да бъдат решавани
„по спешност”. Това от своя страна предполага стриктно съблюдаване на нор-
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мативните документи, като е необходимо и възможно някои от тях да се актуализират с оглед повишаването на степента на ефикасност при прилагането им.
1. Правната уредба – гаранция за интегриране на ромите
Значително място в нормативната система заема Националният план за
действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”1
В него са релефно отразени най-важните проблемни области в социално-икономическото състояние и интегрирането на ромската общност, като дейностите,
свързани с тяхното решаване са идентифицирани в сферите на образованието,
заетостта, жилищните условия, здравеопазването, защитата от дискриминация
и осигуряването на равни възможности. За всяка една от тези сфера са разработени съответни стратегии, концепции и програми с определени приоритети.
Резултатите от осъществявания мониторинг по изпълнението на Националния план на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015
г.” показват устойчивост на предприетите мерки по приоритетните направления.
Примерно, по основния приоритет „Заетост” в „Стратегията по заетостта” са
осъществени действия за повишаване пригодността за заетост и квалификация
на безработни роми, осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа; създаване на условия за запазване на заетостта, както и за кариерно развитие;
насърчаване на предприемачеството; стартиране и управление на собствен
бизнес. Посочените мерки са реализирани чрез пряко обвързване със сферата
на образованието посредством „Националната програма за ограмотяване и квалификация на роми”, „Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост””, която е ориентирана към продължително безработни лица
с фокус върху ромите, както и Регионални програми за ограмотяване, професионално обучение и заетост, насочени основно към безработни лица от етнически общности с ниско образование или без образование.
Заслужава обаче да се отбележи, че България през периода 01.07.2006 –
30.06.2007 г. беше страна-председател на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”, като през българското председателство бяха и

1

Авторът на студията е бил Национален координатор на международната инициатива „Десетилетие на
ромското включване. 2005 – 2015 г.”
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приети много важни регламенти, органично свързани и с бъдещото изпълнение
на Националния план по инициативата. Тогава беше утвърден и механизъм за
ежегоден мониторинг на дейностите, както за постигнатите чрез тях резултати.
Основен нормативен акт в сферата на интеграцията на ромите е разработената „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)”. Стратегията реалн е знаков политически рамков документ,
израз и на политическата ангажираност на правителството на европейското
развитие на България в съответствие с Националната програма за реформи на
Република България (2011 – 2015 г.), както и в синхрон с Националния план за
действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”.
Характерно за тази Стратегия е определено новият, целенасочен интегриращ подход към ромите. Тя надгражда постигнатото в десетгодишния период
на действие на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в
българското общество (2010 – 2020 г.).
Стратегията за интегриране на ромите несъмнено притежава и висока
практическа приложимост, тъй като се основава на принципите на политическата рамка на Европейския съюз за защита на правата на човека, за съблюдаване и гарантиране на равни възможности за всички граждани или за недопускане
на дискриминация по различни признаци, включително и етнически произход.
Този стратегически за България документ определено кореспондира и с
международните стандарти в областта на правата на човека и правата на лица,
принадлежащи към етнически групи. По-конкретно, това са международните
инструменти на ООН, отнасящи се до зачитането правата на човека, към които
Република България се е присъединила. Стратегията се вписва в контекста на
развитието на европейските политики в областта на интеграцията на ромската
общност. Тя е съобразена и с „Рамковата конвенция за защита на етническите
групи” на Съвета на Европа. За отбелязване е, че Националната стратегия видимо съчетава социално-демографските със социално-икономическите параметри. Очевидно е, че само чрез целенасочени и ефективно ориентирани комплексни мерки, е възможно и постигането на реално интегриране на ромите.
От голяма значимост, обаче, е фактът, че за изпълнението на Стратегията се упражнява системен контрол, в резултат на което се изготвят съответни
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ежегодни мониторингови доклади. Последният административен мониторингов
доклад е представен в началото на 2017 г. от Министерството на труда и социалната политика относно изпълнението за 2016 г. на „Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите, 2012 – 2020 г.”.
Необходимо е също така да се подчертае, че изпълнението на целите и
приоритетите на Стратегията до голяма степен се осигурява от европейските
структури и инвестиционни фондове, по-специално Европейския социален
фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Те са основните финансови и политически инструменти на Европейския съюз за изготвяне
и прилагане на политики, насочени към засилване на социалното сближаване и
намаляване на неравнопоставеността в рамките на ЕС, а и в отделните страни.
Много е важно да се изтъкне, че решаващо значение за насърчаването и
приобщаването на ромите имат местните органи, които фактически и всекидневно са най-близо и до техните екзистенциални проблеми. Местните власти и
институции на общинско ниво са онези компетентни органи, които, познавайки
специфичните особености на ромското население, в най-голяма степен могат и
да намерят подходящи подходи, пък и мерки за неговото реално интегриране.
Мониторинговият доклад (видимо) обхваща оперативното изпълнение на
мерките по плана за действие според утвърдените приоритети на Националната стратегия, а именно: образование, заетост, жилищни условия и здравеопазване. В настоящата студия се акцентира върху проблемите и политиките за интегриране на ромите в основните приоритетни сфери: образование и заетост.
2. Образованието – стратегически приоритет за
приобщаване на ромите
1.1. Възпитание и обучение на ромските деца от най-ранна възраст – изграждане на „първите седем години”

По отношение на образованието на ромските деца са приети, пък и продължават да се внедряват в практиката редица нормативни документи, както и
съответни стратегии, програми, проекти или конкретни мерки. Мониторинговият
анализ и оценката на резултатите разкриват не само позитивните ефекти, но и
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отрицателните предизвикателства, към ограничаването на които трябва да се
насочат усилията на отговорните (за интеграционните процеси) органи.
В приетата през 2014 г. и актуализирана през 2020 г. „Стратегия за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в
България” определено се акцентира върху осигуряването на достъп до образование и обучение на най-неравнопоставените маргинализирани етнически групи, с фокус върху ромските деца. Чрез целенасочено и ефективно организирана интеграция, както и прилагане на комплексни мерки е възможно реализирането на образователната концепция и постигането на устойчива интеграция.
За целта е необходимо ускорено създаване на различни типове предпоставки и условия за всички деца, а особено и за обхващането на ромските деца
от възможно най-ранна възраст в системата на заведенията за деца –
детските ясли и детските градини. Това е единствената природно-естествена социална среда, в която тези деца могат да бъдат добре отглеждани, възпитавани и, съответно на възрастта им, обучавани с нужната грижа и подходящ
подход, които със сигурност ще изградят в тях съвременни ценностни нагласи.
Очевидно реализирането на тази изключително обществено значима цел
е свързано и с един, все още нерешен в необходимата степен въпрос – професионална и практическа подготовка на мултипрофилирани екипи, включително
и обслужващ персонал, както за детските ясли, така и за детските градини, чиито задължения да бъдат строго формулирани с перманентен контрол за тяхното качествено изпълнение. Тези постановки, обаче, предполагат и съответно
по-високи възнаграждения, мотивиращи тяхната трудна, но благородна работа.
С обхващането на ромските деца от възможно най-ранна възраст в детски заведения за отглеждане, възпитание и обучение – детски ясли от две
до четиригодишна възраст и от четири до шестгодишна възраст в детски градини, се решава в голяма степен кардиналния проблем за основната причина,
която затруднява, а много често прави невъзможно посещаването на училище –
минимална или недостатъчна степен на владеене от ромските деца на български език. Този твърде значим факт определен се отнася за преобладаващата
част от ромските деца, които не по тяхна вина губят интерес да посещават училище. Но когато те постепенно усвояват български език в естествена социална
среда и още от ранна възраст, то със сигурност ще проявяват любознателност
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и желание да бъдат ученици. Необходимо е и да се изтъкне, че екипите, работещи в детските ясли и градини, трябва да владеят книжовния български език.
Съответните управленски органи реално полагат много усилия чрез редица конкретни програми, проекти, мерки и модули, с които допълнително да
повишат знанията на учениците по български език, както и в други сфери. Но
този процес е свързан с изразходването на милиони финансови средства, които биха могли да се използват по-ефективно за създаване на нови детски ясли
и градини, съобразно съвременните изисквания на европейските стандарти.2
При това, основна цел трябва да бъде и постигането на възможно найвисок обхват на ромските деца – от две до шестгодишна възраст. Целесъобразно е също посещението на детски ясли и детски градини да бъде задължително
за децата в този възрастов интервал от всички етнически групи. Необходимо е,
обаче, да се въведе и образователен критерий за родителите, който определя
задължителния характер на посещението на детски ясли и градини. Този критерий се отнася за родители, които притежават образователна степен, по-ниска
от основно образование, а и съответно не са в състояние да възпитават и осигуряват качествена среда за образованието на своите деца. Естествено, предлаганата постановка не ограничава семействата с деца, чиито родители са с
по-висока степен на образование да предпочетат, т.е. по желание децата им да
посещават детски ясли и детски градини.
Интерес представлява и съотношението между етническите групи по степен на образование, а и по-конкретно с основно, или пък дори по-ниско от основното образование на лицата над 20-годишна възраст (вж. табл. 1).
Таблица 1. Структура на основните етнически групи с ниска степен
на образование на лицата над 20 години, към 2001 и 2011 г.
(в %)
българска

турска

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Основно

24.9

18.0

46.9

44.5

31.8

40.8

Начално

6.9

3.4

18.6

13.4

28.3

27.9

Незавършено начално и нег- 1.4

0.7

10.2

9.5

33.2

21.8

Степен на образование

2

ромска

По желание на родителите малките деца е възможно да посещават детски ясли и от по-ранна възраст.
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ра-мотни/непосещавали
училище
Всичко лица с ниска степен
на образование и неграмот- 33.2
ни

