
III. POGLAVJE 

Orodja za kampanjo
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Kako načrtovati  
kampanjo

Čemu kampanja

Irski avtor Oscar Wilde je dejal: »Le ena 
stvar v življenju, hujša od te, da se nenehno 
govori o tebi, je ta, da se sploh ne govori o 
tebi.«

In vendar se vse prepogosto dogaja, da se 
družbi poskušajo vsiljevati novi ukrepi, 
zakoni in praksa, ne da bi bili prej o tem 
obveščeni državljani.

Nič čudnega torej, da je za spremembo od-
nosa potreben čas!

Kampanja si prizadeva, da ljudi od tam, 
kjer so bili, popelje tja, kjer bi vi želeli, 
da bi bili. Pripravili naj bi jih do tega, da 
vidijo, zakaj so spremembe nujne in da so 
lahko pozitivna stvar, kako bi lahko sami 
pomagali spremeniti stvari …, predvsem 
pa naj bi jih pripravili, da se odzovejo po-
zitivno. Kampanja je prepričevanje.

Lahko gre za prepričevanje lenega otroka, 
da pospravi svojo sobo; lahko gre za pre-
pričevanje celotne družbe, da prevzame 
nove navade – recimo nekajenje na javnih 
mestih ali uporabo varnostnega pasu pri 
vožnji z avtomobilom.

Ali pa za spreminjanje stereotipov, da bodo 
Romi postali spoštovani člani družbe in da 
bo večinsko prebivalstvo lahko zgradilo 
boljše skupnosti …

Kako začeti kampanjo

Prvi korak pri organizaciji kampanje je do-
ločitev oz. opredelitev obstoječih razmer. 
Da bi dosegli napredek, je treba najprej na-
rediti pregled teh razmer.

Trgovska podjetja denimo lahko pregle-
dajo evidence o prodaji. Javne oblasti in 
nevladne organizacije to naredijo z drugi-
mi evidencami, recimo s podatki iz popi-
sa prebivalstva, policijske statistike ali s 
podatki o številu ljudi, ki se izobražujejo, 
usposabljajo ali se nameravajo zaposliti.

Mogoče je vaša vlada izvedla raziskavo, 
kakšno je mnenje v vaši državi o Romih: 
to bi bilo za vas zelo dobro izhodišče. Sicer 
pa lahko izvedete svojo raziskavo, tako da 
preprosto analizirate novice, ki se o Romih 
objavljajo v medijih: spoznali boste, da gre 
večinoma za posredovanje novic o nega-
tivnih dogodkih. Mogoče je kaj posebnega 
glede vaših Romov, torej kar je značilno 
zgolj za vašo regijo? Tudi to analizirajte. Ali 
je bilo v zadnjih letih kaj sprememb, novih 
trendov? Vse te informacije so pomembne 
za vas, da si ustvarite sliko sedanjih razmer. 
Ali je bila sprejeta kakšna nova zakonodaja? 
Ali morda veste, kako se je splošna javnost 
odzvala nanjo? Ali imate kakršne koli na-
vedbe posameznikov, iz katerih bi se lahko 
razbralo razpoloženje do Romov?

Vsa ta dejstva so pomembna. Oboje, kam-
panja in trženje izdelkov, se začne z dej-
stvi. Strokovnjaki uporabljajo za opredeli-
tev obstoječega stanja različne tehnike, ena 
takšnih je na primer analiza PESTLE. Že 
kratica PESTLE (Political Economic So-
cial Technological Legal and Environmen-
tal) nakazuje, da gre za opredelitev politič-
nih, gospodarskih, družbenih, tehnoloških, 
pravnih in okoljskih vidikov raziskovane 
zadeve. To vam da podlago za merjenje 
učinka vaše kampanje. In tako se bo veliko 
laže odločiti, kaj reči, komu in kako.

Pet pomembnih vprašanj, ki jih 
je treba zastaviti na začetku 
kampanje

Kje smo zdaj (presek obstoječega  •	
stanja)?
Kje bi želeli biti (naš namen)?•	
Kako pridemo tja (naš cilj)?•	
Katera pot je najboljša (naša strategi-•	
ja)?
Kako si lahko zagotovimo prihod na •	
cilj (taktični načrt)?

Vsi ti koraki bodo pomenili, da bo naša 
kampanja bolj verjetno uspešna in naši viri 
dobro izkoriščeni.

