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У овој оригиналној и веома значајној монографији са ду
ховитимнасловомСвенкаСавић,професоркаемерита,об
радила јеупетпоглављана451страницисвојменторски
рад са сарадницама о високообразованим Ромкињама у
Војводини.

Упрвомпоглављу,којепредстављатеоретскуосновуовог
интердисциплинарног и интерактивног истраживања, из
ложенјетеоретскиоквировогвишегодишњегпројекта.Ту
суобједињенирадовиСвенкеСавићвећобјављениудома
ћимистранимкњигамаспочетка21.векаостуденткињама
РомкињамаУниверзитета уНовомСаду, из којих се види
ширинапроблематикекојомсебавила.Уовомделуауторка
сепозивананалазекојисуприкупљениуразличитимсоци
олошким, психолошким, лингвистичким, правним, антро
полошкимиетнолошкимдисциплинамаоживотуРомкиња
убившојјугословенскојзаједницикојипотврђујусудоду
плојдискриминацијиРомкињаиотомеданамовиподаци
помажударазбијемопредрасудепремањима.

Користан налаз из ових истраживања, посебно из етногр
фаских, јесте да су наше стареРомкиње, у зависности од
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послова којима су се бавиле и којима су себи избориле
егзистенцију и место у друштву, од ране младости пре
ко зрелог добадо старости, повезане са градскимженама
ууслугама,разменидобараиунекимдругимситуацијама
укојимасунекеРомкињеинеромкињеупућенедиректно
једнанадругу.Безобзиранаобостранукорист,целокупна
околинанијеРомкињамаинеромкињамабиладобронамер
нонаклоњена,нинаконДругогсветскограта,иакосуједна
костиравноправностсвихнародаинародностиусоцијали
стичком друштву биле загарантоване законом. Ромкиње и
даљесакупљајусекундарнесировине,радеразнесезонске
послове,правеипродајуразличитепредмете(корпе),итд,
аукућаманеромкињасуспремачицеичувајудецу.Уне
коликоистраживањадокументовано јештасведоприноси
сиромаштвуРома,описанисунапорикојиРомичинедасе
изборесасиромаштвом,асиромаштвојеразлогзапредра
судевећинскогнародапремањима.Истраживањапсихолога
исоциологапоказаласудамлади(ученициистуденти)ве
ћинскогдруштваимајујакестереотипеипредрасудепрема
Ромима,иданикоодњихнераздвајароднуодраснедис
криминације.Овиподацисуприкупљениупериодукадасе
најугословенскомпросторуводеразличитиратови(1992).
Политички контекст игра важну улогу у изражавању дис
танце према другој националној заједници. Рат повећава
дистанцу,амирјесмањује.

Социолошка истраживања су открила да постоји етничка
специфичностРомкињаупросторносегрегиранимзаједни
цама(махале).КонкретандруштвениконтекстукомеРом
кињеживеможедапотврдихипотезуоетнокласномста
тусуРомаодносноотомедаРомкињесредњихгодиначине
стубодржавањапатријархализмајеркаотаквесоцијализују
исвојећеркеутомправцу.Изтогасеизводизакључакда
јероднадискримнацијадеопатријархалногсистемаромске
заједнице.

Психолингвистичка истраживања Свенке Савић показују
да студенткиње српске националности Ромкиње описују
каораснодругојачије,већинањихуочавадасуонеизрази
тодискриминисанагрупаудруштву,ниједнанемапријате
љицу,комшиницуилирођакукојајеРомкиња,итд.Затим,
сећајуихсеуглавномизпосреднихизворакојитакођене
гујустереотипе(изфилмоваилитературе).Уасоцијацијама
студенткињанеманичегизисторијеРомкиња,оњиховојзе
мљипорекла,самопостојиорнаментикауличногпростора
исл.ИстраживањаграфитаисписанихпоВојводинипока
зујудапостојиговормржњепремаРомима,аупоследње
времепојављујусеиграфитиизразиторасистичкиобојени.
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Ауторка закључуједа суупоследњих25 годинаобјављи
вани подаци који потврђују дискриминацију и расизам
премаРомимаиРомкињамаунашемдруштвукојипосто
је,несамоуВојводини,негоиуцелојСрбији,Словенији
иСловачкој.Овапроблематикатребалобидапопунипра
знинеупостојећојлитературииукаженаконтинуитетис
траживања различитих ауторки да ту проблематику данас
учинедоступномширојјавности.Например,познатоједа
јенаДефектолошкомфакултетууБеоградуурађенонеко
ликодипломскихрадова,чијисуиспитаницибилиучени
циспецијалнихосновнихшколауБеограду,већиномРоми,
каоиученицикојисунапушталиспецијалнесредњешколе,
збогпретњидецеизвећинскогдруштва,којиникаданису
објављенизбогцензуре.