22.1

75.7

67.4

93.3

90.5

Източник: Съставена по информация от „Преброяване на населението и
жилищния фонд, 2001; 2011”, София, НСИ, Том 1, 2002; Том 1,
2012.
За отбелязване е, че и при трите етнически групи са настъпили положителни промени в образователното равнище по отношение на ниските степени
на образование – за десетилетието между преброяването на населението
(2001 и 2011 г.) се е понижил делът на лицата с най-ниски степени на образование. Чувствително е намаляването на относителния дял на ромите с незавършено начално образование и на неграмотните от 32.2% на 21.8%. Положителен
е фактът, че се отчита „покачване” към по-високите образователни степени, като при ромската етническа група най-забележимо е нарастването на дела на
учещите роми в основното образование – с 9%. Очевидно провежданите политики и мерки за интегриране на ромите в образователната система са ориентирани в правилна посока.
От гледна точка на потенциалния контингент от ромски деца, които задължително ще посещават детски ясли и детски градини в зависимост от предложения образователен критерии за техните родители се формира значително
мнозинство. Общият дял на лицата от ромски произход с ниска степен на образование и неграмотните от преброяваното на населението към 2011 г. възлиза
на 90%. Това означава, че техните деца е необходимо задължително да посещават детските заведения. За да се възприеме по-осезаемо високата сериозност на този проблем е целесъобразно по местоживеене (общини) въз основа
на информация за абсолютния брой на родителите с ниска степен на образование и съответно на броя на техните деца от две до шестгодишна възраст да се
определи броят на децата по общности, които е необходимо задължително да
посещават детски ясли и детски градини. Този административен акт има висока
социална значимост особено за общините с компактно ромско население.
Процесът на ранна адаптация и социализация на ромските деца ще бъде
свързан с редица трудности, както и с голяма продължителност. От тази гледна
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точка е целесъобразно той да се реализира на два етапа в зависимост от пълното/непълното прилагане на изискванията на критерия за образованието на
родителите. Като Първи етап е възможно този критерий да обхваща само найниските степени на образование – начално, незавършено начално и неграмотни. В този случай общият дял на лицата от ромски произход, чиито деца задължително трябва да посещават детски ясли и градини се редуцира от 90% на
50%. Естествено посоченият подход не е универсален за всички общини. Тези
от тях, които притежават по-високи финансови и инфраструктурни възможности
биха могли да реализират задължително посещение на детските заведения с
по-голям обхват на децата, особено на ромските деца. По този начин ще се
премине постепенно към Втория етап, при който критерият за образованието
на родителите включва и основното образование.
Тук е мястото да се обърне внимание на някои фрапиращи ситуации, при
които е необходимо предприеманите мерки да имат „спешен” характер и приоритетна финансова и организационна значимост:
•

за непълнолетните майки с дете/деца – да се поемат децата изцяло на държавна/общинска издръжка в съответни, евентуално седмични детски заведения, като получаването от майките на социални помощи за деца под формата обаче на ваучери продължи за посрещане на разходи, свързани с пребиваването на децата в техните домове (особено в края на седмицата). Очевидно в тези случаи
не бива да се допуска отказ от посещение на детските заведения,
като е целесъобразно да се включат медиатори от ромски произход, които да разясняват и убеждават непълнолетни майки в предимствата на този подход. По отношение на социалните помощи
за деца, които получава майката, за непълнолетната майка е възможно да се използват като санкциониращ инструмент при непосещение на децата в съответните заведения;

•

задължително включване на непълнолетните майки-деца в образователната система, като от гледна точка на майчиния им статут е
по-целесъобразно да посещава вечерно обучение. При отказ, но
след работа с медиатор, да бъде уведомена, че ще й бъдат отнети
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помощите за деца, както и личните й помощи, получавани от нейната майка;
•

задължително „извеждане” на децата от семейства или на живеещи на семейни начала, в които е установено от социални работници, че домашната среда е изцяло непригодна за тяхното отглеждане, възпитание и обучение.

Решаването на тези от изключително важно значение проблеми, очевидно освен предложените подходи и мерки и по-точно за тяхното реално осъществяване е необходимо преди всичко да се ситуират съответни промени и допълнения към съществуващата нормативна база. Тя трябва да бъде свързана с
различните аспекти на процеса на изграждането на „първите седем години” на
всяко дете, особено на тези, които са в неравнопоставено положение не само
от финансова гледна точка, но и като се имат предвид последиците от тяхната
ценностна дезориентация.
По отношение на другия значим проблем – финансовото осигуряване,
сравнително голяма част от необходимите средства ще се получи вследствие
на преустановяването на различни самостоятелни проекти, чиито дейности се
дублират в резултат на прилагането на комплексни подходи и мерки. Естествено, съответни промени ще са необходими и в държавния, респективно и в общинските бюджети. Особено щателно, обаче, трябва да бъде изразходването
на средствата, предоставени чрез европейските фондове и предназначени за
интеграция на ромите, както и на помощи от неправителствени организации, от
ромски организации и инициативи, доброволчество и т.н.
Чрез отглеждането, възпитанието и обграждането с грижи, естественото
усвояване на българския език, придобиването на умения и знания, на градивно,
а не на агресивно поведение на децата и други позитивни качества, предпоставящи тяхното ранно интегриране към реалната социална, здравна и впоследствие училищна среда, ромските деца ще получат комплексна, съвременна, развиваща добродетелите и изживяването на пълноценно детство в подходяща
жизнена среда.
2.2. Задължителното целодневно предучилищно и училищно образование на ромите – условие за тяхната интеграция
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Предучилищното обучение има изключително важни функции в образователната система като преходен етап от възпитанието и обучението на децата
от две до шестгодишна възраст в детски ясли и градини и началното училищно
образование. На този етап от голямо значение е както получаването на първоначални знания и умения като предподготовка за учебния процес в първи клас,
но и формирането на по-зряло поведение – предпоставка за ползотворното
възприемане на учебните изисквания в училищното образование. Тук особена
значимост придобива чувствителното повишаване на знанията, свързани с изучаването и обогатяването на книжовния български език. Това се отнася за децата от всички етнически групи, но този проблем е с по-висока тежест за децата
от ромски произход. Очевидно е необходимо не само прилагането на специфични подходи и методи за тези деца, но и, ако се налага, да се повтори предучилищното обучение.
Положителен факт е създаването на нормативни гаранции за процеса на
социално включване и приобщаване на децата от ромски произход. Оперативната цел се изразява в обхващане и задържане на децата в образователната
система, като се осигури качествено образование в мултикултурна образователна среда.
Приетият Закон за предучилищното и училищното образование, който
влезе в сила на 01.08.2016 година3 предвижда съответни задачи, мерки и модули за преодоляването на основните предизвикателства, които съвременното
общество поставя пред българското образование. Приемането и прилагането
на този Закон ще ускори процесите на административната реформа и децентрализацията на държавното управление чрез прехвърляне на правомощия и
ресурси от централната власт към местното самоуправление.
Законът за предучилищното и училищното образование е твърде своевременен нормативен акт, който отразява настъпилите промени в общественото
развитие и отговаря на очакванията на включените в системата, както и на обществото за качествен и пълноценен образователен процес. Резултатите от
прилагането на Закона ще осигурят индивидуално развитие на всяко дете/ученик в съответната възрастова група. За да се постигне качествено прилагане на
Закона е целесъобразно да се посочи, че делът на ромските деца, въпреки че
3

Закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), в сила от 01 август 2016 г.
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се забелязва известно намаляване между последните преброявания на населението, е забележително висок – 30.7% от възрастовата структура на ромската етническа група, като с малки разлики се приравнява към дела на възрастовите групи 15 – 29 г. (31.2%) и 30 – 64 г. (34.4%)4. Високият дял на ромските деца/ученици, както в рамките на самата ромска етническа група, така и спрямо
българската и турската етнически групи поражда още по-високи изисквания към
ориентацията и качеството на тяхното обучение, свързано съответно и с почти
два пъти по-големи финансови средства за специално подготвени учители и
материална база.
В това отношение Законът изисква осигуряване на индивидуално развитие на всяко дете/ученик, респективно създаване на условия за тяхната мотивация. Успоредно с това, са зададени параметрите на гъвкава и адаптивна система на предучилищното и училищното образование въз основа на новите очаквания и изисквания за усъвършенстване в отговор на обществените промени и
потребности.
По отношение задачата за гарантиране на достъп до образование и намаляване броя на необхванатите и отпаднали ученици се забелязва известно
спекулиране с причините за това явление при ромските деца. Вменява се като
основна и почти единствена причина за непълния достъп до образование (обхват и отпадане от училище) степента на бедност на ромските семейства/домакинства. Както е известно, те получават редица социални помощи, образованието е безплатно и предоставя различни възможности и за друг вид занимания.
Факт е, че ромските деца не посещават следучилищните заведения, т.нар. занимални. Целодневното училищно обучение е задължително, като освен учебните занимания за учениците в занималните е необходимо да се организират
привличащи ги културни и спортни мероприятия. Наред с тези стимулиращи и
мотивиращи форми на обучение и следучилищни занимания е наложително
стриктно да се изпълняват въведените санкциониращи мерки за отнемане на
социалните помощи за деца при непосещение/напускане на училищното образование.
Въвеждането на нова образователна структура, с което се цели пълен
целодневен обхват на ромските деца от двегодишна възраст до завършване на
4

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011. София, НСИ, 2012.
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задължителното основно образование в десегрегирани образователни заведения е единствения правилен път към интегрирането на ромските деца, както в
образователната система, така и в различните сфери на обществения живот.
Прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование
обхваща редица добри практики за осъществяване на целодневна организация
на учебния процес за учениците от първи до осми клас. Тази мярка гарантира
правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците и
от малките населени честа чрез интегриране на ромските, както и на децата,
или учениците от другите етнически групи в смесени детски градини и училища.
Мярката за целодневно обучение осигурява условия за максимален/пълен обхват и реална адаптация5 на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование със съответен акцент върху ромските деца.
Прави също така впечатление, че в нормативните документи, включително и в съответните задачи, мерки и модули при формулирането на конкретните
цели ясно се отбелязва, че те се отнасят за децата и учениците от етническите
групи „в това число и роми”. Следователно, те a priori са „в това число”, както
много често се посочва в тези документи, при това и с цел да се избегнат евентуални , но пък и неоснователни обвинения за прояви на дискриминация. Напротив, Националната стратегия е насочена именно за интегриране на ромите,
поради което трябва вместо „в това число” да се подчертае изрично, че провежданите политики са с „акцент върху ромите”.
С цел да се придобие по-ясна представа за мащаба на дейностите, свързани с повишаване качеството на обучението в предучилищното образование
чрез осигуряване на диференцирана грижа за личностното развитие на децата,
трябва и да се изтъкне, че са реализирани 21 проекти, финансирани и отчетени
по приоритет 1 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование на
децата и учениците от етническите малцинства”. Особено внимание е отделено
и на предучилищното образование с проекта „Подкрепа на предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” с общ бюджет от

5

В Закона се предвижда обхват на децата само в детски градини. В настоящото изследване се предлага
по-ранен обхват и чрез детските ясли, поради което тези степени на ранен обхват се обозначават с общото наименование „ранни детски заведения”. Това би трябвало да намери отражение в бъдещите нормативни актове, когато ориентирането и достъпът до най-ранната форма на интегриране – детските ясли – стане факт като задължителен елемент на образователната система.
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20 млн. лв.6 В този проект са включени редица т.нар. „операции”, една от които
е насочена към постигане на значими и устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция в рамките на дадено населено място или община.
Предвижда се общинската политика да партнира с различни институции
и организации. Постигането на реални резултати в предучилищната подготовка
на децата от етническите групи до постъпването им в училищното образование
обхваща: максимален/пълен обхват с акцент върху подлежащите на задължително образование; извеждане и интегриране на ромските деца в детски градини и в подготвителни групи в общинските училища, подкрепа за постъпване в
първи клас, работа с родители от всички етноси и др. Важно място се отделя на
осигуряването на подходяща образователна среда за включване на учениците
от ромски произход чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали,
вкл. транспортирането им в училища в други населени места.
Отделеното сравнително голямо място в настоящето изследване на проблемите и политиките за интегрирането на ромите от най-ранна възраст се обуславя от значимостта на този особено важен жизнен период за формирането на
децата – изграждането на „първите седем години”, като символ на получено
добро възпитание, на необходимите познания и умения, на социализиране и
адаптиране към изискванията и нормите за мултикултурно поведение.
Предучилищното обучение реално е мост към същинското образование,
което започва с емоционалното название „първокласник”. В него са вложени надеждите на децата, на родителите и на учителите за разкриването на един нов
свят от знания, култура и поведение в обществената среда на децата – ученици
от различни етнически групи. Те трябва още от първия учебен ден да усетят
силата на българското училище, в което ще имат подходящите условия да се
обучават заедно без противопоставяне и агресивност.
Предвидените мерки от отговорните институции ще осигурят в голяма
степен преодоляването на обособени по етнически признак паралелки. В полза
на това твърдение свидетелства и фактът, че през учебната 2015/2016 година
броят на записаните първокласници, по данни на Центъра за информационно
обслужване на образованието, е 64 841, от които децата в смесени групи са
6

Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)”, с. 9.
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били 34 249, включително на деца от ромски произход. Освен това трябва да се
отбележи като особено обнадеждаващ и фактът, че при извършените проверки
през учебната 2015/2016 година в различни училища не са констатирани паралелки, които са формирани на етнически признак. Това, обаче, съвсем не означава, че проблемът е лесно разрешим. Както се отбеляза от Министерството на
образованието и науката до пълното преодоляване на обособяването по етнически признак, предстои да се извърви много дълъг и труден път.
Ясно е, че основната цел в училищното образование, съгласно Закона за
предучилищното и училищното образование е системното преодоляване на
сформирането на паралелки по етническа принадлежност, създаването на образователна среда за активно социално-етническо приобщаване, повишаване
на културното равнище на ромските деца и пренасочване на ценностната им
ориентация и не на последно място ликвидиране на условията и предпоставките за дискриминационни нагласи и прояви към децата и учениците от ромски
произход чрез интеграционни дейности с училищен и извънучилищен характер.
По отношение на образователната степен „средно образование” проблемът и политиките за интегриране на ромите е по-трудно решим, тъй като той
има инерционен характер и освен това чувствително намалява броят на желаещите да продължат образованието си в по-висока степен. Относителният дял
на ромите със средно образование, съгласно преброяването на населението от
2011 г. е 9%, като за цяло десетилетие между двете преброявания (2001 и 2011
г.) се е увеличил само с 2.5%. Сравнителният анализ с другите по-големи етнически групи разкрива значителна разлика в обхвата: при турската етническа
група относителният дял на учащите със средно образование е 29.7% (2011 г.)
или над 3 пъти по-висок от този при ромската етническа група; при българската
етническа група той е 52.3% или общо 6 пъти по-висок от дела при ромската
етническа група.
Въпреки че средното образование няма задължителен характер, което до
голяма степен намалява и неговия обхват, със сигурност съществуват такива
възможности, подходи и методи, които биха подобрили съответната образователна среда, а и биха привлекли младите хора от етническите общности. Преди
всичко, учениците от етническите групи трябва да получат подкрепа при изявено от тях желание за продължаване на образованието си в гимназиално обуче234

ние и за неговото успешно завършване, което е добре и за самите тях, и за цялата ромска общност, най-накрая, и за цялото общество, а пък и за държавата.
Понастоящем съществува значителен шанс за продължаване на образованието, който се предопределя от недостига на професионално профилирани
и много добре обучени работници за иновативните предприятия. Възможно е
гимназиалният курс да обхваща само две-три години, през които учениците ще
продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация и
съответна степен на технически знания и умения. Самата образователна среда
и възможностите за перспективно развитие мотивира учениците за по-високи
професионални степени, което предполага тяхното повишено търсене на пазара на труда. От своя страна, практически, реално постигнатата конкурентноспособност е много съществен залог за нови образователни предизвикателства
– повишаване стремежа на доказалите своите способности гимназисти да се
насочат към висше образование. Понякога на такива перспективи се гледа явно
скептично, или те дори се приемат и като добри пожелания, но обаче това да е
така. Поради такива казуси обаче, именно сега е и моментът да се разработят,
а и ускорено да се реализират, когато, естествено, съществуват необходимите
предпоставки, условия и потребности на бизнеса именно от подобни квалифицирани специалисти със професионални знания. Важно е и да се отбележи, че
бизнесът също така трябва да финансира предпочитана от него професионална квалификация на обучаваните, като впоследствие им осигури работни места.
2.3. Ограмотяването и обучението на възрастни лица от ромски
произход – шанс за включването им на пазара на труда

Особено положителен е фактът, че компетентните държавни органи отделят подобаващо място, а и съответно необходимите финансови средства за
ограмотяване на неграмотни и обучение на слабограмотни лица от ромски произход. Подобна мярка определено е насочена преди всичко към всички лица от
този контингент, повечето от които вече са над 16-годишна възраст. Целесъобразно е и предимство да имат тези млади лица, които искрено желаят да завършат основно образование, да продължат в гимназиално обучение, пък и да
получат средно образование. В тях вече са вложени достатъчно големи инвес-
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тиции, които след завършването на средно образование се възвръщат, като се
включват в икономиката. Не по-малко важно е и обучението на лица в активна
работоспособна възраст, особено тези, които са достигнали по-висока степен
на образование и при които е възможно да се приложи дистанционно обучение.
Като много интересна и безспорно обществено ползотворна форма на
обучение на възрастни лица се предлага и осигуряването на съответно образование и обучение на децата-ученици в едно и също училище с техните необразовани родители. Този подход има несъмнени предимства, а и преди всичко
оказва взаимно положително влияние за постигане на доста добри резултати.
Естествено, тук се има предвид, че подобна форма: деца ученици – родители ученици, се отнася еднакво за всички етноси, което a priori игнорира
всякакви eвентуални прояви на дискриминация. Напротив, би могло да се очаква, че ще се създадат отношения на толерантност, взаимопомощ и евентуално
провеждане на „семейни”, културни, спортни, както и мероприятия с учебна цел.
По-конкретни форми на ограмотяване и обучение са предвидени в редица профилирани нормативни документи като „Стратегия за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.)”, „Национална стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020 г.)”, „Национална
стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.)”. Съобразно целите и основните задачи на посочените стратегии са разработени
редица проекти, мерки, схеми и т.н. с дейности, насочени към постигането на
ясно определени подцели и приоритети.
Проектът „Ограмотяване на възрастни”7 определено, т.е. целево е насочен към неграмотни и слабограмотни лица на 16-годишна възраст, които нямат
статут на ученици. Неговата основна цел е, чрез „ограмотяване и формиране
на ключови компетентности, да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотните хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентното им участие на пазара на труда”.
Проектните дейности се изпълняват на високо професионално равнище,
като за тяхното изпълнение е разработен и приложен в практиката цялостен

7

Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)”, 2017.
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модел за обучение на възрастни, който включва създаването на методология
за осъществяване на обучението, провеждане на разнообразни тестове и неизбежното сертифициране на постигнатите (след завършването) резултати.
Като реално положителен цялостен резултат от реализирането на проектните дейности е и създаването на възможности да се разработи унифицирана
методология за обучение на възрастни, която би могла да се използва и за
следващи обучителни периоди. Освен това на лицата над 16-годишна възраст
е предоставена и помощ за избор на подходяща ориентация, както и за консултиране във връзка с тяхната бъдеща професионална реализация. Получените
удостоверения за проведено проектно обучение, както и отпуснатите стипендии
за успех, стимулират тези лица за продължаване на обучението си чрез използване на възможностите, които предоставя Стратегията за учене през целия
живот. За отбелязване е, че резултатите от провеждането на проекта е възможно да се използват за усъвършенстване на нормативната база, особено на
тази, свързана с реализирането на Стратегията за учене през целия живот.
Ясно е, че важна значимост придобиват популяризирането на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и ангажирането на обществото с реализирането на тази от национално значение задача. От друга
страна, мотивирането на неграмотните възрастни да се включат в обучителни
форми, ще доведе до очакваното „пресичане” на обществените и личните интереси за социално включване на неравнопоставените членове на обществото, за
преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход, за ликвидиране на проявите на дискриминация.
Извършените анализи на съществуващите и особено тежки проблеми,
както и направените въз основа на тях изводи и предложения за усъвършенстване и, особено, за преструктуриране на образователната система с цел постигането на по-висока степен на интегриране на ромите са изключително важна
предпоставка за повишаване на техните знания и умения, осигуряващи реален
и по-сигурен достъп до пазара на труда, както и до достойна заетост. Това е
още по-необходимо в едно историческо време, но и в едни обществени реалности, когато информационното общество вече не е само теоретическа визия, а
е практическа и всекидневна реалност в жизнените светове на милиони хора.
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3. Заетостта – ключов индикатор за реалното
интегриране на ромите
3.1. Регулирането на релацията „образование – заетост” –
определяща предпоставка за интегриране на ромите

Образованието и заетостта са безспорно твърде силно взаимнообусловени приоритети на съвременната политиката, посветена на сложните проблеми за интегриране на ромите. Между тях съществува висока корелационна зависимост, както и многообразни (прави и обратни) връзки. Този факт предопределя значимостта на последствията от тяхното реализиране като особено важна част на политиките за ограничаване на бедността и социалното изключване.
От тази гледна точка са твърде несъстоятелни водещите се често дискусии в социалното пространство кое е „по-приоритетно”. Ясно е, че по-високата
образователна степен осигурява и качествена заетост. Нископлатената и непривлекателна заетост, обаче, често подтиква към продължаване на образованието, към придобиване на, търсени на пазара на труда, професионални квалификации, стига субектът й да осъзнава нуждата от такива промени в себе си.
Проблемът се състои във възможностите и компетенциите на отговорните органи да осигуряват необходимите условия за взаимодействие между системите „Образование” и „Заетост”, като присъщи етапи на човешкия жизнен цикъл. В този смисъл от съществено не само теоретическо, но най-вече и практическо значение е качествената и своеовременната информация за възрастовата структура на ромското население. Именно тя определя в огромна степен
разпределението и обхвата на всяка възрастова група, респективно конкретното насочване на мерките към осигуряване на участие в образователния процес
на определен контингент деца в по-ниски възрастови групи, както и на ученици
в различните възрастови фази. Аналогично, такова разпределение и определяне на обхвата предоставя и информация за диференциране на политиките по
заетостта за различните възрастови групи от икономически активните лица.
В зависимост от целите на политиките за образование и заетост и с оглед на по-прецизното взимане на ефективни управленчески решения, е необ-
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ходимо своевременно да се използва информация за по-дезагрегирани, както и
за по-високо агрегираните възрастови групи по етническа принадлежност.
Таблица 2. Агрегирана възрастова структура по етническа
принадлежност
(в %)
Възрастови
групи