Uporaba preseka obstoječega 
stanja

Informacije, ki jih boste zbrali, vam bodo 
pomagale pri pridobivanju jasnih odgovo-
rov na nekatera zelo pomembna vprašanja:

Kdo je vaše ciljno občinstvo?•	

Na kakšne vrste sporočil se odzivajo? •	
Otroci se odzivajo drugače od odraslih, 
moški od žensk itd.

Kako priti do njih? Ali gledajo televizi-•	
jo? Berejo časopise? Ali cenijo politike 
in njihova stališča? Ali občudujejo pop 
zvezdnike?

POMEMBNO: Ko se boste bojevali proti 
romofobiji ali anticiganizmu, bo ciljna sku-
pina po vsej verjetnosti zelo široka. Posku-
šali boste vplivati na večino. Če želite, da bo 

vaša kampanja uspešna, boste morali to ve-
liko skupino razdeliti na manjše, ki so naj-
primernejše za vašo lastno državo – lahko 
po generacijah ali po družbenih skupinah.

Zatem lahko začnete razmišljati, s kakšni-
mi sredstvi morate razviti kampanjo.

Ali imate zagotovljena denarna sred-•	
stva? Če jih imate, je to odlično. Toda 
pazite, da jih boste porabili pametno! 
In če jih nimate, ne obupajte. Veliko je 
mogoče storiti tudi z majhnim proraču-
nom.
Ali imate osebje oz. ljudi, ki bodo dela-•	
li z vami? Za ustrezen potek kampanje 
je potrebnih veliko zavzetih in motivi-
ranih ljudi.
Ali imate kakšne »prijateljske zavezni-•	
ke« – recimo druge nevladne organi-
zacije ali vidne osebnosti, ki delajo z 
Romi? Nikoli ne pozabite, da sta vam 
za pomoč vedno na razpolago Svet 
Evrope in Evropska komisija!
Ali imate kakšno gradivo že pripravlje-•	
no – recimo dobro sestavljeno gradivo 
z informacijami za novinarje ali infor-
macije, ki bi se lahko objavile po ra-
diu? Svet Evrope je razvil nekaj gradiv, 
ki jih je mogoče uporabiti.

Razvoj vaših ciljev 

Cilji, ki jim je v življenju dobro slediti in 
jih v angleškem jeziku označuje kratica 
SMART (ta kratica hkrati nakazuje, da je 
določitev takšnih ciljev pametna izbira), so:

specifični (angl. •	 Specific),
merljivi (angl. •	 Measured),
dosegljivi (angl. •	 Achievable),
stvarni (angl. •	 Realistic) in
časovno opredeljeni (angl. •	 Timed).

Primer slabo opredeljenega cilja v oseb-
nem življenju je, če rečemo:
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»Mislim, da bom nehal/-a kaditi.«

Dober cilj bi bil, če bi rekli:

»Do 28. junija 2009 bom kajenje zmanjšal 
na eno cigareto na dan, do 1. oktobra 2009 
pa bom popolnoma prenehal kaditi.«

Pri kampanji odpravljanja predsodkov in 
stereotipov do Romov bi bil slabo zasta-
vljen cilj na primer:

»Preprečiti želimo žaljenje Romov in za 
Rome ustvariti boljše možnosti.«

Bolje opredeljen cilj bi se glasil:

Za vlade: »Prizadevali si bomo, da bodo 
do decembra 2009 v parlamentu spreje-
ti novi zakoni, s katerimi se bo preprečila 
diskriminacija Romov na delovnem mestu. 
Do sredine julija 2010 bodo delodajalci 
določila teh zakonov prenesli v prakso in 
jih začeli uporabljati.«

Za nevladne organizacije: »Prizadevali si 
bomo, da bomo do decembra 2009 zmanj-
šali število sovražnih govorov zoper Rome, 
kar naj bi dosegli s sistematičnim opozar-
janjem javnosti na takšne primere. Priza-
devali se bomo, da se ljudje v našem oko-
lju in lokalnih skupnostih zavedajo, da so 
stereotipi o Romih napačni. Hkrati bomo 
ustvarjali priložnosti, da bodo lahko spo-
znali, kdo Romi v resnici so. To bomo po-
skušali doseči do sredine julija 2009.«

Razvoj vaših strategij in  
taktike

Zdaj razpolagate z informacijami o obstoje-
čem stanju, opredeljene pa imate tudi cilje, 
ki jih želite doseči. Kako boste to naredili?