Уудружењуграђана„Женскестудијеиистраживања”уНо
вомСаду, које је основаладрСвенкаСавић, јошод1998.
годинепостојеистраживачкипројектикојесуводилемла
деобразованеРомкиње,штојебиопрвипутдасекоднас
Ромкиње оспособљавају за истраживачки рад у својој на
ционалнојзаједници.Истраживачицесусакупиледрагоцен
материјалообичајимавезанимзаженеуромскојзаједници
каоштосу:рађање,крштење,свадбе,сахране,јела,псовке,
благослови,славе,итд.НекеРомкињепосебносуизучава
лељудскаправаРомкињаилиневидљивостљудскихправа
Ромкињаиразличитеобликенасиљакојеонетрпе,какоу
широјзаједници,такоиубраку.Резултатињиховоградаоб
јављенисуузборницимаикњигама,азакљуциовихстудија
могусеприменитиинадругеженеуСрбији,паишире.Же
несууниженеиусвојојпородици,иузаједнициуширем
окружењу,иусвакомсусретусадржавом.Ауторкесудале
низ препорука које су већ усвојене и у мрежамаженских
организацијаиузаконима.Отпочеојеирадсастудентима
истуденткињама,Ромимаинеромима,нависокошколским
институцијамауНовомСаду,аиуБеограду(Школаромо
логије, уведен је ромски језикнаФилолошкомфакултету,
основане су владине институције – Секретаријат за род
ну равноправност, основане су невладине организације за
идентификовањељудскихправа,штонијеспецифичносамо
заСрбију,већизаЈугоисточнуЕвропу).

Уовомобимномисложеномрадуједанодосновнихбазич
нихистраживачкихтерминаје„осцилирајућиидентитетРо
ма“.Идентитетсеуразличитимдруштвенимнаукамаразли
читодефинише,анајчешћекаоскупобележјапокојимасе
једнаособаразликујеодсвихдругих.Одредницеовогпојма
сунајчешћејезичка,национална,верска,културна,полнаи
родна припадност. Већина Рома има више идентитета, па
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Савић у овојмонографији говори о идентитету у настаја
њуподутицајемобразовног системауСрбији.Онапроу
чавањиховемногострукеразлике(узпомоћприпадникаи
припадницаромскезаједнице).Поштојеромсказаједница
помногочемухетерогена,аипакспецифична,потребноје
дефинисати је помоћу следећих варијабли: језика (најче
шћеговореразнимјезицима,доминантанјесрпски),нације,
вереикултуре.Немапрецизнеодредницештаједанасро
манипеуСрбијииштасуособинеидентитетаунастајању.
Истраживачицапостављапитање: да лиРомимогуимати
новиидентитетвезанзапросторукојемсвизаједноживеу
предприступномпроцесуЕвропскојунији?Огеографском
идентитету(европском)образованихинеобразованихРома
иРомкињаданасседостаговорибудућидаживеуразличи
тимевропскимземљама.МладиРомииРомкиње,поредма
терњег,говорејезикеземаљаукојимаживеиутомпогледу
су неки одњихмонолингвални.УдокументимаЕвропске
унијекојисеодносенаРомепонуђенајеискраћеницаРАЕ
(Роми,Ашкалије,Египћани)каолексичкизнакзаиденти
фикацијуидентитетазаједницекојаобједињујеприпаднике
различитихнационалнихзаједница.Међутим,изЕвропесу
насилновраћениуСрбијуупоследњихнеколикогодинаи
млађиистаријиРомииРомкиње,пајетакавначинисеља
вањаизазваоотпорионемогућиодаРомиизграђујуевроп
скиидентитет.УСрбијиимамалоподатакаизразличитих
научнихдисциплинанаосновукојихбисмомогливаљано
судитиоидентитетуРома.Сходнотоменеможесеизњих
извући најшира основа за доношење одговора на питање
какав идентитет држава Србија жели да развија код Рома
и Ромкиња из перспективе онога што називамо планира
њеразвојаидентитетакрозобразованисистемуСрбијина
предшколском,основношколском,средњошколскомивисо
кообразовномнивоу.

