
1

Prepreke učenju i socijalnoj participaciji romskog deteta i mogući
načini njihovog prevazilaženja

Intervju sa romskom porodicom

Za ovaj zadatak sam se opredelila iz razloga što me je privukla sama pomisao
da ću obaviti intervju, tj. razgovarati sa romskom porodicom i saznati koje je
njihovo mišljenje o školovanju svoje dece i o obrazovanju uopšte. Poželela sam da
prodrem u jedan deo njihovog života, tako da sam bila vrlo inspirisana prilikom
obavljanja ovog zadatka.

Posetila sam romsku porodicu u Kostolcu, blizu Požarevca. U Kostolcu postoji
jedan deo, nalik na ” geto “ , gde žive romske porodice. Odvojeni su od ostalih
delova grada. Odlučila sam da odem do tog mesta i da obavim razgovor sa jednom
od porodica. Dok sam išla do ovog mesta, razmišljala sam kako će me prihvatiti, da
li će želeti da razgovaraju sa mnom, da li će uspeti da steknu moje poverenje. Dok
sam se približavala, mogla sam da vidim dosta starih, oronulih, propalih kućica, sa
polurazbijenim prozorima, zalepljenim sa kartonima. Ove kuće su bile napravljene
od raznih vrsta materijala sa smetilišta, bez dimnjaka, dakle, bez grejanja. Vrata na
kućama su bila stara, polomljena, kao da nisu imala nikakvu funkciju, nego samo
tako iskrivljena da stoje. Pored kuća su bili i kontejneri, gde su takodje živele
romske porodice. Svuda je bilo blata, put nije bio prohodan. Ispred svake kuće i
kontejnera su mogli da se vide ljudi, lagano obučeni. Tog dana je duvao vetar, tako
da sam imala osećaj kao da će ove malene kuće da se sruše. Želela sam da obavim
razgovor sa porodicom koja ima decu. Deca koja su se igrala napolju su me
primetila, i odmah pozvala svoje roditelje, jer ja sam tamo bila nepoznata. Iz
jednog kontejnera je izašao stari deka. Pitala sam ga da li bi želeo da mi pomogne,
tj. da me uputi kod porodice koja ima decu, kako bih im postavila nekoliko pitanja
o školovanju svoje dece. Deka je sasvim ljubazno rekao da hoće, i odveo me do
jedne kućice. Zahvalila sam mu se, a zatim sama nastavila.

Ispred kuće je bio jedan stariji čovek, cepao je drva.



2

“Dobar dan ”, rekla sam ja. “ Dobar dan kćerko”, odgovorio je čovek. Predstavila
sam se, i pitala ga ako nije problem da malo porazgovaram sa njim i njegovom
ženom. Objasnila sam mu da nemam loše namere, da želim da saznam kako je
njihovoj deci u školi, i da bih bila vrlo zadovoljna i zahvalna kada bi pristali. Čovek
je rekao da nema problema, i pozvao me unutra. Kućica je imala samo jednu sobu.
U njoj su bila dva stara kreveta, jedan sto, dve propale stolice i jedan šporet. Unutra
je bilo veoma hladno, a uslovi su bili veoma loši. Vetar je duvao kroz polurazbijene
prozore i polomljena vrata. U sobi su bila četiri deteta i njihova majka. Sa svima
sam se pozdravila, a zatim rekla da bih želela da im postavim nekoliko pitanja,
sasvim dobronamerno. Prvo su me čudno gledali, a zatim, kada su videli da nemam
loše namere, opustili su se. Deca su izašla napolje.

Pitala sam oca: “ Da li su ova deca sva Vaša?” Otac je odgovorio da jesu, a žena
je klimnula glavom.

-Da li svi idu u školu? Koji su razred?

“Ovaj najstariji sin je četvrti razred, a ćerka je treći, idu nekako, a ova dva
najmlađa sina još ne idu.”

-Kakvi su učenici Vaš sin i kćerka? Da li dobro uče?

“ Pa ovaj najstariji sin i nije neki đak, ne zanima ga nešto škola, ali nije glupo dete,
nego neće da uči, a pravo da ti kažem nema ni kad, a ni gde da uči. Stalno meni
pomaže oko drva, a nema gde da piše domaći, u ovoj sobi nema mesta, i to je
najveći problem. I kako onda i da ne bude loš đak…”

Otac je spustio glavu, a žena je prekrila oči rukama.

-Čiko, a kakav je đak kćerka?