Potrebujete strategijo, ki vam bo za osnov-
no ogrodje kampanje, in načrt, s katerim 
boste dosegli zastavljene cilje.

Prav tako potrebujete taktiko, torej orodje, 
s katerim boste poskušali doseči zaželeno 
spremembo.

Strateški načrt je zelo pomemben. V nje-
govo pripravo je treba vložiti veliko razmi-
šljanja, nenehno pa ga je treba dopolnjevati 
in prilagajati trenutnim potrebam.

Pripravljeno strategijo boste uresničevali z 
ustrezno zastavljeno taktiko, to je s primer-
nimi sredstvi.

Strateški načrt

Pri uresničevanju strateškega načrta ste ka-
kor general, ki vodi lastno kampanjo. Pri 
tem so ključni: ciljno občinstvo (na pomen 
njegove opredelitve smo že opozorili), odlo-
čitev o sporočilu, ki bo temu občinstvu pre-
neseno, in pot, po kateri se bo to zgodilo.

Idealno bi bilo, če bi načrt vodenja odnosov 
z javnostjo zajemal večmesečno obdobje in 
opredeljeval dejavnosti v jasno določenem 
časovnem zaporedju, tako da bi ga laže ure-
sničevali. Tovrstni načrt mora vključevati 
datume začetka faz kampanje oz. projekta, 
odgovorne osebe za njihovo uresničitev in 
roke, do katerih morajo biti predvidene de-
javnosti oz. naloge izpolnjene.

Čas, ki ga boste porabili za načrtovanje, 
vam bo, gledano na dolgi rok, prihranil na-
daljnji čas, ker boste laže nadzorovali po-
tek kampanje. Hkrati boste lahko, če bo to 
potrebno, načrt njene izvedbe laže prilago-
dili novim razmeram in potrebam.

Namig: Pripravljanje in vodenje kampanje 
zahtevata ogromno dela; toda laže jo je vo-
diti, če jo razdelite na manjše dele. Kako 
bi pojedli slona? Tako, da bi ga razsekali, 
seveda!

Namig: Naj bo vaše načrtovanje brezhib-
no in jasno ter hkrati dostopno vsakomur v 
vaši ekipi. Preverite, ali so roki za različne 
delovne naloge in dejavnosti natančno do-
ločeni in ali ima vsak projekt svoje ime.

Namig: Naj bodo sestanki zelo kratki in 
temeljiti, da bodo imeli sodelujoči dovolj 
časa za nadaljevanje dejanskega dela …
TAKTIKA.  

Taktika in orodja

Prvo in najmočnejše sredstvo je vaše sporo-
čilo. To je lahko zajeto tudi v vašem geslu.

Geslo kampanje DOSTA! se glasi:

OSVOBODIMO SE PREDSODKOV, 
SPOZNAJMO ROME!

Odločitev za geslo je bila sprejeta po teme-
ljitem razmisleku. K njegovemu oblikova-
nju so bili povabljeni strokovnjaki za ko-
munikacijo in odnose z javnostjo ter Romi. 
Geslo je namenjeno Neromom.

Seveda pa lahko oblikujete tudi podgesla 
oz. druga sporočila, ki jih lahko uporabite 
v svojih državah za različne dele oz. de-
javnosti kampanje. Da bi bila učinkovita, 
morajo biti:

preprosta,
jasna,
lahko zapomljiva.

Prednost gesel in sporočil je večstranskost. 
Uporabite jih lahko na plakatih, drugem 
gradivu. Pri občinstvu bodo postali dejav-
nik prepoznavnosti, pa tudi kot t. i. »zvočni 
ugrizi« – to so tisti kratki, najodmevnejši 
navedki, ki jih novinarji tako obožujejo 
in jih bodo strokovnjaki lahko uporabili v 
svojih intervjujih.

Namig: Ne pozabite poslati sporočil va-
šim politikom ali tistim, ki si skupaj z vami 
prizadevajo doseči skupni cilj in delujejo 
v nevladnih organizacijah, da bodo lahko 
enaka gesla vedno znova uporabljali v no-
vinarskih intervjujih – tako bo sporočilo 
resnično doseglo občinstvo!