ПостојећиобразовнисистемуСрбијифокусиранјенаиз
грађивање идентитета већинског народа, на чијем језику
сеобразујусви„други”.Приликомразличитихистражива
њаСавић (сасарадницама,2009)констатује једа је такво
образовање родно неосетљиво, тачније да наш образова
ни системне препознаје „другост”, ни етничку, ни родну.
Фокусираност образовног система је на традиционалним
вредностима, једна јероднанесензитивностисвакииско
раккаједнакимобразовнимшансамаморабити„наметнут”
споља.Упоследњихнеколикогодиназавршенојенеколи
ко експерименталних пројеката спроведених у Војводини
на свим образовним узрастима (предшколском, основно
школском, средњошколском и високошколском) који суге
ришу закључак да ромски ученици желе да сешколују и
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дапоказујузадовољавајућерезултатекадаимсеобезебеде
минимални,егзистенцијалниирадниуслови,дасуутоме
бољеромскеученицеодромскихученика,дасуњиховиро
дитељиутаквимусловимамотивисанидашколујуженску
децу. Савић даје преглед основних експерименталних ис
траживањаипредложилаједасерезултатиуградекаооп
штеобавезујући у даљемшколовању ромске деце на свим
узрастима.

Отворенпроблемјеприпремаромскедецезаполазакупр
виразредсобзиромнатода јеполазакушколуспуштен
на шест година. По мишљењу Савић, основни задатак је
језичкиприпремитиромскудецу заполазакушколу,што
досаданијерађенодовољносистематскиидовољнодобро.
Усвајањејезикадоминантнекултуреповећавашансеромске
децезаукључивањеуобразовнисистем,алиостајеистра
живачкадилемадалиповећањешансизараноукључивање
увредноснииобразовнисистемвећинскогнародасмању
јешансу за одрживости развој осцилирајућегидентитета
ромскихученицаиученика.Истраживањебитребалодапо
кажединамичкупроменупресвегародногијезичкогиден
титетаРомкиња,алииначиненакојибисемоглисачувати
различитиидентитети,каоштосукултурни,верски,итд.

НекановаистраживањауНовомСадуговореда јеосипа
њеромскихученикаиученицауосновнојшколизначајно
(укупно31,4%)идаовадецанастављајушколовањеилиу
специјалнимшколамазадецусалакшимменталнимоште
ћењимаилиушколама заодрасле.Ромскеученицечешће
него ученици напуштају школовање (37,7% ученица, а
22,7%ученика).Девојчицепрекидајушколовањесадвана
естгодинасазавршенатриразредаосновнешколе,адеча
циупросекусатринаестгодинасазавршеначетириразре
даосновнешколеукојусеуглавномневраћају.Постојећа
евиденција о осипању ученика која је законом прописана
нијепедантна.Дабисепроблемнапуштањашколерешио
уведена јеважнаобразовнановинаувидуромских (педа
гошких)асистенатачији језадатакдапружајупомоћучи
тељицамаушколамаукојимаимаромскедеце.Одшколске
2009/2010.годинењиховјезадатакједабудумостизмеђу
дететаиучитељице,родитељаишколеилокалнезаједни
цеишколе.Укупнојеупрвојгодиниангажовано128аси
стената, 48 у предшколским установама и 80 у основним
школама.Изовогискуства закључило седаовај експери
менталнипрограмможедапревазиђепостојећетешкоћеза
ромскудецуунеадекватномсистемуосновногшколовањаи
дајетајпревеликипосаопреузелауглавномженскапедаго
шкаснага,којојјетакође,потребнасистематскаобразовнаи
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методичкапомоћ.Савићзакључуједајеискуствопојединих
асистенткиња такво да би требало да се уклопи у шири
оквирпроменаупостојећемобразовномосновношколском
системуидасеуредноводивидљиваиосетљивастатистика
одинамиципроменаутомпроцесу.Изостајуподациотоме
накојеначинесеизграђујеосцилирајућиромскиидентитет
ромскихученикапомоћуовеновине.Затојепрвизахтевза
ромскеасистенткињеуовомтренуткуметодолошкооспо
собљавање (овладавање техникама индивидуалног рада,
радаупаровимаилиугрупама).

У другом делумонографије приказано је искуство које је
Савићпостепеностицалаументорскомрадунапројектуу
алтернативном академском простору образовања (удруже
њу„Женскестудијеиистраживања”крајемдеведесетихго
дина20.векакојејезаписалауобликуличнихдневничких
записатокомшестмесеципројекта„РомкињезаРоме”1).