Otac je podigao glavu i rekao: “ E ona je već druga priča, škola joj ide, voli da uči,
nema loše ocene, čak i mene ponekad uči. “ Otac se blago nasmejao, a žena je
ponosno klimala glavom. “ Eto ”, nastavio je otac, “ jeste da ovde nema gde da se
uči, ali ćerka nam je mnogo pametna, ne da se, vidi se da voli školu. Samo žena i
ja ne možemo da joj pomognemo toliko, jer mi nemamo nikakvu školu. Drago mi
je kad ćerka dođe iz škole i kaže da je učiteljica pohvalila i da je dobila dobru
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ocenu. “ Ocu su oči zasjajile. „ Malo teže joj ide srpski, jer meša sa ovim našim
romskim. “

Drago mi je bilo što je otac hteo da podeli to sa mnom, što je otvoreno pričao o
svojim problemima. Nastavila sam dalje sa pitanjima.

-Da li vaša kćerka radi nešto sa majkom, pomaže?

“Jao, radi i te kako, žena malo, malo pa bolesna. Onda sve ćerka mora sama, da
spremi za sve nas da nešto jedemo, a i da ide u školu. Koliko se puta samo desilo
da ne ode u školu da bi preuzela majčine obaveze i brinula o ovim najmlađim
sinovima. Eh…” Tužno je zajaukao otac… Majka je spuštene glave samo ćutala.
Otac je rekao da ne voli što se njihova deca tako pate, što ne mogu da budu kao i
ostali, da žive normalno, da im bude toplo kod kuće, da imaju svoju sobu i svoj
krevet, da redovno idu u školu i da budu dobri đaci. Pažljivo sam slušala svaku
očevu reč, i pokušavala da ga ohrabrim.

-Kako se učiteljice ponašaju prema vašoj deci?

“ Pa znaš kako, sve učiteljice se drugačije ponašaju prema Romima. Znam da se na
mog sina stalno dere, da mu daje loše ocene, i da na njega i još neke romske dečake
ne obraća pažnju. Priča mi sin, kaže da ga učiteljica ne voli, da mu kaže da ništa ne
zna. I šta ja posle da radim? Na roditeljske satanke ne idem, sramota me. Jednom
kad sam bio učiteljica je pričala o mom sinu sve najgore, i od tad ne idem. Ostali
roditelji me gledali popreko, nisam znao šta da kažem.” Ocu je krenula suza niz
lice. Uhvatio se za glavu. Bio je očajan. Majka je savila glavu u krilo i zaplakala.
Bilo mi je vrlo neprijatno, jer nisam znala šta da kažem što bi ovim roditeljima
vratilo nadu u život i u budućnost njihove dece. Sačekala sam da se situacija malo
smiri, a zatim nastvila.

-Kako je Vaša kćerka prihvaćena od strane učiteljica? Da li se učiteljica isto
ponaša kao prema sinu?

“ Pa vidite, situacija je malo bolja. Ipak je žensko žensko, a moja ćerka je poslušna,
uradi sve što učiteljica kaže. Trudi se da domaći radi stalno, iako ne stigne svaki
put. Učiteljica prema njoj nije loša kao učiteljica prema sinu. Priča mi ćerka da je
učiteljica često nagradi. A to meni mnogo znači. Znači mi da znam da mi je dete
prihvaćeno kao i svako drugo, da ih učiteljica ne odvaja. To me mnogo raduje. “
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Otac je zaćutao, a zatim nastavio.

“ Ja pored moje dece učim. Ova mala zna više nego ja. I žao me što ne mogu ništa
da im pružim. Takvi smo ti mi Romi, svi su za nas zaboravili. A nismo mi loši
ljudi, isti smo kao svi, možda nismo uvek čisti i namirisani, ali i mi smo ljudi.”
Ovde je otac zastao i gorko zaplakao.

-Da li redovno idete na roditeljske sastanke kod Vaše kćerke, ili ne idete kao
kod sina? , nastavila sam ja posle nekog vremena.

“ Pa ne može da se kaže i da idem stalno, a i da nikad ne idem. Idem kad mogu. Ali
mi teško pada kad treba da odem, jer su svi roditelji lepo obučeni, a ja idem u
pocepano, pa me sramota.” Tužno je spustio glavu. Otac je rekao da mu ne pada
baš toliko teško da ide kao kod sina, jer ovde učiteljica ne vređa njegovu kćerku,
već lepo priča o njoj, kao o ostaloj deci. Rekao je da mu prija kad tako nešto čuje,
jer taj uspeh njegova kćerka postiže bez ičije pomoći.

-Da li Vaš sin i kćerka što idu u školu imaju drugare i drugarice? Kako se
slažu sa njima? Da li se međusobno pomažu?

