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UVOD 

 Beseda ROM pomeni človek. 

 Poimenovanje Rom je postalo uradno leta 1971 
(ustanovljen prvi svetovni romski kongres). 

 Ime “Cigan” so dobile nomadske skupine v Evropi 
ţe pred več stoletji. 

 Romi so najštevilnejša evropska manjšina. 

 Socialni status Romov je izrazito niţji od socialnega 
statusa drugega prebivalstva. 

 



ROMI V SLOVENIJI 

V Sloveniji ţivi po neuradnih podatkih med 8.000 in 
10.000 pripadnikov romske etnične skupnosti, 

čeprav se jih je ob popisih prebivalstva za 

Rome opredelilo bistveno manj. 

 

Velik del Romov ţivi v teţkih socialnih 

razmerah, predvsem zaradi nizke izobrazbe, revščine 
pa tudi diskriminiranosti. 



BIVALNE RAZMERE ROMOV 

Romi ţivijo v zelo slabih bivalnih razmerah 
predvsem na Dolenjskem in pa tudi v nekaterih 
naseljih v Prekmurju. 

Naselja po navadi niso komunalno urejena, so brez  
elektrike in vode. 

Poseben problem predstavlja problem lastništva 
zemljišč. 

Socialna izključenost se kaţe tudi v tem, da so 
romska naselja na obrobju ali zunaj naselij, ločena 
od ostalega prebivalstva. 





ZAPOSLOVANJE ROMOV 

 Zaposlitev Romov oteţuje dejstvo, da je njihova 
izobrazbena raven nizka ali pomanjkljiva. 

 Romi teţko dobijo sluţbo, so vedno prvi 
odpuščeni ali pa so na Zavodu za zaposlovanje na 
repu čakalne liste. 

 Velikokrat delodajalci Rome diskriminirajo, saj 
ţe po priimku vedo, kdo je Rom. 

 Najpogostejši in najzanesljivejši vir preţivetja za 
večino romskih druţin predstavlja še vedno 
denarna socialna pomoč. 





IZOBRAŢEVANJE 

 Tudi na področju izobraţevanja so za Rome 
značilne neenakosti in izključenost. 

 Romski otroci so v šolskem sistemu pogosto 
segregirani.  

 Nadpovprečno število romskih otrok obiskuje 
“posebne šole” oz. šole s prilagojenim 
programom za otroke z učnimi teţavami. 

 Le redki otroci so vključeni v predšolsko vzgojo. 





  ROMSKE ŢENSKE 

 V Sloveniji je med Romi v povprečju več ţensk kot 
moških. 

 Romske ţenske so ena izmed najbolj ranljivih in 
diskriminiranih skupin. 

 Romska ţenska ja zatirana zaradi spola, razreda in 
pripadnosti etnični manjšini. 

 Romske ţenske so bile dolgo časa v svoji revščini in 
trpljenju neopaţene. 





ŢENSKA V ROMSKI DRUŢINI 

 Romske ţenske večinoma ţivijo v patriarhalno 
urejenih druţinah. Kot rezultat patriarhalnih 
tradicij veliko romskih ţensk ne uţiva polnega 
spoštovanja svojih svoboščin izbire pri 
vprašanjih, ki zadevajo najbolj temeljne odločitve 
v njihovem ţivljenju, ter so tako ovirane pri 
uţivanju svojih temeljnih človekovih pravic. 

 V romski skupnosti ima pomembno vlogo 
najstarejša ţenska v rodu, katera ima naziv 
PHURI DEJ (stara mati). 





DISKRIMINACIJA ROMSKIH ŢENSK 

 Romske ţenske se soočajo z hudo diskriminacijo v 
različnih oblikah in z med seboj povezanimi učinki, 
spodbujajo pa jo zelo razširjeni stereotipi, poznani kot 
“proti ciganstvo”. 

 Mnoge romske deklice so popolnoma izključene iz 
izobraţevalnih sistemov ali pa jih pošljejo v ločene šole. 

 Romske ţenske se soočajo s predsodki pri zaposlovanju. 

 Z diskriminacijo se soočajo tudi, ko gre za dostop do 
zdravstvenega varstva. 

 Romske ţenske so pogosto tudi ţrtve trgovine z ljudmi po 
vsej Evropi. 



REVŠČINA ROMSKIH ŢENSK 

 Romska ţenska je zatirana s strani okolja zaradi 
rase, nizke izobrazbe, revščine, v druţini pa je 
podrejena ker je ţenska. 

 

 Revščina zelo prizadeva ţenske, saj se od njih 
pričakuje, da shajajo z revščino, da obdrţijo skupaj 
druţino, da skrbijo za gospodinjstvo. 

 

 Revščina negativno vpliva tudi na zdravje romskih 
ţensk . 



IZOBRAŢEVANJE IN ZAPOSLOVANJE 

 Romske ţenske so večinoma manj izobraţene kot 
moški. 

 Nekoč je med Romi veljalo prepričanje, da ţenskam 
ni treba znati brati in pisati, saj je njihova glavna 
naloga skrbeti za druţino. 

 Romske ţenske so pri zaposlovanju na slabšem kot 
moški, saj so tudi manj izobraţene. 

 Romske ţenske so večinoma nezaposlene. 
 Tiste, ki so zaposlene opravljajo predvsem delo z 

niţjo stopnjo zahtevnosti 





ZAKLJUČEK 

Poloţaj romskih ţensk se spreminja, vendar zelo 

počasi.  

 

Romske ţenske so začele prevzemati tudi pomembnejše 

vloge v druţbi. 

 

Problematika romskih ţensk je v ozadju splošne romske 

tematike, zato jo je treba izpostaviti ter začeti delati tudi na 

tem področju. 



HVALA ZA POZORNOST 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCODV_JvcpccCFUS4GgodBm0FWA&url=http%3A%2F%2Fmojenovosti.com%2Flat%2Findex.php%3Foption%3Dbtg_novosti%26catnovosti%3D0%26idnovost%3D60165%26JUBILEJ-%25E2%2580%259E-NARODNE-UMETNICE-CIGANSKE-SSR-%25E2%2580%259CSVETLANA-TOME&ei=-l_MVeDwCsTwaobalcAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHodZ-7Jwv4BWamfVJDivlM1uRp7Q&ust=1439543664495486


VIRI FOTOGRAFIJ 

 www.delo.si 

 www.mladina.si 

 www.dolenjskilist.si 

 www.pomurec.com 

 www.skupajdoznanja.si 

 www.siol.net 

 www.romanokher.si 
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