българи

турци

роми

2001

2011

2001

2011

2001

2011

0 – 14

14.5

13.2

21.4

18.0

33.3

30.7

15 – 29

25.3

21.7

25.9

24.3

30.1

31.2

30 – 60

48.0

46.4

44.1

47.7

33.9

34.4

60+

16.1

18.7

8.6

10.0

2.7

3.7

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2001
и 2011 г. София, НСИ, 2002, 2013 г.
Посочената възрастова структура доста ясно и недвусмислен показва
съществените различия между етническите групи и съответно насочва конкретните диференцирани политики за нужното образование и заетост. Възрастовата група, която обхваща децата и учениците, подлежащи на задължително обучение и образование с акцент върху възпитателните подходи и методи, както и
естественото усвояване на книжовен български език, дава възможност на съответните органи – държавни и особено общински да разработят своите програми, задачи и мерки с цел постигане на равнопоставеност в етнически аспект.
Компактното участие на възрастното население (60+) във възрастовата
структура също достатъчно ясно определя този контингент по етнически групи,
като позволява да се определи и обхвата на възрастните хора, които желаят да
участват в различни обучителни и образователни мерки, или пък в сферата на
заетостта. За отбелязване е, че възрастните хора от българския етнос са пет
пъти повече от тези в ромска етническа принадлежност – 18.7% срещу 3.7%.
Разбира се, по-големият обхват на възрастните хора от българския етнос е
преди всичко и резултат от ниската раждаемост. Очевидно са необходими и
специфични политики, насочени към постигането на „активно стареене”, чийто
основен елемент е и осигуряването на подходяща (за дадена възраст) заетост.
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По отношение на възрастовата група по етноси между 15 – 29 г., се очертават доста по-сложни, а пък и трудно уловими проблеми, които са свързани с
избора на политики и на конкретни решения, тъй като този контингент включва
както ученици, така и млади хора в трудоспособна възраст. За тези, твърде различни от социално-икономическа гледна точка, лица е по-целесъобразно обхвата им да се определя чрез използване на по-дезагрегирани възрастови структури и определянето на съответни политики за продължаване на образованието в по-висока степен, както и за осигуряването на участие в трудовата сфера.
Сравнително по-ясна е ситуацията по етнически групи във възрастовата
група 30 – 64 г., в която се включват съответно икономически активни и неактивни лица. Тук политиките се свеждат до създаването на условия за заетост,
отговаряща във възможно най-висока степен и на техния образователен ценз.
Би трябвало обаче да се изтъкне, че статистическата информация в тази
област предлага и дезагрегирана възрастова структура, която се състои се от
девет възрастови групи, формирани по възрастови десетилетия, което пък дава
възможност за много по-точни анализи, а и съответно за доста по-прецизни, но
и ефикасни решения по отношение на сферата на образованието и заетостта.
Силата на взаимодействието между образованието и заетостта като фактори за интегрирането на ромите изпъква и много по-ясно, когато се изследва
пряко, т.е., от една страна, разпределението на етническите групи по степен на
образование, а от друга – разпределението на заетите роми по вид заетост поред тяхното образование. Изследването на социално-демографските и социално-икономическите характеристики на етническите групи е способно да разкрива редица техни специфични особености, които предопределят различията им
и в двете основни сфери на обществения и икономическия живот, а именно в
образованието, както и като следствие от него – в заетостта.
Сериозен интерес при очерталата се в нашата преломна съвременност и
в условията на динамично и крайно противоречиво извършващия се преход към
демокрация, обаче, представлява първоначалната информация за динамиката
на разпределението на етническите групи и по степени на образование.
Таблица 3. Етническа структура на населението по степени на
образование (на лица над 20 г.), %
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българска

турска

2001

2011

2001

2011

2001

2011

1

2

3

4

5

6

7

Висше

19.2

25.6

2.4

2.9

0.2

0.5

Средно

47.6

52.3

21.9

29.7

6.5

9.0

Основно

24.9

18.0

46.9

44.5

31.8

40.8

1

2

3

4

5

6

7

Начално

6.9

3.4

18.6

13.4

28.3

27.9

Незавършено начално и
1.4
неграмотни

0.7

10.2

9.5

33.2

21.8

Степени на образование

ромска

Източник: По информация от „Преброяване на населението и жилищния
фонд”, 2001, 2011, София, НСИ, Том 1 – 2002; Том 1 – 2012.
Въпреки синтезирано представената етническа структура на населението
по образователен статус, тя представлява богат източник на информация, което разкрива положителните тенденции в неговото постепенно повишаване, както и съотношенията по етнически групи. Образователното равнище се повишава и при трите етнически групи, но то е най-ниско при ромската група. Този факт
се обуславя преди всичко от тяхната традиционни ценностни ориентации, което
не определя образованието и като основна необходима ценност за този етнос.

Подценяването на образованието като солидна предпоставка за ограничена или напълно липсваща заетост и по-добро качество на живота задълбочи
етническите неравенства, особено по отношение на образователното равнище
на децата и младите хора. При твърде динамичните промени в социално-икономическия и обществен живот, както и в резултат на многообразните политики
от страна на държавни и обществени органи за интегриране на ромите, се забелязват известни промени в самосъзнанието на ромите за необходимостта от
по-качествен живот особено за децата. Това реално е доста съществен и даже
преломен момент в техните ценностни ориентации, в цялостното им формиране като самостоятелни личности и самобитни, а не форматирани от общността
индивидуалности, тъй като то – обикновено и закономерно – ги връща към не-
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говия основен източник – т.е. към образованието. За жалост, това не винаги се
осъзнава достатъчно навременно, пък и добре от страна на ромската общност.
Посочената информация (табл. 3) разкрива най-забележимото нарастване на дела на учениците роми в основно образование – с 9%, което е следвано
от тези със средно образование – с 2.5%. Несъмнено, доста положителен факт
е и чувствителното намаляване на относителния дял на ромите, които са с незавършено начално образование, също както и на тези, които са неграмотните
– от 33.2% на 21.8% за десетгодишен период.
Очевидно, всички тези позитивни промени, както и особено измененията,
които се осъществяват през последните пет години, а и в резултат на провежданите политики и мерки за интегриране на ромите в образователната система,
изискващи значителни текущи разходи и дългосрочни инвестиции, оказват съответно положително влияние върху основните икономически индикатори, които са свързани със сферата на заетостта.8
Силната корелация между образователния ценз и вида на заетост, която
предопределя донякъде и социалния статус на ромите, е доста изразена и чрез
разпределението на заетите роми по вид заетост според тяхното образование.
Таблица 4. Разпределение на заетите роми в България по вид заетост и според образованието им
(%)
Степен на образование
Вид заетост
Работодатели

и

по- Основно

Средно

0.0

2.3

4.2

11.0

9.4

12.4

Членове на кооперации

0.0

1.2

2.2

Помощници в семеен бизнес

6.1

3.5

4.2

Наети в държавно или общинско предприятие

32.9

26.3

25.0

Наети в частно предприятие

40.2

53.8

47.2

Самонаети

8

Начално
ниско

Необходимо е да се отбележи, че използваната статистическа информация е от последното преброяване
на населението, извършено от НСИ през 2011 г. Очевидно е, че за последните години настъпиха промени в икономическата сфера и в частност в заетостта, което дава основание да се актуализира предоставяната от НСИ съответна статистическа информация през период от пет години.
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Източник: Проект EU INCLUSIVE, 2012.9 Информацията се отнася за
2011 г.
Интерпретирането на информация, отнасяща се за състоянието на важни
социално-икономически характеристики със статически стойности от преди пет
години, съдържа в известна степен определен риск от допускане на грешки,
поради което анализът притежава условен характер. Би могло да се приеме, че
разпределението на заетите роми по вид заетост, а и според тяхното образование се е променило незначително. През последните пет години се извършиха
някои промени в макроикономическата ситуация на страната, но измененията в
посочените зависимости между степента на образование и вида на заетост са с
доста по-ограничена мобилност. Извършването на реформи в образователната
система, които да доведат до такова повишаване на образователното равнище
на ромите, че да се постигнат забележителни положителни структурни промени
в разпределението на ромите по видове заетост, е прекалено сложен, а и доста
продължителен във времето процес. В този смисъл изискванията към пазара
на труда по отношение интегрирането на ромите трябва да се насочат към реално осигуряване на достъп до такива професии и позиции, които отговарят на
степента на тяхното образование, т.е. необходимо е да се преодолеят негативните стереотипи към ромския етнос, но и да се прилага върховенството на закона. Последното, от своя страна, предполага не „ограничаването на прояви на
дискриминация”, а реално прилагане на Закона срещу дискриминацията, който
не допуска никакви форми на дискриминация, в т.ч. и спрямо етническите групи.
Приемайки, че структурните промени в разпределението на ромите по
видове заетост са продължителен процес, с цел постигането на сближаване на
техния образователен ценз с предлаганите на пазара на труда професионални
квалификации, е съвсем целесъобразно да се анализира накратко информацията за разпределението на заетите роми по вид заетост и степен на образование (табл. 4). В този контекст обаче, прави впечатление, че нараства относителният дял на „самонаетите” със средно образование, което доказва, че повисоката степен на образование осигурява реално повече възможности за собствен бизнес и личностно проспериране. Освен това, твърде показателен е и
9

Проект EU INCLUSIVE, 2012. Data transfer and enhance of good practice. Vol. 1. Constanza Presa “Ciga
Leber”, p. 27.
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делът на наетите роми в частни предприятия, които са с основно или със средно образование – съответно: 53.8% и 48.2%. Сравнително немалък е и делът на
наетите роми в държавно, или пък в общинско предприятие – съответно 26.3%
с основно образование и 25.0% със средно образование. Обобщеният анализ
показва, че 90% от ромите с основно образование и 85% със средно образование са самонаети или наети в предприятия с различна форма на собственост.
Очевидно е, че търсенето на пазара на труда на роми, които притежават
основно или средно образование в сегашния кризисен момент е сравнително
високо. Още повече, че в настоящата динамична икономическа ситуация този
тип търсене на специалисти, а и особено с определен професионален профил,
ще продължи и то успоредно с тенденцията за по-висок икономически растеж.
На фона на направените анализи, изводи и предположения за ситуацията и промените на пазара на труда понастоящем и в близко бъдеще, би могло
отчасти да се смекчи твърдението, че „променената макроикономическа ситуация в страната доведе до изключването на ромите от пазара на труда и до постепенно възпроизвеждане на много високи нива на безработица”.10 Необходимо
е тези постановки да се прецизират, особено по отношение на пазара на труда.
3.2. Редуциране на различията в статуса на заетост на ромите –
стимул за тяхното интегриране
Възможности за цялостна интерпретация на икономическата активност
на населението предоставя също и информацията, която проблемно структурира икономически активните по етнически групи, по статус в заетостта, както и
по техните две основни групи – заети и безработни (табл. 5). Информацията,
съдържаща се в тази таблица, е съставена по данни от преброяването на населението и жилищния фонд от 2011 г. Тя позволява да се извърши „моментна
снимка” на обхвата на принадлежащите към отделните етнически групи български граждани, съставляващи, от своя страна, обхвата на групите по статус в
заетостта. От тази гледна точка, предложената информация притежава пряка
практическа приложимост за потребностите на съответни компетентни органи.
10