Izdelki kampanje
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V okviru kampanje DOSTA je nastalo že 
veliko izdelkov, ki so vam na razpolago za 
uporabo in vključujejo:

brošure,•	
plakate,•	
televizijski spot v različnih jezikih,•	
radijski spot v različnih jezikih,•	
intervjuje z zelo uglednimi osebami,•	
spletno stran DOSTA!, kjer so na voljo •	
različni priročniki in vodniki, namenje-
ni javnosti in novinarjem,
zgoščenka »Glasba onstran predsod-•	
kov«.

Seveda lahko pripravite tudi svoje izdelke:

informacije za novinarje s podatki in •	
številkami v zvezi z Romi v vaši drža-
vi/skupnosti; zgodbe o uspehu in o tem, 
kaj je bilo že doseženega; primerjava z 
drugimi državami;

seznam strokovnjakov, vključno z •	
Romi, ki bi bili pripravljeni dati intervju 
za medije in tako predstaviti svoj vsak-
danjik. Vsekakor se je treba prepričati, 
da so te osebe privolile v objavo;

svojo spletno stran, ki naj bo preprosta •	
za uporabo, dostopna z vsakega raču-
nalnika, brez posebne tehnologije ali 
programske opreme, ki bi jo bilo tre-
ba naložiti (izogibajte se aplikacijam 
flash). Interaktivne spletne strani bodo 
omogočile zbiranje podatkov o obisko-
valcih, ki bodo lahko objavili komen-
tarje in slike, predlagali teme, o katerih 
se bo razpravljalo, itd. Dobra strategija 
za boljšo obiskanost spletne strani je 
namestitev aplikacije »Pošlji to stran«, 
s katero lahko njeni obiskovalci pošlje-
jo informacijo o strani prijateljem po 
e-pošti;

mesečne elektronske novice z najno-•	
vejšimi informacijami o kampanji, ki 

naj bodo zgovorne, informativne in je-
drnate, ne pa dolgovezne in formalne;

promocijski material, npr. kratke majice •	
ali knjižni zaznamki ali vrečke, ki jih je 
mogoče izročiti kot darilo ali uporabi-
ti za razdeljevanje na javnih dogodkih. 
Še posebno modne so zdaj zapestnice;

galerija slik je odličen dodatek spletni •	
strani, uporabite pa jo lahko tudi za raz-
glednice in drug namen. Prepričajte se, 
da slike niso stereotipne in da so upo-
dobljene osebe dale pravno soglasje za 
uporabo;

spletna stran DOSTA! vključuje stran z •	
izpovedmi ljudi, ki kampanjo podpira-
jo. Poiščite take, ki niso Romi in so pri-
pravljeni delovati kot »ambasadorji« 
vaše kampanje, posebno ljudi, ki so do-
bro poznani in bi bili pripravljeni brez-
plačno posoditi svoj obraz (in čas).

Najpomembnejša stvar pri teh izdelkih je, 
DA SE UPORABLJAJO:

Nesmiselno je imeti najlepši plakat na sve-
tu, če ga ljudje na ulici nikoli ne vidijo.

Prav tako nesmiselno je imeti odličen tele-
vizijski spot, če se nikoli ne predvaja.

In nesmiselno je vlagati denar in vire v 
spletno stran, če ta ni obiskana.

Namig: Poskrbite, da boste oglaševanju in 
distribuciji svojih izdelkov dali dovolj velik 
poudarek. Preverite, kateri bi bili najboljši 
trgi. Na katerih lokacijah bi plakate videlo 
največ ljudi? Ali lahko prepričate nacio-
nalno televizijo, da televizijski spot o Ro-
mih predvaja ob najbolj gledanem času?

Spremljanje vašega dela

Dela na področju odnosov z javnostjo ni 
nikoli konec. Zelo pomemben del celo-
tnega procesa je tudi spremljanje, kakšne 
učinke ima kampanja na ciljno občinstvo. 
Omogoča vam, da vidite, kaj deluje, kaj bi 
bilo lahko bolje in kaj je treba še narediti, 
da bi delovalo naslednjič.

Poskusite dobiti karseda natančne podatke 
o učinku kampanje. Mogoče lahko opravi-
te javnomnenjsko raziskavo, s katero boste 
izvedeli, ali so ljudje že slišali za kampanjo 
in kakšen je bil njihov odziv. Ocenite lahko 
tudi, kakšni so odzivi novinarjev in kako je 
z medijsko pokritostjo vaše kampanje.