“ Pa ćerka mi ima drugarice, druži se, dobra je ona dete. Ima neke drugarice
odavde, iz ovog našeg mesta, pa nekad zajedno idu u školu. Nije im baš blizu škola,
pa bolje da idu zajedno. I tako se druže. “

-A da li ima neke drugarice iz škole?

“ Ima, ima. Lepo su je prihvatili, dobra su to deca. Nekad mi ćerka ide kod njih da
joj pomognu da uradi domaći, ali ne dolaze kod nje, gde ovde da dođu, nemaju
deca ni gde da sednu.” Tužno me je pogledao. “Ali ima dece što ne vole moju
ćerku, pričala mi ona, kaže neće olovku da joj pozajme kad nekad nema. A da im je
nešto uradila, nego ništa. Ma neka su samo oni meni živi i zdravi, i sve će valjda
da bude dobro. Ja moju decu nikad neću da ispišem iz škole, neka idu, kad ja već
nisam išao.” Na licu oca se pojavio optimistički osmeh.

-Je l’ ima Vaš sin drugove?

“ Pa ima, druži se sa ovima iz našeg mesta, zajedno rade, idu po drva za zimu. Jeste
da u školu nije dobar đak, ali je ovako vredan, hoće da pomogne, jak je. Ne znam
šta bih ja bez njega. A u školu i nema baš nešto drugova. Neće deca da se druže s
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njm pa to ti je. Kažu mu da je Ciganin, da ide s Ciganima da se druži. Jednog druga
ima što idu zajedno do škole, ali i on je Rom. “ Majka je ćutala, ponekad nešto
dobacila i potvrdila. Otac je rekao da deca neće njegovom sinu da pomažu, da ga
izbegavaju, jer tako vide i od učiteljice koja se slično tako ponaša.

-Kako sarađujete sa porodicama vršnjaka Vaše dece?

„ Pa mi ni ne sarađujemo, ne družimo se sa njima, mi nismo kao oni, mi smo
Cigani “ , tiho je izustio otac ove reči. „ Mi, eto, ne družimo se s njima, oni nam
nisu ravni. Ako se družimo sa nekim, to je sa ljudima iz našeg kraja, odavde, sa
Romima. Ovde smo svi jednaki, nema izdvajanja, nema podsmevanja “ , teškim
glasom govorio je otac, a majka tužno gledala. „ Znate “ , nastavio je otac, „ mi se
ovde pomažemo, brinemo jedni o drugima, svi smo kao jedno. I  ne žalimo se
toliko. Najveća briga kad ustanem jeste da li će moja deca da imaju šta da jedu, da
ne budu ceo dan gladni.“ Otac je rekao da mu roditelji ostale dece koja idu u školu
sa njegovom decom ne pomažu toliko, pogotovo sa strane sina. U odeljenju
njegove kćerke je bolja situacija; roditelji se na kulturan način ophode prema njemu
kada dođe na roditeljski sastanak.

-Da li Vam škola nekako pomaže tokom školovanja dece?

“ Pravo da Vam kažem, pomaže nam. Ja sam pre svega prezadovoljan što moja
deca mogu da idu u školu, što mogu da se druže, da uče. Nekoliko puta je škola
organizovala da svako od dece iz škole donese šta im ne treba od stvari, da daju
nama siromasima. Izašli su nam u susret, i ja sam školi, deci i njihovim roditeljima
do neba zahvalan zbog toga. A krivo mi je zbog toga, što drugi moraju da nam
daju, što ne možemo sami da kupimo svojoj deci da se obuku da im ne bude
hladno. Ali dobro, šta da radim.” Otac se očajnički uhvatio za glavu i zajecao.
Majka je sve vreme ćutala, samo bi ponekad nešto dodala. Otac mi je rekao da je
njegova kćerka išla na ekskurziju, da je škola platila, i da joj je neizmerno
zahvalan.

-Da li Vas posećuju učiteljice Vaše dece?

“Ova od sina nije nikad, neće ona nikad da dođe. A od ćerke jeste, nekoliko puta.
Dobra neka žena, hoće da pomogne, hvali mi ćerku. Zna da teško živimo, videla je,
ali stalno nam izlazi u susret. Još ima dobrih ljudi. Nije je sramota da dođe među
nas Rome. Dobro da ima neko da nam pomogne. Žena ne radi, stalno nešto
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bolesna, pa kako i da ne bude kad svuda vlaga i promaja. A ja, eto, cepam drva,
idem tako nekad kod nekog gazde, pitam da mi da neki posao, da imam bar hleb da
kupim. “

-Da li pomažete deci oko domaćih zadataka?

