
Michal Vašečka: Nestačí, aby Róm bol kvalifikovaný. Róm musí byť 
kvalifikovanejší 

Patrí k známym sociológom na Slovensku. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných 
publikácií, ktoré sa zaoberajú rómskou problematikou. Tvrdí, že dnes už nestačí, aby bol Róm 
kvalifikovaný. Ak si chce rovnocenne sadnúť s nerómami za pomyselný okrúhly stôl, musí byť 
vzhľadom na predsudky majority kvalifikovanejší. Michal Vašečka. 
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Pozrime sa na život Rómov za ostatných 20 rokov… 
Pozrieť sa späť je dnes vlastne celkom zaujímavý príbeh. Na jednej strane, bezprostredne po 
roku 1989, sa udiali mnohé pozitívne veci. Predovšetkým v období rokov 1990 – 1992 sme 
zaznamenali dôležité akty a symbolické uznania – uznanie Rómov ako národnostnej menšiny, 
priznanie rómskeho holokaustu, možnosť rozvoja rómskeho jazyka. Veľa vecí, ktoré som vtedy 
ako študent vnímal s ohromnými sympatiami. Zároveň sa však udiali aj negatívne veci – v rámci 
výbuchu slobody a príchodu kapitalizmu sa veľká časť Rómov začala prepadávať v sociálnom 
rebríčku. Dnes vieme, že mnohé z tých procesov boli prirodzené a dali sa očakávať, iným sa dalo 
vyhnúť a sú výsledkom zlyhaní štátu i politických elít. Po roku 1989 nastala napríklad rezignácia 
štátu na riešenie niektorých problémov spojených s marginalizáciou skupín obyvateľstva – prišlo 
k rozpusteniu sústavy siete sociálnych pracovníkov, ktorí za obdobia reálneho socializmu síce 
nefungovali najefektívnejšie, ale predsa prispievali k riešeniam mnohých problémov. 
 
Následne prichádza obdobie, ktoré je zvláštne a pokrytecké. Prichádzajú vlády, ktoré síce 
deklarujú, že je potrebné riešenie rómskeho problému, ale v podstate všetci využívajú Rómov iba 
počas volieb. Dnes to vidíme v plnej nahote. Pripravujú sa koncepcie, o ktorých je na prvý pohľad 
jasné, že príliš často iba pomenovávajú problémy (aj keď správne), nemodelujú však sústavu 
riešení. Tvorcovia verejných politík náhle zisťujú, že o Rómoch mnohé informácie nemajú, 
chýbajú informácie o štruktúre rómskeho spoločenstva. Samozrejme, je to spôsobené aj tým, že 
nemáme prístup k niektorým dátam. 
 
Práve v tomto období sa profilovali ľudia, ktorí dnes v tejto téme pracujú. Bol veľký hlad po 
komplexných informáciách – bolo potrebné zmapovať rómsku politickú scénu, vývoj rómskeho 
jazyka… Ktokoľvek sa chytal nových tém, častokrát robil „prvovýskum“, nebolo veľa relevantných 
podkladov, ktoré bolo možné použiť a citovať. To je dnes minulosť – produkcia v tejto téme je 
rôznej kvality, ale rozhodne je z čoho vyberať. 
 
Samotná situácia Rómov sa takisto zmenila – napriek pretrvávaniu mnohých problémov je vidieť 
zmeny, aj keď v niektorých osadách iba malé. V mnohých rómskych osadách si pamätáme hlad 
a úplný rozklad, dnes mám pocit, že sa situácia stabilizovala ako veľmi nepriaznivá, ale už 
nehovoríme o sociálnom kolapse. Nie je to ale výsledok činnosti štátu, ale skôr mimovládnych 
organizácií alebo Rómov samotných. Zároveň si ale nespomínam, že by v deväťdesiatych rokoch 



existovala taká neprajná atmosféra zo strany Rómov k majorite. Majorita bola veľmi neprajná 
a plná predsudkov voči Rómom, ale Rómovia nie. To sa začalo meniť neskôr. A to je to, čoho sa 
bojím a čo ma mrzí, aj keď sa to dalo očakávať – niektoré časti rómskej komunity sa radikalizujú, 
začala sa objavovať autentická nechuť zo strany Rómov voči majorite. Už v 90-tych rokoch sme 
na to viacerí upozorňovali, no v každodennej realite to vie zabolieť rovnako, ako Rómov bolí 
nacionalizmus a rasizmus slovenskej majority. 
 