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020), с. 6. Целесъобразно е актуализиране на Стратегията, както в някои постановки, така и по отношение на определени
оценки и цели. Това го доказва и Мониторинговият доклад от 2017 г. за изпълнението на Стратегията
през 2016 г.
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Таблица 5. Икономическа активност на населението по етнически
групи и статус в заетостта (на главата на домакинството), %
Икономическа активност
Статус в заетостта

българска

турска

ромска

Икономически активни

82.7

6.2

2.5

Заети

84.6

5.5

1.7

Работодател

87.8

3.3

0.4

Самостоятелно работещ

81.0

7.5

2.3

Наети

84.9

5.3

1.7

Неплатен семеен работник

79.1

8.8

2.0

68.5

11.3

8.8

Икономически неактивни

80.6

7.4

3.3

Учащи и неработещи

78.4

6.5

1.8

Пенсионери

84.8

6.3

1.6

Незаети

55.6

14.9

14.6

Безработни

Етнически групи

Източник: Съставена по информация от „Преброяване на населението и
жилищния фонд”, 2011 г., НСИ, София, Том 1. Население/Книга 4. Домакинства.
Представената информация разкрива междуетническите различия по отношение на обхвата на отделните етноси в различните позиции на икономическата активност и по-конкретно на статуса в заетостта. Прави впечатление обаче
съотношението между обхвата на заетите роми – 1.7% и на незаетите – 14.6%,
т.е. над 8 пъти повече, което определено свидетелства за неравностойното положение на ромите по отношение на статуса им в заетостта. Конкретните съотношения дават възможности и представляват ориентири за провеждането на
целенасочени политики за интегриране на ромите, като понастоящем е найреално те да бъдат насочени към повишаването на тяхната пригодност за заетост, към придобиването и на подходяща професионална квалификация, което
ще доведе до увеличаване на участието им в контингента на икономически активните лица и, по-точно, на т.нар. самостоятелно работещи. За да се осъществи действително ефективно регулиране на ромите в този вид заетост е необходимо да бъдат в известна степен подпомогнати, предимно чрез създаване на
професионални връзки и сътрудничество с вече утвърдилия се частен бизнес.
Наред с информацията за хоризонталната структура на икономическата
активност на населението по вид заетост и по етнически групи, ценна инфор245

мация се получава и в резултат на вертикалното разпределение на икономическата активност на отделните етнически групи по видове заетост. Този профил много добре позволява да се актуализират и оценят вътрешноетническите
съотношения между икономически активните и неактивните, между заетите и
незаетине, както и вътрешноетническата структура на икономически неактивните. Освен това, посочената информация позволява реално и обективно да се
съпоставят и процентните стойности на даден вид дейност, които се отнасят за
отделни етнически групи, т.е. да се извършват и междуетнически анализи.

Таблица 6. Структура на икономически активните и неактивните по
етнически групи, %
Икономическа активност

Етнически групи
българска

турска

ромска

53.5

45.4

38.8

87.7

74.3

50.2

46.5

54.6

61.2

Пенсионери

68.1

46.4

23.5

Учащи

14.7

12.6

7.3

Домакини

9.8

23.1

36.5

Икономически активни
Заети
Икономически неактивни

Източник: Съставена по информация от „Преброяване на населението
и жилищния фонд”, 2011, НСИ, София
Предложената таблична информация твърде ясно илюстрира, но и доказва съществуващите различия между етническите групи особено при съотношенията между икономически активните и икономически неактивните: за българската етническа група това съотношение възлиза на 53.5 : 46.5, за турската
– 45.4 : 54.6 и за ромската – 38.8 : 61.2. Наличието на повече от 60% икономически неактивни лица от ромски произход натоварва значително държавния
бюджет. От тях 23.4% съставляват пенсионерите, които в сравнение с другите
етнически групи имат най-нисък относителен дял, но трябва да се отбележи, че
в икономически неактивните лица единствено те генерират собствени доходи.
Техният нисък относителен дял се дължи предимно на спецификата на ромската възрастова структура (с нисък дял на високите възрастови групи). Освен то246

ва значителен брой възрастни ромски граждани са били дълготрайно безработни, докато една друга немалка част от тях са работили в икономика в сянка, заради което не притежават никакви осигуровки, както и необходимия трудов стаж
за получаване на каквато и да било по размер или друг критерий пенсия.
Не трябва обаче да се пренебрегва и доста големият относителен дял на
„домакините”, които реално съставляват повече от 1/3 – 36.5% от икономически
неактивните роми. Това е най-вече този пасивен контингент от необразовани
жени от ромски произход, които разчитат на семейни помощи за многобройните
си деца, както и на други видове социални помощи. Решението на този съществен проблем, както вече беше предложено в т. 2 „Образованието – стратегически приоритет за приобщаване на ромите”, се състои в радикални промени на
образователната система не само за децата, но и за „възрастните” родители.
Направените дотук анализи, оценки, изводи и предложения относно изменението и реалното подобряване на взаимодействието между образованието и заетостта, като стратегически приоритети, идентифицират не само съществуващите проблеми на макро- и микроравнище, но така също и възможните с
по-висок ефект политики и мерки за постигането на реално интегриране на ромите в икономическия, социалния и обществен живот на населението.
Както вече се подчерта, в българската практика в тази област съществува действаща нормативна база, а също и утвърдени форми за провеждане на
ежегоден контрол върху нейното съблюдаване (мониторингови доклади).11 Целесъобразно е техните постановки да бъдат и периодично актуализирани, съобразно възникнали нови проблеми, промени в основните съотношения между
приоритетите и необходимостта от по-радикални реформи като например в образователната система с оглед ускореното и успешно интегриране на ромите.
В посочените документи се съдържа основната оперативна цел по отношение на заетостта, а именно: „подобряване на достъпа на ромите до пазара
на труда и повишаване на дела на заетите”. Дефинирани са и редица цели за
изпълнение като: осигуряване на достъп до различни инструменти и инициативи за постигане на самостоятелна заетост; провеждане на обучение на безра11

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020); Административен мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнението на Стратегията. Този доклад беше обсъден и
приет от Народното събрание, 2017 г.
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ботни лица от ромски произход за „ключови компетентности”; насърчаване на
стартирането на собствен бизнес; разработване на механизми за устойчива
заетост на роми в активна трудова възраст; стимулиране на работодателите за
наемане на лица от ромски произход, т.нар. субсидирана заетост.
Провежданите мерки за изпълнението на поставените цели са от компетенцията на Министерството на труда и социалната политика, докато Агенцията
по заетостта реализира активни политики за интегриране на уязвимите етнически групи в неравностойно положение на пазара на труда.
Заслужава обаче специално да се отбележи и включената в приоритет
„Заетост” от Националния план за изпълнение на Стратегията мярка за: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи”, чието изпълнение започва
през 2017 г. Нейната цел фактически е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите,
чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Ясно е, че постигането на тази високо хуманна цел изисква оптимално
реализирането на много трудни мерки, част от които започват се осъществяват
през 2016 г.:
¾ активиране и мотивиране за регистрация в бюрата по труда на

близо 12 000 неактивни лица от ромския етнос, като около 3 000 от
тях са намерили реализация;
¾ включване на около 3 500 безработни младежи от ромски произход

на възраст до 24 г. в различни форми на обучение и заетост;
¾ провеждане на специализирани трудови борси, насочени към ром-

ската общност, в резултат на което част от търсещите работа роми
са заели обявени свободни работни места;
¾ повишаване пригодността за заетост на безработни роми;
¾ развиване на предприемаческа култура и умения на ромите;
¾ подкрепа за започване на собствен бизнес;
¾ нови възможности за младежка заетост и т.н.
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Съществуващото в настоящета ситуация многообразие от конкретни целенасочени мерки и особено на тези за социално-икономическата интеграция
на уязвимите групи, чиято цел е да допринесат за повишаване качеството на
живот, социалното включване и намаляване на бедността, в най-висока степен
идентифицира релацията между степента на заетост и равнището на бедност.
3.3. Релацията „заетост – бедност” – критерий за степента на
интегриране на ромите
Високата корелационна зависимост между заетостта и бедността найсилно се проявява при ромската етническа група. Направените анализи и оценки на равнището на образование и заетост доказват, че въпреки провежданите,
осигурени финансово от вътрешни и външни източници средства мерки, все
още няма достатъчно забележими и ползотворни в обществен мащаб резултати. Това фактически означава, че е твърде необходимо спешно/незабавно да се
прилага на първо място върховенството на закона, както и да се въведат и използват иновативни мерки, особено по отношение на образователната система,
като се активират и стимулират всички отговорни и компетентни органи от една
страна, и от друга – като се приобщят и привлекат с подходящи форми, пораждащи лична заинтересованост от самите роми, в зависимост от тяхната възраст, степен на образование, възпитание и ценностна ориентация.
Анализите и оценките на общата релация „образование – заетост – бедност” позволяват да се разкрият и обосноват правите и обратни връзки между
техните елементи, както и да се идентифицира риска от бедност и в етнически
профил. Досега научно-приложните изследвания обобщават корелационните
зависимости само между образованието и заетостта по етническа принадлежност. Оценки за равнището на бедност не беше възможно да бъдат извършвани, поради липсата на информация за степента на бедност, измерена в етнически профил. Такъв „пробив”, обаче, вече реално е осъществен от Националния статистически институт с резултатите от последното ежегодно провеждано
наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”.12 В не12

Наблюдението „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)” е част от Европейската
статистическа система (ESS) и се осъществява по единна методология, определена с Регламент №
1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета.
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го е определен основният фактор, който поражда, пък може и да увеличава риска от бедност за населението – общо и в етнически профил, а именно равнището на икономическата активност и ефективното участие на пазара на труда.
Авторът на настоящето изследване стои твърдо на мнението, че икономическата активност в сегашния истотирически период се обуславя от степента
на образование, поради което този фактор има първостепенна роля. Взаимнозависимостите между тях, обаче, са достатъчно комплицирани, но и динамични,
като в определени ситуации дори променят силата на своето влияние. Основният ефект се изразява в това, че посочените фактори (в своята съвкупност и
взаимодействие) предопределят степента на бедност, което е от изключителна
значимост за разработването на съответни политики, вкл. в етнически аспект.
Информацията за равнището на бедност през 2015 г., което е измерено
чрез разпределението на лицата в домакинствата по етническа принадлежност
в групите „бедни” и „небедни”, се представя тук и сега в следния графичен вид:
Фигура 1. Разпределение на лицата в домакинствата по етническа
принадлежност и риск от бедност (2015 г.), в %
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Източник: Наблюдение на НСИ „Статистика на доходите и условията на живот”, 2015 г., НСИ.
Етническият профил на лицата в домакинствата, а и съответстващото им
разпределение според риска от бедност съвсем очаквано, имайки предвид тяхното равнище на образование и заетост, показва различията в съотношението
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бедни – не-бедни, като при ромската етническа група то е 67.2 : 32.8, т.е. бедните са два пъти повече от небедните, изказано с полит-коректния речник. В
сравнение с турската етническа група, бедните роми са почти два пъти повече,
докато спрямо българската етническа група те дори вече са и 4.5 пъти повече.
Както вече се отбеляза, равнището на бедност се предопределя от икономическата активност на лицата от различните етнически групи. Поради застаряващото население от българския етнос делът на бедните в структурата на
неговата икономическа активност е най-висок при пенсионерите (49.9%), докато
при ромския етнос най-висок е относителният дял на безработните бедни
(43.7%) (вж. табл. 7).
Значим интерес в този тематичен контекст, обаче, представлява и делът
на работещите бедни, които имат най-висок относителен дял при турската етническа група – 26.7%, следвана от ромската – 20.8%, докато той е най-нисък
при работещите бедни при българската етническа група – 18.9%. В синтезиран
вид посочената информация се представя в следната таблица:
Таблица 7. Относителен дял на бедните по икономическа активност
и етническа принадлежност, 2015 г., в %
Икономическа
ност