In ne nazadnje …

Nekatere zamisli, ki jih boste 
morda želeli poskusiti:

festival na prostem z romskimi in ne-•	
romskimi umetniki v mestnem parku;
sponzoriranje Romov za poučevanje •	
majhnih otrok v šoli in pomoč pri sre-
čanju z njihovimi starši;
lutkovna predstava za otroke o Romih;•	
izdelava razglednic za brezplačno raz-•	
delitev po restavracijah in barih;
organizacija posebne razprave v parla-•	
mentu;
prepričati lokalno televizijsko postajo, •	
da vključi romski lik v najbolj gledano 
in priljubljeno televizijsko oddajo;
postavitev plakatov po vsem mestu 8. •	
aprila, na dan Romov.

Oblikovanje  
strategije za odnose 
z javnostjo

Nekaj opredelitev

Namen – kaj želimo doseči; dolgoročno 
prizadevanje.

Cilj – merljivi koraki, po katerih lahko 
ocenjujemo, ali smo dosegli svoj namen.

Strategija – vprašanje »kako«: osnov-
no izhodišče za vse naše delo, ki nam bo 
pomagalo izdelati glavni načrt za vodenje 
naših dejavnosti in ki bo hkrati podlaga za 
njihovo utemeljitev.

Taktika – dejanja, s katerimi izvajamo 
našo strategijo ter dosežemo svoj namen in 
cilj: dogodki, delo na področju odnosov z 
javnostjo, film itd.

Tehnike za izdelavo strategij
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Analiza SWOT:1 analiza prednosti in po-
manjkljivosti, priložnosti in nevarnosti 
(povzeto po delu prof. Heinza Weiricha, 
Univerza San Francisco) 

Zbirajte ideje z uporabo omenjenih šti-
rih področij, zatem pripravite analizo za 
izdelavo strategije. 

Kombinacija je lahko takšna:

WT – sočasno zmanjšanje pomanjkljivosti 
in nevarnosti. Lahko vključuje varčevanje, 
skupno vlaganje ali likvidacije. »Zmanjša-
nje izgub«.

WO – zmanjšanje pomanjkljivosti s pove-
čanjem priložnosti. Npr. z vpeljavo novih 
veščin in tehnologij.

ST – uporaba prednosti za zmanjšanje ne-
varnosti; uporaba tehničnih in finančnih vi-
rov zoper konkurenco.

SO – uporaba prednosti za povečanje pri-
ložnosti. Najbolj zaželena strategija.

Pristop do medijev 

Dober tiskovni predstavnik uporablja 
različne tehnike. Prvi in najpomembnej-
ši je osebni stik, zaradi česar je mreženje 
osnovna veščina tiskovnih predstavnikov. 
Za vzdrževanje teh stikov pa je bistvena 

1  Kratica SWOT označuje prednosti (angl. Strengths), 
pomanjkljivosti (angl. Weaknesses), priložnosti (angl. 
Opportunities) in nevarnosti (angl. Threats).

podatkovna zbirka. Druge pomembne teh-
nike so medijske kampanje, tiskovne kon-
ference, gradivo za novinarje in sporočila 
za javnost.

V nadaljevanju navajamo kratek pregled 
teh tehnik.

Osebni stik

Veliko lažje je pridobiti zanimanje novi-
narja za vašo zgodbo, če imate z njim že 
vzpostavljeno zaupanje.

Tiskovni predstavniki porabijo zelo veliko 
svojega časa za pridobivanje stikov. Za to 
je potrebna zelo osnovna družbena veščina 
vzdrževanja dobrih delovnih odnosov: od 
časa do časa poklicati novinarje, jim sporo-
čiti nove informacije (čeprav niso za takoj-
šnjo objavo), jih povabiti na kavo ali čaj, jih 
mogoče predstaviti strokovnjakom iz vaše 
skupine ali ljudem, ki bi jih morda zanimali, 
pri tem pa seveda spoštovati njihov natrpani 
urnik ter z njimi ravnati vljudno, spoštljivo 
in učinkovito. Čas, ki ga vložite v novinar-
je, se bo tisočkrat obrestoval, ko boste zanje 
imeli pomembno zgodbo – veliko bolj pri-
pravljeni vas bodo pozorno poslušati, kakor 
če bi poklicali časopis na »suho«. 

Vzpostavljanje teh stikov lahko traja več 
let, toda nič ne nadomesti zaupanja med 
novinarjem in njegovim »virom«. To je 
eden od razlogov, zakaj novinarji tako va-
rujejo svoje »vire« in ne razkrijejo, kdo jim 
je dal informacijo.