Čo je príčinou tejto nechute? 
Je zrozumiteľná – majorita sa k Rómom nespráva korektne, často i vzdelaná časť populácie je 
brutálna. Dobrým príkladom toho je iniciatíva na Facebooku, aby sa Rómom nedávali žiadne 
peniaze z eurofondov – ako keby u Rómov končili nejaké významné finančné prostriedky. A v 
priebehu pár dní tam pribudlo sedemdesiattisíc podpisov. Ale toto nie je chat skupina, kde sa 
človek prihlási pod cudzím menom. To boli veľmi konkrétni ľudia so svojimi menami. Toto 
signalizuje, že spoločnosť je netolerantná, neprajná, ale aj netrpezlivá a unavená. A my sme 
dnes presne v tej fáze, kde paralelne sú unavení aj Rómovia, aj majorita z toho, že sa nedarí 
riešenia posúvať dopredu. Majorita dnes už reaguje skôr na rýchle, nervózne riešenia, o ktorých 
vieme, že neprinesú žiadny efekt. Dobrým príkladom je situácia v Plaveckom Štvrtku. V obci sú 
rómske obydlia doslova opreté o plynovod a to tak nemôže dlhodobo ostať, to všetci vieme. 
Treba to riešiť, ale neriešilo sa to dvadsať rokov. Pred dvadsiatimi rokmi bola šanca slušne prísť, 
začať pracovať s ľuďmi z osady, ktorí mali nelegálne stavby v priestore, kde naozaj zo zákona 
nemôžu byť. Mohol sa pripraviť typ nejakého sociálneho bývania. No dnes to bude veľmi náročné 
a drahé. Prinesie to obrovskú mieru emócií a ja sa bojím, že sa to bude riešiť veľmi radikálne bez 
toho, aby sa tým ľuďom ponúklo adekvátne bývanie. To prinesie ďalšie emócie z obidvoch strán. 
V momente, keď už sme mnohé veci mali mať vyriešené, s riešeniami iba začíname. Bojím sa, že 
zlé emócie nás vlastne ešte len čakajú. To, čo sme zažili z obidvoch strán doteraz, nebola snaha 
o komunikáciu, ale o relatívne mierové spolužitie. Nebudem prekvapený, keď sa to zhorší. A 
nebudem prekvapený práve preto, že obidve strany sú veľmi unavené zo vzájomného spolužitia. 