актив- Етнически групи
българска

турска

ромска

Работещи

18.9

26.7

20.8

Безработни

19.2

28.2

43.7

Пенсионери

49.9

27.7

8.4

Източник: Наблюдение на НСИ „Статистика на доходите и условията на
живот”, 2015, НСИ
Необходимо е също така и да се изтъкне, че делът на работещите бедни
зависи не само и не толкова от тяхната етническа принадлежност, колкото от
естеството и степента на тяхното образование. От тук вече доста съществено
влияние оказва и видът на икономическата активност/заетост, т.е. на заеманите
позиции в заетостта. Следователно, работещите бедни като че ли не са в неравностойно положение; спрямо тях не се упражнява някакъв вид скрита дискриминация. При тях бедността произтича от ниската им степен на образование.
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Тежестта на влиянието на фактора икономическа активност обаче нараства, когато към него се прибави и въздействието на фактора „нисък интензитет”
на икономическата активност. Лица, които живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират от възрастовата група 0 – 59
години, където възрастните (18 – 59 г.) работят под 20% от техния потенциал.
Най-висок тук, обаче, е относителният дял на лицата с нисък интензитет на икономическа активност сред ромите – 38.8%, при 13.6% за турската етническа
група и 4.5% за лицата от българския етнос. Очевидно, ниският интензитет допълнително утежнява и влиянието на фактора „заетост”, като последният се
редуцира с непълното използване на трудовия потенциал на работещите роми.
Като доказателство за това, че бедността при работещите бедни произтича от ниската им степен на образование, а не от етническия им произход, се
привежда съответна информация – съотношенията между образование и бедност по етнически групи. За отбелязване е, че при трите етнически групи с нарастване на образователното равнище рискът от бедност при работещите лица
намалява. Рискът от бедност за лицата с начално и без образование е 30 пъти
по-висок в сравнение с лицата с висше образование за българската етническа
група и пет пъти по-висок за турската етническа група. При лицата, определили
се като роми – 59% с начално и без образование са бедни.
Таблица 8. Относителен дял на работещите лица по образование,
риск от бедност и етническа принадлежност
Степен на образование

българска

турска

ромска

небедни бедни

небедни бедни

небедни бедни

Начално и без образо- 42.4
вание

57.6

58.2

41.8

41.0

59.0

Основно

78.7

21.3

61.7

38.3

55.5

44.5

Средно

94.2

5.8

84.4

15.6

81.9

18.1

Висше

98.0

2.0

91.5

8.5

100.0

0.0

Източник: Съставена по информация от „Индикатори за бедност и социално включване през 2015 г.”, с. 7, НСИ.
Резултатите от наблюдението на работещите лица по образование, етническа принадлежност и риск от бедност недвусмислено потвърждават напра252

вените изводи и предложения в настоящето изследване относно определящата
значимост на образованието, както и, съответно, необходимостта от много
спешна и съществена реформа на образователната система. Те доказват и целесъобразността на направеното предложение от автора на настоящето изследване за въвеждането на образователен критерий за родителите, който да
отграничи задължителното образование за децата от всички етнически групи.
В проведеното наблюдение на НСИ се акцентира върху определението
на образователната степен и професията на родителите като важен фактор за
бъдещото развитие на децата.

В този случай образователното равнище се

свързва с влиянието му върху бедността и по-конкретно върху бедността на
децата. Факт е, че през 2015 г. всяко седмо дете от десет деца (69.4%), чиито
родители са с начално или без образование, живее в бедност. По отношение на
родителите с основно образование, в бедност живеят 40.1% от техните деца.
Тези прекалено тревожни, а и негативни реалности ясно потвърждават и
необходимостта от въвеждането на задължително възпитание, обучение и образование за децата и учениците, чиито родители притежават образование пониско от началната и основната степен. Този критерий отразява най-прецизно
сегрегацията понастоящем в образованието, която изисква незабавни реформи
(радикални промени с цел ускореното реализиране на релацията: образование
– заетост – бедност), повишаване на стандарта и качеството на живот.
Заключение
Настоящето изследване съвършено категорично потвърди и а piori определените проблеми, които са органично свързани с интегрирането на ромската
общност към националните ценности, също и към гражданското общество. Множеството извършени анализи, изводи, предложения и препоръки реалнж доказват изключителната сложност и трудност на естеството и феноменологията на
интеграционните процеси. Те безспорно притежават твърде разнороден характер, което пък и предопределя прилагането на подходящи конкретни подходи,
мерки и решения, съобразени и със спецификата на ромската етническа група.
Изпълнението на основната цел на изследването бе органично свързано
и с постигането на базата на прилагането на постановките в съответните нор-
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мативни документи, на систематизирането и решаването на актуалните проблеми в дефинираните основни приоритетни области: образование, заетост и
бедност. Формулираните в него конкретни предложения за съответни действени политики и мерки са предпоставки и за реално приобщаване на ромите към
изграждането на съвременно общество, основано на иновативни технологии, а
най-вече на отстояване, а и утвърждаване на демократичните и хуманистични
ценности и норми във всички сфери на публичния и частния живот на хората.
Извършеното изследване видимо се базира и на една солидна поредица
нормативни актове, основният от които е „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)”. Трябва обаче да се посочи и то изрично, че тази Стратегия притежава високи научни, експертни и практически приложими качества, което позволи и изследването да се съобрази с
принципите на политическата рамка на Европейския съюз за защита правата на
човека, а и за недопускане на дискриминация по профила етнически произход.
В изследването осезаемо и категорично освен това се и констатира, че
местните органи имат много решаващо значение, важна роля за реализирането
на ромската интеграция, тъй като те познават не само проблемите на ромите в
техните общини, но и най-подходящите мерки за реалното й осъществяване.
По отношение на стратегическия приоритет „Образование”, като основна предпоставка за приобщаване на ромите, са предложени промени в действащата образователна система, които се отнасят до осигуряването на необходимите условия за обхващането на ромските деца от възможно най-ранна възраст в детски заведения като детски ясли и детски градини. Това е природно
естествена среда, в която ромските деца могат да бъдат отглеждани, възпитавани и, съответно на възрастта им, обучавани с грижа и с подходящ подход. По
този начин ще бъде решен (до голяма степен) и кардиналният проблем за основната причина, която затруднява училищното им образование – минималната
или недостатъчна степен на владеене от ромските деца на български език. Когато ромските деца постепенно усвояват български език в естествена социална
среда от ранна възраст, със сигурност ще проявят желание да бъдат ученици.
Положителен момент е фактът, че при трите основни етнически групи се
е повишил делът на лицата с най-ниска степен на образование. Целесъобразно
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е децата на родители с ниска степен на образование от всички етнически групи
да посещават детски заведения, при това даже и задължително.
В изследването също така релефно се изтъква, че предучилищното обучение притежава изключително важни функции като преходен етап от възпитанието и обучението на децата в ранна възраст и началното училищно образование. Тук особено значение придобива и повишаването на знанията, които са
свързани с изучаването и обогатяването на книжовния български език. Резултатите от прилагането на Закона за предучилищно и училищно образование
осигуряват индивидуално развитие на всяко дете/ученик в съответната възрастова група. Целодневното училищно обучение също има задължителен характер, като освен учебните занятия е необходимо организирането на привличащи
учениците културни и спортни занимания.
Новата образователна структура, с която се цели пълен целодневен обхват на ромските деца от ранна възраст (примерно двегодишна възраст) до навършване на задължителното основно образование в десегрегирани образователни заведения фактически, а пък и практически се оказва, между другото, и
единственият правилен път към ефективното интегриране на ромските деца.
Основната цел в училищното образование обхваща системното преодоляване на паралелки по етническа принадлежност, както и преди всично, или
най-важно – създаването на образователна среда за достатъчно активно социално-етническо приобщаване и пренасочване на ценностната им ориентация.
По отношение на средното образование, трябва обаче достатъчно ясно,
дори и категорично да се отбележи, че понастоящем вече съществува един
твърде значителен шанс за продължаване на образованието, което се предопределя и от недостига на професионално профилирани или много добре обучени работници за иновативните предприятия.
Същевременно, в настоящото изследването е отделено доста подобаващо място на ограмотяването и обучението на възрастни лица от ромски произход, което повишава техните шансове за включването им на пазара на труда.
По отношение на стратегическия приоритет „Заетост”, като ключов индикатор за реалното интегриране на ромите, се обръща особено внимание на
релацията „образование – заетост”. Силата на взаимодействие между образо-
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ванието и заетостта се изследва пряко, т.е. от една страна разпределението на
етническите групи по степен на образование, и от друга – разпределението на
заетите роми по вид заетост, според тяхното образование. Прави особено впечатление и обстоятелство, че фактически нараства относителният дял на „самонаетите” със средно образование, което пък вече и доказва, че по-високата
степен на образование осигурява и повече възможности за собствен бизнес.
Специален интерес представлява и направената интерпретация на икономическата активност на населението, което предоставя съответни типове
информация за структурата на икономически активните етнически групи, ала и
тези по статус в заетостта, и спрямо двете основни групи – заети и безработни.
Въз основата на постигнатите и демонстрираните резултатите от настоящото изследването, както и на отчетлив формулираните цели в нормативната
уредба, са дефинирани ясно и целите за изпълнение, като особено внимание
се отделя на мярката „социално-икономическа интеграция на уязвими групи”.
Като твърде важна и за теоретическото осмисляне, а още повече и за реалната социална пракатика е изведена и релацията „заетост – бедност” –
критерий за степента на интегриране на ромите. Високата корелационна зависимост между тях най-силно се проявява именно при ромската етническа група.
Въз основа на извършеното изследване от Националния статистически институт – „Статистика на доходите и условията на живот”, като основен фактор, пораждащ риска от бедност общо и в етнически профил, е определена икономическата активност, а и участието на пазара на труда. Резултатите от статистическото наблюдение недвусмислено показват, че съотношението „бедни – небедни” най-силно е изразено именно при ромската етническа група – 67.2 : 32.8.
Достатъчно показателни същевремено са и данните за относителния дял на доходите според икономическата активност и етническата принадлежност. Направен е изводът, че делът на работещите бедни зависи не само и не толкова от
характера и спецификата на техния етнически произход, колкото, а сигурно даже и най-много тъкмо от степента на тяхното образование. Доказателство за
това безспорно е и фактът, че в сравнение с турската етническа група, бедните
роми са почти два пъти повече, а пък и спрямо българската етническа група, те
даже са и 4.5 пъти повече, което реално илюстрира и прекалено сериозни, даже и тежки социални диспропорции, което едно, афиширащо непрестанно свои256