Mreženje

Mreženje je »odlična« strategija za zagoto-
vitev kar največje pokritosti dogodkov:

•	 Spoznajte novinarje. Poiščite vodnik o 
novinarjih in informacije o različnih me-
dijih na spletu. Informacije o medijih v 
Sloveniji so na razpolago v razvidu me-

dijev, v katerega so vpisani vsi mediji, 
ki delujejo v Republiki Sloveniji. Razvid 
je dostopen na spletni strani Ministrstva 
RS za kulturo (http://www.mk.gov.si/si/
podatki/razvidi_evidence_in_ registri/). 

•	 Spoznajte različne prijeme, ki jih upo-
rabljajo novinarji (zorni koti člankov in 
novic). Preberite in preglejte časopise in 
revije, da boste videli, kdo o čem piše in 
kakšen slog pisanja uporablja. (Ali gre 
za naslovno zgodbo? Komentar? Ali gre 
za intervju strokovnjaka ali bolj za ana-
litični članek?) Poslušajte radio in glejte 
televizijo. Katere so najbolj vroče teme? 
Kako so prikazane – kot del informativ-
nega programa, kot posebna reportaža 
ali kot intervju?

•	 Nikoli ne podcenjujte moči izmenjave vi-
zitk, so odličen način za zbiranje imen. Če 
ste človek, ki imena po dogodku težko po-
veže z obrazi, vsaki osebi dodajte opombo 
glede njenega telesnega videza – bolj ko 
bo nenavadna, boljša bo – toda ne zapisuj-
te si njihovih oblačil, razen če ste prepri-
čani, da jih ne bodo nikoli zamenjali.

•	 Razširite svoje znanje o različnih slogih 
v evropskih državah. Poglejte na sple-
tne strani mreže mednarodnih novinar-
jev (International Journalist's Network: 
www.ijnet.org) ali evropskega novi-
narskega središča (European Journalist 
Centre: www.ejc.nl), kjer so na voljo 
profili različnih držav. Dobra knjiga je 
tudi »Hitting the Headline in Europe« 
(Cathie Burton in Alun Drake).

•	 Če delate na specializiranem področju, 
spoznajte novinarje, ki ga pokrivajo. Sle-
dite njihovemu delu in se pozanimajte, 
kaj jih zanima, tako da boste lahko svoje 
zgodbe prilagodili njihovim interesom.

•	 Uporabljajte specializirane medije. No-
vinarji glavnih medijev bodo zamisli za 
zgodbe dobili v revijah in na spletnih 
straneh, ki so posvečene posebnim in-
teresnim skupinam: vašo zgodbo bodo 
opazili, če bo predstavljena na teh po-
sebnih mestih.

Priprava podatkovne zbirke

(iz »Hitting the Headlines in Europe« Cathie 
Burton in Aluna Draka, Svet Evrope)

»Tehnične možnosti za računalniško ob-
delavo vaših komunikacij so raznovrstne, 
vi pa morate znati najti paket, ki bo ustre-
zal vašim potrebam in vašemu proračunu. 
Preden začnete razmetavati z vašim težko 
prisluženim denarjem, se prepričajte, da 
vlagate v produkt, ki je pravi za vas. Če ni-
mate potrebnega tehničnega znanja v svoji 
ekipi, si vsekakor zagotovite dober nasvet. 
Ne potrebujete najnovejšega, najmočnejše-
ga paketa na trgu. Vaša oprema mora zado-
stiti vašim potrebam in vašemu proračunu.

Večina poslovnih paketov razpolaga z zbir-
kami, pri čemer prednjači predvsem Micro-
soft Access. Ta je povsem ustrezen za shra-
njevanje od deset do deset tisoč imen in ga 
je mogoče prilagajati. Preden začnete dela-
ti s podatkovno zbirko, logično premislite, 
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kaj želite. Ali želite regionalnim skupinam 
pošiljati sporočila ločeno? Ali želite prila-
godljiv sistem, ki vam bo dopuščal »izbira-
ti in mešati« ciljne novinarje glede na temo 
ali območje? Ali boste uporabljali zbirko 
za pošiljanje sporočil po navadni pošti, po 
e-pošti ali telefaksu? Koliko podrobnosti 
boste potrebovali? Kaj lahko storite brez 
nje? Prepričajte se, kakšne so vaše potrebe, 
preden začnete postavljati zbirko, in pri-
hranili si boste veliko gorja in skrbi.