V začiatkoch demokracie to išlo takým dobrým smerom. Rómovia boli uznaní za 
národnostnú menšinu, založila sa Stredná umelecká škola v Košiciach, vysoká škola, 
divadlo Romathan, Romano nevo ľil… Človek by očakával, že takýmto pozitívnym smerom 
to pôjde aj ďalej. Výsledkom 20-ročného snaženia je ešte väčší počet rómskych osád… 
Kde sa stala chyba? 
Všetci tušíme, že odpovedí je veľa. Prvou skutočnosťou je to, a zažil som to opakovane, že o 
Rómoch sa hovorilo len preto, že Slovensko malo ambíciu vstupu do EÚ. Jednoducho to bola 
povinná jazda, ktorú som sledoval s veľkým znechutením. Ale chápal som, že je lepšie, aby 
Slovensko bolo súčasťou EÚ, kde snáď bude možné pozitívne riešenia presadiť účinnejšie. Čiže 
pragmatici sme boli všetci. Druhou skutočnosťou je, že mnohí rómski lídri zlyhali. A to nielen 
nejakou rozhádanosťou, o ktorej sa hovorí, ale skôr pre chýbajúcu víziu. Navyše, generácia 
rómskych lídrov rokov 90-tych bola vzdialená problémom rómskych osád – boli vzdialení od tej 
témy približne tak, ako som bol aj ja. Ja osobne som prvýkrát do rómskej osady vkročil v roku 
1994. A bojím sa, že niektorí z tých rómskych lídrov boli na tom podobne. Boli to ľudia z miest, 
vzdelaní, integrovaní, ktorí často ani neriešili otázku svojej rómskej identity. Začali ju riešiť v roku 
1989 paralelne s tým, ako im ju začala pripomínať majorita – do roku 1989 nepočúvali každý deň 
o tom, že by boli Rómovia. Mnohí boli vháňaní do toho, aby sa stávali hovorcami tej témy. 
Ďalší problém bol v neujasnenosti priorít, čo je potrebné primárne riešiť. V deväťdesiatych rokoch 
boli problémy všade – vo vzdelaní, infraštruktúre, sociálnej situácii, jazyku. Bola snaha, že treba 
riešiť všetko naraz. A to bol omyl. Bolo potrebné jasnejšie si stanoviť priority. A dokonca aj keby 
sa priority stanovili zle, tak si myslím, že nejakú tému bolo možné dokončiť. Keby to bolo 
vzdelanie, tak aj za cenu, že by sa neriešila infraštruktúra. Možno by to bolo lepšie, ako skákať z 
jednej témy na druhú. 
Pri riešeniach problémov Rómov sa dodnes zabúda na to, že paralelne musia ísť dve veci. Na 
jednej strane aj ja súhlasím, že represia istého typu musí byť – nemyslím si, že je normálne, ak v 
rómskych osadách funguje úžerníctvo. Štát má v takejto situácii zasiahnuť, a nerobí to. Podobne 
ako vynucovanie toho, aby rodičia posielali deti do škôl. Tu však predstavivosť mnohých 
z majority končí – paralelne s represiou predsa musia ísť sociálne programy, štát by mal riešiť 



situáciu tých, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti a dnes je už druhoradé riešiť či svojím, alebo 
cudzím pričinením. A pokiaľ to nepôjde, tak jednoducho neuspejeme, skúsenosti z iných krajín 
hovoria jasne. Slovensko nie je v tomto iné ako Nový Zéland či Austrália, ktoré sa už roky snažia 
nastaviť programy vo vzťahu k Maorom, či Aboriginálom. Som vlastne prekvapený, že to tak 
veľmi majorita nevie pochopiť. Spomeniem opäť Plavecký Štvrtok – najprv musíme začať so 
sociálnymi programami, vybudovaním komunitného centra, riešením nelegálnych aktivít, 
investíciami do zlepšenia dochádzky a prospechu detí, potom je možné začať budovať náhradné 
bývanie a až niekde na konci, a svojím spôsobom slávnostne, zbúrame nelegálnu a nie veľmi 
peknú osadu. Mne sa zdá, že je to také samozrejmé. Tiež mám pocit, že na rozdiel od obdobia 
deväťdesiatych rokov tomu už mnohí ľudia rozumejú. Presadzovať sa to nedarí preto, že je 
nulová objednávka zo strany majority a politici to veľmi dobre vedia. 