те желания да бъде демократично и проспериращо, общество по никакъв начин
не може да толерира, нито пък (исторически и всекидневно) да възпроизвежда.
Много показателен също така е изводът, който се отнася за т.нар. работещи бедни. Най-висок в този ракурс е относителният дял на турската етническа група, следвана от ромската, като едновременно с този важен факт се забелязва и значително по-високият дял на ромите по отношение на безработните
лица – 43.7% срещу 28.2% за турския етнос. Очевидно, разпределението на етническите групи по икономическа активност доказва отново, че образованието
е решаващият фактор за релацията „образование – заетост – бедност”. На основата на информацията за съотношенията между образование и бедност по
етнически групи се констатира, че при трите етнически групи с нарастването на
образователното равнище, рискът от бедност при работещите лица намалява.
Фрапиращ обаче е фактът, че при лицата, които са се определили като
роми, бедните с начално и без образование представляват близо 2/3 – 60%.
Този внушителен, но и негативен факт определено притежава и двупосочен
ефект: от една страна, той силно влияе както върху самите роми с ниска степен
на образование, като ги лишава от възможност да участват на пазара на труда,
а, от друга, и върху настоящето или бъдещото развитие на техните деца, като
ги обрича да живеят в мизерия, бедност, социална безперспективност и голяма
екзистенциална тревога. Очевидно, в обществото трябва да настъпи съществен
прелом, при това и във всички негови сфери – това реално го изисква фактът,
че всяко седмо от десет деца с ромски произход, чиито родители са с ниско образование, живее в бедност. В бедност живеят също така и немалка част от
децата и на другите етнически групи. Въпреки че техният относителен дял е
много по-нисък, принципно не трябва да се допуска деца да живеят в бедност.
Понастоящем социално-икономическата ситуация в България е донякъде
обнадеждаваща, ако се слушат и четат официално депозираните статистически
данни от централната власт: икономическият растеж вече определено изисква
по-висока заетост, но и същевремено по-висока степен на образование. Необходимо е и стриктно приложение на поставените цели, а мерките да водят до
реално интегриране на ромите, компетентните органи на управляващо и изпълнително ниво да изискват провеждането и на качествени реформи, които преди
всичко трябва да се осъществяват в сферата на образованието и на заетостта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Максим Мизов
Авторският колектив на настоящата монография съвсем преднамерно и
последователно „взема на мушката” на научно-теоретическия и аналитичноинтерпретативния си „снайпер” само няколко, но според него, пък и според преобладаващата част от професионално ангажираните с тази (извънредно актуална и деликатна) тематика, изключително важни или съществени проблема.
Такъв, на първо място, например, е проблемът за ролята и значението на образованието на ромите в сегашните и близко предстоящите исторически времена и социални реалности на иначе динамично менящото се наше общество.
Именно затова той е даден в генерален план и, съответно, централен за фокуса на теоретичното осмисляне на ромския проблем в две от лансираните в нашата монография студии, като е солидно засегнат и в останалите разработки.
Никой от авторите на този труд, обаче, изобщо не си въобразява, че този, фундаментален, даже съдбовен проблем е своего рода Архемедов лост, с когото
бихме подпрели или, дори нещо повече, преобърнали в каквато пожелаем посока, цялото огромно, а и одиозно бреме, което неграмотността, нецивилизоваността, безкултурието или субкултурата на една немалка част от нашите роми
слага забележимо върху съдбата на днешната държава и на нашето общество.
Обстоятелството, че този проблем придобива изключителен, но и конюнктурен
приоритет, както и колосална значимост в сегашното преходно или в по-скоро
сриващо се все по-надолу обществено-историческо състояние на държавата и
обществото ни, съвсем и не означава, че към редица други, също не по-малко
важни и сложни проблеми/дилеми, свързани с ромския казус, трябва да се отнасяме, или с високомерно пренебрежение, или с омаловажителни реакции.
Самият проблем за видимите или незабележимите (с просто око) дефицити на образованието, както и на онези, свързани с безкултурието, е продукт
на още много, сложни и трудни за цялостно и окончателно разгадаване и овладяване, въпроси, на една значителна част от съдържанието и спецификата на
които ние не отделяме достатъчно, в някои случаи дори и никакво аналитично
внимание. Те несъмнено имат своето важно място и роля, поради което очакват звездните си мигове да бъдат експонирани пред сетивата на читателя, а и
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да разкрият всичките си било прелести, било потайности, било рискове, спотаени в самите тях, разбира се, единствено чрез научните интерпретации за тях.
Ще дам само три примера, които, обаче (струва ми се), са и достатъчно
красноречиви за обсъжданата тук и сега фрапираща, или пък умело завоалирана липса на присъствието и значението на подобна тематика. Става дума за
характера и спецификата на циганската/ромската митология, която, от една
страна, има своя своя, доста протяжна в исторически контекст, биография, а от
друга, притежава и прекалено интересна, но и богата амалгама от всевъзможни
примеси, от доброволни, или пък принудителни смесвания със смислови и ценностно-нормативни „субстанции”, присъщи и на съвсем по-други идентичности.
В нито един от депозираните в тази монография разработки тази значима тема
не се слага под „микроскопите” на научно-теоретическите анализи, тълкувания,
въпреки че всеки един от авторите отлично знае, че културната идентичност и
оригиналност на всеки един етнос в значителна степен и форма се обуславят и
от произхода, естеството, особеностите, феноменологията и функционалността
на тези митологеми, които сякаш са абонирани от и за вечността на този етнос.
Защото, ако правилно „разшифроваме” секретите или паролите, съобразно които в исторически, или актуален контекст се създават и разпространяват в обществено-историческото, или във всекидневно-житейското време-пространство,
в душевността и битийността на представителите на даден етнос такива митологеми, много по-лесно и по-бързо ще стигнем до и ще проумеем потайностите
и на потребностите и интересите, на ценностите, или дистанциите от конкретна
жизнено важна сфера, каквато в нашия случай сега се явява и образованието.
Вторият пример, който се експонира доста епизодично или бегло маркирано в текстовете на студиите в настоящата монография, се отнася до ролята и
значението на ескалиращия криминалитет сред представителите на ромската
общност, както в близкото/по-далечното минало, така и особено в настоящето.
А високата криминалност на персонално или общностно ниво не е само закономерен продукт, или единствено логично следствие от характера и естеството,
от формите и мащабите на неграмотността и специфичната субкултура на етноса. Тя е резулат и от многопосочните влияния или въздействия на прекалено
сложен и трудно понятен за неромите сплит от етнически, а и силно етнизирани
митологеми, на своеобразно сакрализирани, или пък профанизирани еталони
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за личен и групов просперитет, за доминация, или – обратно, – за стигматизация и репресия на оценъчно-нормативни оптики, които са фило- и онтогенетично предавани между отделни поколения, а и във фамилен и персонален аспект.
Именно такива специфични, уникални и присъща най-вече или дори единствено
за циганите/ромите смислови и ценностно-нормативни „матрици” предопределят, или в огромна степен и форма дефинират и своеобразията на техните мотивационни биографии, както и на опрадателните катехизиси, които използват
ромите за своите простъпки и грехове, престъпления и други прояви в социума.
Третият пример, на който също изобщо не се обръща специално внимание и анализ е свързан с особеното прекалено „сгъстено” (в демографски контекст) пространство и време с ближни индивиди, а съответно и със съпровождащите ги или с пренасяните (от тях) аксиологически/прескриптивни „матрици”,
които обуславят и форматират по своему идентичността на индивида и групата.
Нито една от депозираните (в тази монография) студии не се спира поцялостно или изобщо на този изключително съществен проблем, независимо от
факта, че всичките автори прекрасно знаят и разбират, че пренаселеното (фамилно, персонално-екзистенциално, биографично, психологическо, а и в крайна
сметка, етническо социално) пространство винаги по особен начин се проецира
и форматира душевността и битийността, манталитета и маниерите на хората,
които го обитават, или които се възпитават в неговите предели, реалии и нрави.
Това, дали конкретен индивид се формира и развива в социална среда, притежаваща или много малко, или пък твърде много човешко присъствие (каквото и
да се разбира под това), е изключително съществено и относно (закономерно
или евентуално) появяващите се в неговия личностен портрет, а и в цялостната
му публична, или частно-житейска изява добродетели, достойнства и предимства, или – обратното, – сладости, недостатъци, или пороци. Защото една такава специфична „пренаселеност” може да и реално се оказва неимоверно мощен фактор за съхранение и транспортиране през времето и пространството на
етнически характеристики, които могат да се запазват и дори да демонстрират
едва ли не вид на консервирани за вечността, независимо от динамиката и противоречивостта на измененията, които настъпват в държавата или обществото.
Макар всеки от авторите на монографията да е и съвсем наясно с тези казуси,
нито един от тях не ги прави достояние и ценен трофей за читателския интерес.
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В известен смисъл, това е един жест или императив и към самите нас –
всеки сам, или отново заедно, след някое време, а и под друго заглавие – отново да се завърнем и приютим „под стряхата” на подобни значими въпроси, за да
ги видим с други очи, за да се вслушаме и чуем по нов начин техните особени
крясъци, или шепоти, за да усетим допира им до онова, което е важно, или централно в подобни бъдещи изследователски авантюри, творчески преключения.
Освен всичко друго, такива отсъствия могат да играят и ролята на един дискретен призив към нашите колеги от различни научни дисциплини, които също така
достатъчно отговорно и професионално качествено, а не заради конюнктурата,
или само „поръчково” се занимават с тази „взривоопасна” тематична материя.
Защото циганският/ромският проблем не е конюнктурен, нито е само изкуствено
прокаран и целесъобразно, инструментално натрапен в обществения ни живот.
Той има своята многовековна минала, а и не се знае още колко дълга и бъдеща
историческа биография, поради което трябва да се следи и изследва правилно,
обективно, без изкуствено допингиране с моментни залитания или пристрастия.
Нещо повече, днешната – бурна, смутна, преломна – историческа съвременност, както и динамично, но и крайно противоречиво изменящото се общество определено и мащабно сервират такива предпоставки, условия и реалности, които доскорошната социално-етнична биография на циганите не познава.
Само преди четвърт век никой не можеше да допусне в България, че циганите/ромите могат да се оформят и наложат като главни субекти, или като централни (по своята значимост и мащабност на присъствието и влиянието си) посредници в съвършено непознатата за историческото минало покупко-продажба
на изборни гласове, на специфична роля в трансфериране на електорален вот.
Днес това е съвършено банална, макар и горчива, одиозна и позорна за държавата и обществото ни, реалност, панорама, която вече е станала и тривиална.
Или да вземем „на прицел” друг един одиозен феномен от нашето време:
участието на цигани/роми в търговията с бебета извън границите на България. В етническото съзнание и самосъзнание на този етнос открай време битуват представи за изключителна свързаност между поколенията и за огромната
ценност, която неговите представители придават на бебетата, децата, юношите. Днес изведнъж се окава, че едва ли не почти всички участници в такава потресаваща и умонепонятна търговия с деца са преди всичко хора от този етнос.
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Как да се обясни и интерпретира този странен феномен, а пък и парадокс? На
този въпрос досега няма посветени сериозни научни изследвания и съчинения.
Той, разбира се, е само мимоходом споменат в една от нашите студии, но, както може да се очаква или разбира, заслужава далеч много по-голямо внимание.
За подобни исторически метаморфози огромна или дори фатална вина
имат преди всичко политическите елити, „алхимично сътворени” в годините на
злополучния преход. Заедно с това, обаче, никой от учените не сондира и анализира защо и кое, какво и как от етническата субстанция в душевността и битийността на представителите на този етнос реално подпомага, но и стимулира
възможностите, прийомите, формите, мащабите и нивата на тези деформации.
Такива зависимости и взаимовлияния реално има, но и трябва да се изследват.
Следователно, има предостатъчно бели полета, дори смело можем и да
кажем девствени територии, в които изследователския ботуш още не е стъпил.
Нашият изследователски колектив изобщо не страда от фалшивата илюзия, че е в „хванал здраво за гушата” всички – прекалено сложни и трудно решими за кратко време – въпроси, които историята и настоящето предлагат, а и
които пронизват, и затрупват не само жизнените светове на отделните индивиди или различни социални общности, но така също и обществото като цяло, а
оттам вече и публичните реалности и нрави в държавата. И в този смисъл не са
нужни абсолютно никакви допълнителни обяснения, или всевъзможни оправдания, които да са способни да оневинят едни такива отсъствия. Чисто и просто,
защото няма такъв научно-теоретически анализ, който като „на отворена длан”
да постави, или здраво да стисне „в шепата” си абсюлютно цялото пъстроцветно богатство, които обема всички проблеми и дилеми от конкретен вид сфера.
Това релно е и практически невъзможно в което и да било монографично изследване от такъв сорт, нито пък е по силите на които да са, а и колкото и да са
дръзки, храбри, или, ако щете, самонадеяни, талантливи изследователи, които
са поели върху „духовните си рамене” сизифовото бреме на подобни въпроси.
Затова любезните читатели трябва да проявят необходимото великодушие, умствената проницателност, но и съобразителност, че не могат/трябва да
очакват от всеки научен колектив чудеса, каквито и приказките не предоставят.
Ние не ги молим за такъв жест, нито им припомняме задължение, което те сами
трябва да осмислят и преценяват защо, кога, къде, как и към кого да прилагат.
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Просто, защото сме уверени и сигурни, че читателите, които ще разгърнат, а и
преминат маршрутите на изложеното в териториите на изследваните тук проблемно-течатични области, притежават онзи верен усет и съобразителен вкус да
се ориентират не само или не толкова в казанато, колкото и в недоизаканото, в
лабиринтите на иносказанието, или да съзрат в мигновено появяващите се контури подсказаното по съвършено деликатен начин от страна на нашите автори.
Ние и крепко вярваме, че нашите читатели добре знаят и различните цени на
мълчанието, или на недоизказаността в определени сложни казуси и контексти,
поради което без всякакви менторства, или подканяния отвън сами ще открият
верния друм и разковничето дори и на онези въпроси, които сякаш отсъстват, а
иначе анонимно, дегизирано, чрез преоблечени и превърнати форми, действат.
Истинският проблем в една научна творба винаги, дори и когато не се
перчи горделиво, не парадира и не кокетира със своето присъствие и влияние,
е не какво липсва, а какво може да се открие в това, което повествованието
„сервира” на изтънчения, или заситения апетит на читателската си аудитория.
И без много (удобни и разнообразни) оптически съоръжения, любезният
читател на този труд ще забележи и проумее, че в „сянката” или в „подмолите”
на повечето депозирани и изследвани тук въпроси се спотайва още eдна, много
дълга и пъстра върволица от не по-малко актуални, значими или дори злободневни проблеми, които имат своето важно място и роля в историята и живота. А
това осезаемо изместване встрани или впечатляващо премълчаване на такива
проблеми, обаче, съвсем не означава, че отношението и реакцията към тях на
представителите на авторския колектив на настоящата монография е демонстративно пренебрежително, или пък отчетливо подчертано като омаложително.
А точно тук се появяват предизвикателствата и шансовете дали читателят ще
съумее да различи силуетите, да чуе гласовете, да разпознае физиономиите и
да опознае скритите природи на такива проблеми, които външно не присъстват.
Ние обаче твърдо вярваме, че може би Съдбата, а, вероятно, и най-вече
колегиалните, приятелските ни връзки отново ще ни съберат, за да можем тогава заедно и всеки по своему да обърнем много повече, за да не кажа дори и
централно внимание на подобни, тук и сега сякаш забравени въпроси или теми.
Сега ни остава само да пожелаем приятно и полезно занимание на читателите!