“ Ma kako da im pomažem, nisam završio školu, ni žena nije. Mi učimo od dece, a
ne ona od nas, nažalost.” Tužno me je pogledao otac nakon ovih izgovorenih reči.

Nakon obavljenog razgovora sa ocem, zahvalila sam se na izdvojenom vremenu,
strpljenju da razgovaraju sa mnom, a zatim krenula kući.

Zaključak:

Na kraju mogu reći da mi je bilo drago što me je ova porodica prihvatili, što me
nisu odbili. Potresla me je njihova materijalna situacija, loši uslovi za život. Najviše
mi je krivo zbog dece, jer ona tu najviše stradaju. Njihova ambicioznost se sputava,
pre svega, jer kod kuće nemaju uslova za napredovanje, a zatim jer u školi ne
dobijaju podršku od strane učiteljice (dečak). Nije lepo posmatrati starije kako se
pate, a kamoli decu. Njihove sposobnosti u školi ne mogu da dođu do punog
izražaja, baš zbog predrasuda koje postoje. Ali, da li je to bitno? Da li je bitno što
oni imaju drugačiju boju kože od ostalih, i što ne žive luksuzno kao neki? Za mene
to nije bitno. Koliko god da se razlikuju, ne treba ih omalovažavati, već ih treba
prihvatiti takvi kakvi su, pomoći im ako nešto ne mogu sami da urade. Jer, čovek
ne može biti potpuno srećan samo kada za sebe nešto radi, već i kada čini dobro
drugima, kako bi drugi bili srećni i zadovoljni. Jedino tada možemo biti ispunjeni,
kada znamo da je nekome dobro zbog nas, jer smo mu mi lično pomogli. Život se
na tome i zasniva, na malim stvarima.

Dok sam razgovarala sa ocem ove dece, mogla sam da vidim svu patnju u
njihovom životu, njihovu borbu za goli opstanak. Nije mi bilo svejedno dok sam
slušala oca, posmatrala majku i nevinu decu koja su napolju trčkarala. Trebalo je
ostati jak i ne zaplakati. Videla sam koliko im je situacija teška. Ono što me je
posebno oduševilo, jeste zrno nade koje postoji u ovoj porodici, da će valjda biti
bolje, i da će njihova deca jednog dana možda imati ono što imaju druga deca.
Takođe, svideo mi se stav roditelja kada kaže da mu je najbitnije da su mu deca
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živa i zdrava,  a da će sve ostalo polako doći. Posebno me je dirnula rečenica u
kojoj je otac rekao da on od svoje dece uči.

Ono što mi se nije svidelo u razgovoru sa ocem, jeste kada mi je rekao kakvo je
ponašanje učiteljice njegovog sina. Ne mogu da verujem da neko može biti tako
bezosećajan, da ga ni malo ne dotiče tuđa teška situacija. Jednostavno, može se
reći, da takva učiteljica nije dovoljno kompetentna u svom poslu, i upravo vrši
diskriminaciju, što nikako ne bi trebalo. Za razliku od nje, učiteljica kćerke je
totalno suprotna od dečakove. Oduševila me je njena poseta ove porodice, njeno
razumevanje, naklonost, želja da pomogne drugima. To je znak da još uvek postoje
dobri učitelji, a nadam se da će ih biti i u budućnosti. Potrebno je samo malo dobre
volje da se sasluša nečiji problem, i želja da se pomogne u rešavanju problema, ili
barem smanjenju teškoća.

Što se tiče odnosa vršnjaka prema ovoj deci, možemo videti dve različite strane.
Devojčicu u školi prihvataju, druže se sa njom, dok dečaka izbegavaju, odbacuju
ga, vređaju. Ovde ne krivim decu iz odeljenja dečaka, već učiteljicu koja je to
dozvolila i dopustila. Učenici se tako ponašaju jer takvo ponašanje vide od
učiteljice, a za takvu učiteljicu se ne može reći da je dobar vaspitač.

Sve u svemu, ja se nadam da će ova deca uspeti u školi, da će se izboriti, postići
nešto u životu, i pokazati da za uspeh nije bitna  boja kože, rasa, poreklo,
veroispovest, već ono što sama ličnost nosi sa sobom, svoje kvalitete, ambicije,
osobine.

Drago mi je što sam se opredelila za ovaj zadatak, jer sam naučila nešto novo,
saznala nešto što do sada nisam toliko znala. Za mene je ovo bilo jedno novo
iskustvo, i zauvek će mi ostati u sećanju ovaj intervju.

Sanja Tizmanov 10/2011-U
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