
 

 

Ubodzy i wykluczeni społecznie polscy Romowie1 

 

Na terenie Polski mieszka obecnie około 20.000 osób należących do 

romskiej mniejszości etnicznej. Osoby te znajdują się przeważnie w bardzo 

trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Trudna sytuacja Romów to jedno 

z zagadnień poruszanych podczas Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem           

i Wykluczeniem Społecznym 2010. 

 

Społeczność romska w Polsce jest jedyną mniejszością, której sytuacja społeczna 

i socjalna, w sposób znaczący odbiega od sytuacji ogółu społeczeństwa. 

Większość problemów Romów (bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne) 

wiąże się z bardzo niskim poziomem edukacji, a co za tym idzie brakiem 

kwalifikacji zawodowych generujących złą sytuację ekonomiczną rodzin romskich. 

 

Edukacja  

Poziom wykształcenia większości polskich Romów jest bardzo niski. W starszym 

pokoleniu powszechny jest analfabetyzm. Regularną nauką objęte jest około 70 % 

dzieci polskich Romów.  

W niektórych społecznościach zdecydowana większość dzieci nie realizuje 

obowiązku szkolnego. Frekwencja uczniów romskich na zajęciach jest niska, 

bowiem dzieci często wyjeżdżają z rodzicami na dłuższy czas (np. podczas handlu 

obwoźnego). Ubogich Romów nie stać na podręczniki i pomoce szkolne. 

Dziewczynki w wieku 13 – 16 lat są już kandydatkami na żonę. Młode mężatki 

najczęściej nie wracają do szkoły.  

 

Romowie a społeczeństwo obywatelskie  

Świat gadźów (nie-Romów) jest dla dużej części Romów obcy i niezrozumiały. 

Powszechny brak wykształcenia powoduje ich marginalizację. Romowie                  

w zdecydowanej większości nie uczestniczą w życiu publicznym kraju                      

i społeczności lokalnych. W związku z tym ich problemy pozostają poza sferą 

zainteresowań społeczności i lokalnych władz. Społeczności romska i polska 

(najczęściej darzące się wzajemną niechęcią i nieufnością) nie mają 

wypracowanych mechanizmów porozumiewania się na wypadek konfliktu, co 

często prowadzi do dalszych nieporozumień. 
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Bezrobocie  

Obecnie najbardziej powszechnym zajęciem Romów jest handel. Dzięki 

rodzinnym powiązaniom z zagranicą, Romowie zarabiają na sprowadzaniu 

używanych samochodów, handlu dywanami i starociami. Niektórzy prowadzą 

sklepy, czy restauracje. Na tle całej populacji polskich Romów, ci najbardziej 

przedsiębiorczy nie są grupą dominującą. Większość Romów żyje z dnia na dzień, 

bez stałego zatrudnienia, utrzymując się z zajęć dorywczych, zazwyczaj pracując 

„na czarno”, czasami żebrząc (problem ten w dużej mierze dotyczy dzieci). 

 

Kultura i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej  

Społeczności romskie charakteryzują się niezwykle bogatą i odmienną od polskiej 

kulturą. Jej zachowanie możliwe jest m.in. dzięki środkom przekazywanym przez 

jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową. Działalność kulturalną                         

i wydawniczą Romów w Polsce wspiera przede wszystkim Ministerstwo Kultury          

i Dziedzictwa Narodowego. Największe imprezy kulturalne Romów to 

Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” w Gorzowie 

Wielkopolskim, Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów                       

w Ciechocinku, Obchody dnia pamięci o zagładzie Romów i Sinti organizowane na 

terenie byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Uroczystości 

upamiętniające likwidację w 1942 r. tzw. Zigeunerlager-Litzmannstadt Getto               

w Łodzi, oraz Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów Tarnów-Żabno-Szczurowa. 

 

Wsparcie dla społeczności romskiej ze strony państwa 

Głównym elementem wsparcia udzielanego społeczności romskiej jest przyjęty 19 

sierpnia 2003 r. przez rząd „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na 

lata 2004-2013. Podejmowane  

w ramach programu działania mają charakter kompleksowy. Obejmują zadania            

z zakresu edukacji (priorytetowe), poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, zdrowia, 

przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa, kultury, upowszechniania wiedzy          

o społeczności romskiej oraz edukacji obywatelskiej Romów. 

 
Społeczność romska traktowana jest w Polsce, jako jedna z mniejszości 

narodowych i etnicznych.  

W związku z tym należy jej się pełna ochrona prawna i pomoc ze strony państwa. 

W ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 

2010 podjęto szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości 

społeczeństwa na temat społeczności Romów i ich sytuacji w Polsce i Europie. 

Realizowane inicjatywy mają wpłynąć na integrację społeczności romskiej                  



 

 

z ogółem społeczeństwa oraz podniesienie poziomu życia i aktywności 

obywatelskiej Romów.  

 

 

Więcej informacji na temat polityki UE wobec Romów: 

 

Unia Europejska a Romowie 
Szczyt europejski w sprawie Romów 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=pl&eventsId=105&furtherEvents=yes