Vzemimo za primer tiskovno predstavnico 
skupine, ki dela pri kampanji o vprašanjih 
človekovih pravic s sedežem v Manchestru 
v Angliji in želi poslati informacijo celotni 
Zahodni Evropi. Nekatere zgodbe so name-
njene zgolj britanskim medijem – nekatere 
so resnično primerne le za posamična ob-
močja. Toda včasih bo želela poslati infor-
macijo vsej celinski Evropi. Njena popolna 
zbirka ji bo omogočila izbrati posamezne 
novinarje, in sicer glede na to, kje so, in 
izbrati različna imena.

Če vaše delo vključuje veliko različnih 
stvari, je sistem podatkov mogoče obliko-
vati celo bolj sofisticirano z razdelitvijo po 
temah, npr. zeleni, živalske pravice, člove-
kove pravice itd. 

Podatkovna zbirka bo omogočila izbiro 
imen novinarjev iz Velike Britanije, ki se 
zanimajo za okoljska vprašanja in delajo v 
Bruslju. To je posebno koristno, kadar mo-
rate potovati v drugo državo in tam organi-
zirati tiskovne dogodke.

Podatkovna zbirka, ki jo avtorji trenutno 
uporabljajo, je oblikovana v programu 
Microsoft Access ter vsebuje kontaktne 
podatke skorajda 8000 novinarjev in 5000 
različnih medijev. Pokriva 62 držav – od 
Armenije do Uzbekistana, Japonske in Va-
tikana – in lahko novinarje razporedi na 41 
interesnih področij. Na svojo zbirko glejte 
kakor na živeče in spreminjajoče se bitje. 

Medijski svet se skorajda vsak dan spre-
minja, zato potrebujete sistem, ki bo temu 
kos. Vaša programska oprema mora biti 
prilagodljiva, vi pa si morate prizadevati 
za negovanje stikov in spreminjanje naslo-
vov, ko se stiki spremenijo. Ne pričakujte, 
da bodo oni kontaktirali z vami!

In še nekaj zadnjih točk – nekatere od njih 
so stvar zdrave pameti, a jih je kljub temu 
vredno omeniti:

Črkovanje – pazite pri črkovanju imen. To 
se mogoče zdi očitno v angleškem okviru, 
toda če delate z Rusi ali Bolgari, morate 
vedeti, da se njihova imena morda napi-
šejo drugače, ko se prenesejo iz cirilice. 
Prav tako se morate odločiti, kaj naredi-
ti z akcenti. Da bo vaša zbirka uporabna, 
mora vsakdo uporabljati enak sistem črko-
vanja. Sicer načelno lahko imate svoj sis-
tem, a ga morajo poznati vsi in se ga tudi 
držati. Če uporabljate enega od romanskih 
jezikov, npr. francoščino, se boste morali 
odločiti, ali vključiti akcente. Germanski 
jeziki –npr. nemščina, danščina, norvešči-
na – uporabljajo preglase kot ö in Ä, ki jih 
v angleškem jeziku lahko izrazimo tako, da 
dodamo e (npr. Rössle postane Roessle).

Elektronski naslovi – če pošiljate sporočilo 
po e-pošti, se morate prepričati, da bo do-
seglo uredništvo, četudi vašega novinarja 
ni v pisarni. Verjetno ne želite, da bi se vaša 
zgodba izgubila, medtem ko čaka na neko-
ga, da se vrne s počitnic. Vedno podvojite 
naslov še s splošnim naslovom uredništva, 
če sporočilo ni povsem osebno.

Telefaksi – e-pošta sicer resda prevladuje po 
vsem svetu, toda včasih se zgodi, da boste 
potrebovali telefaks. Prepričajte se, da bo 
vaš telefaks dosegel naslovnika – poskusite 
se celo pozanimati, kje stoji naprava zanj, 
tako da bo vaše sporočilo zagotovo dose-
glo pravo mesto ob pravem času.

Gradiva – sporočila za 
javnost in informativne 
mape

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost so preprosto način pri-
dobivanja novinarjeve pozornosti. NIKOLI 
ne smejo nadomestiti osebnega stika.

Sporočila morajo navesti informacije kratko 
in jedrnato. Razmišljajte kakor novinarji!