Je to nejaká ľahostajnosť kompetentných, alebo taký politický výraz, že nie je vôľa… 
Ako to povedať slušne… Proste rómska téma je pre množstvo politikov, úradníkov, i bežných ľudí 
téma, ktorej sa neradi dotýkajú. Ja som to videl opakovane u ľudí, ktorých si vážim a ktorí sú 
vzdelaní a veľmi otvorení. Ale v momente, ako prišla debata na Rómov, to je téma, ktorej sa 
nechcú dotýkať. A musím povedať, že isté sklamanie prežívam aj u človeka, ktorého poznám – 
našej premiérky Ivety Radičovej. Venovala sa tejto téme, vie, o čo ide a napriek tomu ako 
premiérka o týchto témach nehovorí, nevyužíva svoj post pre zvýraznenie potrebnosti pozitívnych 
riešení. Nehovorím, že má niečo riešiť, určite by to nestíhala. Ale problém, prečo to tu nefunguje 
dvadsať jeden rokov po zmene roku 1989, je, že významné osobnosti spoločnosti tému integrácie 
marginalizovaných rómskych komunít nepodporujú politicky. Nepovedia, že toto je pre nás 
priorita a nejdú proti väčšinovej verejnej mienke. Tu jednoducho málokto má politickú odvahu 
povedať, že – áno, toto je naša priorita, chceme investovať svoj čas, úsilie a peniaze do tejto 
témy, lebo platí, že Rómovia a nerómovia tu budú žiť spolu naďalej. Len je teda otázka, že ako. 
Ja tvrdím, že ak to obdobie, ktoré žijeme, sa bude predlžovať ešte nejaký ten čas, môže to viesť 
k nepríjemnej radikalizácii budúcich rómskych lídrov. Toho by som sa nerád dožil a myslím si, že 
tomu sa dá predísť. 

Radikálne rómske skupiny zatiaľ neexistujú. No situácia v mnohých obciach je napätá. Sú 
však aj obce, kde problém so spolunažívaním nemajú. A takéto extrémy sú len niekoľko 
kilometrov od seba… 
Krásny príklad je Spišský Štvrtok a Letanovce. Ako je možné, že na jednej strane máme 
integrovanú obec, na druhej strane obydlia, ktoré sú hlboko v stredoveku? Ako sa to stalo? Keď 
to začnete skúmať historicky, zistíte, že pred viac ako sto rokmi komunikácia medzi nejakými 
konkrétnymi Rómami a majoritou v Letanovciach ustala. Obec nahnevaná vyhostila Rómov za 
dedinu, tí sa usadili niekde v extraviláne pri lese. A problém, ktorý sa možno vtedy dal riešiť 
pomerne ľahko, sa začal znásobovať. Ustala komunikácia, objavili sa i patologické prejavy 
správania. Alexander Mušinka a David Scheffel chceli v projekte Svinia primäť ľudí k vzájomnej 
komunikácii. Ak v niečom tento projekt zlyhal, tak práve v tom, že nikto s nikým nechcel 
komunikovať. Ale keď sa nerozprávame, tak potom z toho nič nebude. Keď sa objaví niekto, kto 
môže byť označovaný ako problematická rodina, vyhostiť ich z obce je veľmi jednoduché. Len 
tým nič nevyriešime. Naopak – dávame problému zelenú a potom sa začne znásobovať. Tam, 
kde Rómovia a nerómovia žijú spolu, tam sa neobjavujú patológie. A tam, ak sú aj Rómovia 
a majorita chudobní, tak je to preto, lebo aj región je chudobný. Napríklad Veľký Krtíš. Chudoba 
Rómov vo Veľkom Krtíši je podobná chudobe ostatných obyvateľov, lebo je to chudobný región. 
No a ako je možné, že dnes už v bohatom Spiši máme relatívne bohaté mesto Spišská Nová 
Ves, ktoré má predmestie – Letanovce? Tam niečo nesedí. 

Výsledkom „nekomunikovania“ sú v posledných týždňoch aj betónové múry. Zatiaľ len v 
Prešove, Michalovciach a Ostrovanoch. Záujem o múry však majú aj ďalšie obce. Ako 
presvedčiť ľudí, že je to jednoducho hlúposť? 
Bojím sa, že si tým asi musíme prejsť. Aby ľudia zistili, že to nikam nevedie. Proste tie múry 
problém v komunikácii iba znásobia. A o jednu – dve generácie zistíme, že to bolo zlé. Ak by to 
staval štát, tak by bol problém. Ak by to stavala samospráva, bol by to problém. Ale už je situácia, 



keď sú ľudia schopní poskladať sa na múr. Ja s tým nesúhlasím, som presvedčený, že pripravujú 
pre svoje deti zlý svet. Skúseností iných krajín hovoria jasne – toto bude viesť k tomu, že situácia 
bude ešte horšia. 