Уовомакциономистраживањупојавиласуседварезултата
којисубилиунапредочекивани:првирезултатменторског
пројекта био је видљив непосредно након окончања рада
са студенткињама јер суњих три већ1999. годинепокре
нулеиницијативу заоснивањесопственихромскихневла
динихорганизацијасаседиштемуЖабљу,НишуиуБечу.
Оноштојезаједничкоурадуовихактивисткињајестедасу
својојзаједницивратилезнањеуложеноуњиховообразова
њеишколовање.Другирезултатменторскогпројектабио
јеобјављивањекњиге„Ромкиње”,најпренасрпскомјезику
(2001),азатиминаенглескомиромском(2002).Уовојкњи
зикоришћенјеантрополошки,социолошки,психолошкии
сл.методживотнихпричакојиподразумеваускуидугого
дишњусарадњументоркесасарадницама,захваљујућико
јојсемладеистраживачицеистовремено,токомприкупља
ња, бележења и анализирања емпиријскогматеријала, као
деоистраживачкогакадемскогискуства,савладавалеширу
проблематикувезанузаромскузаједницууВојводини.Да
кле,студенткињекојесусуделовалеуприкупљањуподатака
истовременосупостајале,несамоонекојеистражујуфено
мененатерену,негосупостајалеиинтерпретаторкеигради
тељкеновог.Главнаистраживачица,професоркаСвенкаСа
вићводилаједневничкезабелешкеодпочеткаистраживања
ипрималасугестијеодсвојихистраживачицакоједеловеда
мењаилидаизоставиприликомобјављивања.Студентки
њесусавладавалепроблематикувезанузаромскузаједницу
у Војводини из области становања, образовања, историје,
културеРомаипосебноизобластироднеравноправности.

1 ОстваренеузфинансијскуподршкуФондазаотворенодруштво.
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Утрећемделумонографијехронолошкимредоследомњи
ховогрођењапоређанесуживотнепричепетромскихсту
денткињасакојимајепрофесоркаСавићотпочеламентор
скираднаУниверзитетууНовомСадуинаставила гадо
данас, пунихдвадесет година, када су онепосталеи када
представљајудеоромскеженскеелитеуСрбији,очемуоне
сведочеличнимисповестимаосвомпутуодуписанафакул
тетдоданас.Онесууоквируалтернативногакадемскогпро
грамауУдружењуграђана„Женскестудијеиистраживања”
сакупиледеветнаестпричастарихРомкињаиуобличилеу
књигу„Ромкиње”.Онесувеомамалозналеосвојимпрет
ходницама,женамаусопственојзаједници,такодајетиме
отпочелоњиховоистраживачкоискуство.Узистраживачко
иродноискуствоменторке,онесупостепеноиполакоре
конструисалесопственипогледнаетничкузаједницуочему
сведочеусвојимизјавама.Савић јеузсвакуодпетприча
сачинилабиограмукојемјесјединилаподаткеизпрофеси
оналногиличногискуствакакобичитаоцимоглибољеда
разумејунапоркојијесвакамладаРомкињаистраживачица
мораладауложидабидошладопостављеногциља.Уовој
књизиСавићјеобјавилабиограмезасвакуистраживачицу,
штопредстављаметодолошкуновинукојатребадаучини
прегледнијимследдогађајаувременукојисведочионапору
којијебиопотребандабисеистраживачицеиздиглеизсво
јеобјективненеизгледнепочетнеситуације.Учетвртомде
лусупрештампанепричестарихРомкињакојесусакупиле
темладеРомкињеистраживачице(МаријаАлександровић,
ЈеленаЈовановић,СтанкаДимитровиСвенкаСавић).Упе
томделујеБиблиографијарадоваоРомима,ВањеМиличић
којасеналазиубиблиотециМатицесрпскеуНовомСаду
(запериод20002010).Укупно369јединицајасносведочи
да се о ромској заједници доста пише код нас, а изостаје
критичкапроценанаписаног.Библиографијаовдеобјавље
на, заједно саонимкоје судалидруги аутори (например
ДрагољубЂорђевићиДрагаТодоровићизНиша)требада
допринесесклањањупостојећегстереотипаоромскојзајед
ницикаоонојокојојсемалознаималопишекоднас.Упра
воовдеприказанаграђапоказујеоправданимстудијеромо
логијекоднас,штоуказујенапотребудаљихистраживањао
повезаностироднихиромолошкихстудијакоднас.

СтожеркњигејеСвенкаСавићкојаобезбеђујеконтинуитет
радасвојимделовањеммеђустаримимладимРомкињама,
својим менторским приступом, истраживачким радовима
и визијомо важности стасавања/формирањаиделања ви
сокоообразованихРомкињазабудућностиромске,иукупне
академскезаједницеуСрбији.