264

ABSTRACTS
THE ROMA: AN INSIDE LOOK
Albena Nakova
Abstract: This text attempts to set down some supporting points concerning the
successful integration of the Roma ethnic group in modern Bulgarian society. The
study is based on how the Roma see themselves and their place in society - how
they themselves assess their positive features and shortcomings; what their
representation of a successful life is; to what degree they feel part of Bulgaria and
whether they consider the country their native land; what their attitude is towards the
Bulgarian state, whether they feel “native” or “strangers” to it; whether they feel they
belong to the Bulgarian nation and their reasons to be proud as citizens of Bulgaria;
what their attitude is to education and the Bulgarian national culture; the distances
they display toward the other ethnicities in society and how, based on this, they
define the place they occupy in present-day Bulgarian society. The author has used
results and data drawn from three social surveys conducted at various times but with
the same methodology, which allows comparability of the data. The studies in
question are a national representative survey conducted in 2009 and two surveys
conducted in the city of Vetovo, Ruse district, in 2008 and 2016, representative for
the city.
Key words: we-image of the Roma; success in life; education; idea of the homeland;
traditions; folklore; ethnic distances.

EDUCATION AND EMPLOYMENT - A PREREQUISITE FOR THE REAL
INTEGRATION OF THE ROMA COMMUNITY
Baki Hyusseinov
Abstract: The present study is devoted to problems all too current for Bulgarian
society, namely the integration of the Roma from a socio-demographic and socioeconomic point of view. An important element of this process, which the study
highlights, is the combination of the national value orientation with the specifics of
Roma social norms. The focus of the study is on inclusion and equality of Roma in
the priority sectors of society - education and employment. As a legal guarantee for
the integration of Roma, the study examines the existing relevant legislation, the
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main instrument of which is the National Strategy of Bulgaria for Roma Integration (2012-2020).
In terms of education, the study proposes a new priority, namely: raising,
upbringing and educating of children of all ethnicities from an early age into a system
of childcare - nurseries and kindergartens. It is also underlined that childcare attendance must be compulsory for those children whose parents are of low educational
attainment.
The importance of compulsory full-day pre-school and school education is
highlighted, including the inclusion of children's cultural and sporting activities.
The study also underlines new opportunities for professional education in line
with the needs of the business.
Due attention is devoted to enhancing the literary and providing trainings for
the older members of the Roma community so as to provide them with an opportunity
for their inclusion in the labor market.
Much analysis has been focused on and conclusions are drawn regarding the
interaction between education and employment. It is proven that the primary determining factor for the type of employment found, especially for the Roma community,
is education rather than ethnicity. Information revealing inter-ethnic and intra-ethnic
differences in employment is presented.
The study analyzes the ethnic profile of the employment-poverty relationship,
which is perceived as a criterion for the degree of integration of the Roma. It is confirmed that education is a determinant of both employment and poverty.
The main conclusion of the study is also highlighted: education has decisive
significance and therefore, a substantial reform of the education system is necessary.
EDUCATION OF ROMA IN BULGARIAN CONDITIONS: MODERN DIMENSIONS
Valentina Milenkova
Abstract: One of the main objectives of the present paper is to identify the Roma
educational problems, which have led to exclusion from mainstream education. The
first part of the paper is focused on the deficit of equal opportunities on national level
due to ethnicity factor. The text presents an attempt for a thorough insight into the
widely argued Roma dropout phenomenon. Different sets of reasons for dropping out
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from school are discussed in the paper, i.e. educational, ethnic and cultural, economic, and family reasons.
As an adjunct to it, the article analyses key policy measures for equal educational opportunities for the Roma after 1989 on both governmental and non-governmental level. Various aspects of adopted policy interventions for stimulating educational inclusion are illustrated, and completed by a critical consideration towards
the reviewed strategic documents.
The conclusion from the present analysis is that the required policy actions
targeting educational inclusion of marginalized social groups, such as the Roma,
have been indeed formulated by the stakeholders. Yet, certain shortcomings could
be noticed and these are chiefly related to the practical implementation of the national policies into activities.
FROM EUPHORY TO DESPAIR – A POLITICALLY INSPIRED TRAGEDY
Maksim Mizov
Abstract: In the paper are analyzed the main reasons, premises, mechanisms,
forms, and realities led to the dramatic twist of the historical destiny of the gypsies/roma population during the unfortunate democratic transition. The author reveals
and explains the huge transformations in public and private life of this ethnic community. In the author’s scope of research are set two thematic circles – 1) the changes
of the socio-cultural life, dynamics, coordination and subordination in gypsy/roma
world; 2) the reverse of the historical and social time of the gypsies/ roma populations
in terms of spirituality and everyday praxis which revives some forgotten traits and
practices and leading to the appearance of entirely new phenomena.
THE ROMA – A PARALLEL EXISTENCE?
Tanya Nedelcheva
Abstract: In the public consciousness prevails the notion of the roma community as
a group, having a parallel existence and engendering tensions when crosscutting the
dominating forms of life. The key problem is whether this is a valid perception or the
situation is much more complex and one-sided appraisals cannot reflect it adequately
and cannot lead to adequate decisions for adopting policies.
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This paper argues that despite of the numerous studies the Roma community
remains not well known and this is due to the inadequate approach towards its integration. It is dominated by formal, purely administrative, ostentatious measures,
adopted by the state institutions and NGOs. This does not account for the complex
inner structuring of the community, requiring much more differentiated approach.
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