Vrátim sa k Európskej únii. Spomínali ste, že Slovensko bralo rómsku tému ako povinnú 
jazdu. Dajme tomu, že to bolo v procese vstupu Slovenska do EÚ. Naopak štáty EÚ 
Slovensku dosť často vyčítali, že nevieme riešiť rómsku problematiku. Francúzsko pri 
prvom probléme deportuje Rómov do domovských krajín. Krajina zvolila tú 
najjednoduchšiu cestu riešenia. Nezľakli sa západné krajiny rómskej témy? 
Samozrejme, že je to pokrytecké. V prípade Francúzska sú príklady toho, že niektoré konkrétne 
komunity skutočne „stanovali“ tam, kde nemali a nemuseli. Ale v momente, keď Francúzsko 
začalo takzvane riešiť túto problematiku, sa ukázalo, že vôbec nedeportuje iba niektoré konkrétne 
problematické komunity, že zrazu deportuje na etnickom základe – iba Rómov. Nedeportovali sa 
problematickí, deportovali sa Rómovia. A ja jednoducho iba s úsmevom dodávam, že Rómovia 
neurobili nič iné, len konzistentne využívali to, čo využívam aj ja. Máme schengenský priestor, 
voľne sa pohybujeme po EÚ. A teoreticky môžeme niekde zostať žiť. Rómovia neurobili nič iné, 
len pre niekoho až príliš konzistentne využívali tieto práva. Na globálnej úrovni to však robíme 
všetci. 

Akú majú úlohu médiá v probléme spolunažívania? 
Viete, o tom sa popísalo už veľmi veľa. Už tisíckrát boli vydiskutované tieto veci zo šéfredaktormi 
a majiteľmi rôznych mienkotvorných denníkov, týždenníkov, televízií… Vznikla aj úplne úspešná 
novinárska súťaž Baroro, ktorú organizovala splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity. 
Problém je dnes ukrytý najmä v bulvarizácii a to je celosvetový trend. Médiá dnes nezohrávajú 
takú negatívnu úlohu, ako to bolo v deväťdesiatych rokoch, vtedy neexistovali štandardy. Dnes 
mnohé noviny majú štandardy – napríklad sa nebude písať o takzvanej rómskej kriminalite v takej 
miere, ako to bývalo. 

Za sebou teda máme 20 rokov života v demokracii. 20 rokov v riešení rómskeho problému. 
Aká by mala byť vízia do ďalších rokov? 
Hovorí sa, že ľudia sa v časoch veľkých problémov a zmien musia vytiahnuť za svoj vlastný vrkoč 
z bahna. Chytiť sa a ťahať sa. Vzhľadom na to, ako majorita pozerá na Slovensku na Rómov, 
bojím sa, že Rómovia si bohužiaľ musia pomôcť sami. Mám pocit, že ľudí, ktorí sa s pozitívnymi 
emóciami pozerajú na Rómov a na to, že ich spolužitie by mohlo byť o niečo normálnejšie, je 
stále málo. A ak sú, tak väčšinou z mestského prostredia, veľmi ďaleko od problémov chudoby 
a mnohodimenzionálnej marginalizácie. Na to, aby si Rómovia pomohli sami, musí prísť nová 
generácia. Ale pozor – nie vzdelaných ľudí, ale vzdelanejších než tí ostatní. Rómovia na 
Slovensku, ktorí si už čoskoro sadnú s majoritou na pomyselný okrúhly stôl, musia mať za sebou 
kvalitné univerzity, nie tie slovenské. Oxford a Harvard, nie vysoké školy krajských miest 
Slovenska. Ja viem, že teraz si možno niektorí povzdychli, že je to predsa nezmysel. Ale obávam 
sa, že sme dospeli do štádia, keď nestačí, aby Róm bol kvalifikovaný. Róm musí byť 
kvalifikovanejší. 
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