Kaj morate vedeti?
Kaj se dogaja?
Kdaj se dogaja?
Kje?
Kdo je vpleten – kakšni so njihovi nazivi, 
pravilno črkovanje njihovih imen? Vedno 
uporabljajte polna imena pri prvi omem-
bi in g. ali ga. … pri drugi in tretji.
Kakšen je cilj?

Vedno navedite kontaktno številko nekoga, 
ki dogodek pozna v celoti in je VEDNO 
dosegljiv.

Video/avdio sporočila za javnost

To so dejansko sporočila za javnost, name-
njena televiziji oz. radijskim postajam.

Video sporočila za javnost vsebujejo filmski 
material brez avtorskih pravic, ki ga televi-
zijska postaja lahko uporabi za ilustracijo 
zgodbe. Seveda lahko to vključuje nadaljnjo 

obdelavo: npr. zgodbo o bioetiki je mogo-
če povedati s slikami otrok, klonirane ovce 
Dolly in z notranjostjo znanstvenega labora-
torija. Na voljo so lahko še intervjuji s stro-
kovnjaki, ki jih televizija lahko uporabi.

Avdio sporočilo za javnost vključuje podoben 
material za radio – intervjuje s ključnimi stro-
kovnjaki, hrup v ozadju, ki ustreza zgodbi.

Informativne mape

Informativne mape oz. gradiva za novinarje 
so zelo uporabni za kampanje ali druge ve-
like dogodke. Vključujejo osnovne informa-
cije, ki so novinarjem lahko v pomoč pri pri-
dobivanju podatkov, potrebnih za zgodbo.

Mape so lahko zelo sofisticirane, če imate 
veliko denarja, s slikami in besedilom na 
gladkem, sijočem papirju. Lahko pa so tudi 
preproste in osnovne. Pomembno je, da so 
novinarsko sredstvo za dostop do HITRIH 
in PREPROSTIH informacij. 

Izražajte se v jasnem jeziku in na kratko 
opišite svoje ideje. Oblikujte alineje za 
uporabno ločevanje informacij.
Uporabljajte statistike in primerjave. Ve-
dno navedite, kje ste dobili informacije, 
tako da bo razvidno, da so točne.
Uporabite obliko, ki vključuje vašo kon-
taktno številko na VSAKI STRANI ti-
skovne mape.
Vključite praktične informacije – kako 
priti do dogodka, zemljevid, podrobnosti 
o akreditaciji za novinarje.
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Predstavitve za medije in tiskovne 
konference

Predstavitve za medije in tiskovne kon-
ference imajo lahko različne oblike, vi pa 
morate razmisliti o najboljšem načinu za 
predstavitev vaše informacije.

Uradne tiskovne konference (sede, »gleda-
liška« postavitev) so najboljše:

če imate zelo pomembno osebo z zelo 
malo časa za srečanje s posameznimi 
novinarji,
če je novinarjev veliko,
če delate v različnih jezikih in potrebu-
jete tolmače,
če želite, da bo vaša zgodba pokrita kar-
seda široko,
če vaše zgodbe ni težko razumeti in ni 
kontroverzna,
če je vaša zgodba zelo pomembna (bodi-
te prepričani o tem!).

Niso pa primerne:
če imate omejeno število novinarjev,
če imate veliko ljudi za izjavo (nobena 
tiskovna konferenca ne bi smela imeti 
več kakor tri govornike),
če je vaša zgodba »delikatnejša« ali jo je 
težko razumeti,
če je vaša zgodba politično občutljiva in 
ste lahko izpostavljeni sovražnemu za-
sliševanju,
če želite, da je vaša zgodba »ekskluzivna«.

Organizacija uradne tiskovne 
konference
Potrebovali boste:

dovolj veliko dvorano (v Strasbourgu in 
Bruslju je to preprosto), lahko imate svo-
jo, poskusite pa lahko tudi v lokalnem 
kinematografu ali gledališču; ali poiščite 
zgradbo vladnega predstavništva, ki bo 
na ta način pokazalo lastno zavezanost 
in podporo ciljem kampanje zavzeti se v 

prid Romov,
dvignjen oder z vašim lastnim logom v 
ozadju (za televizijo),
mikrofone za govornike in »prenosni« 
mikrofon za novinarska vprašanja,
delujoči sistem, če potrebujete tolmače-
nje, izkušene tolmače in tehnike.

Predhodno:
Natančno preverite datum dogodka, pre-
den ga rezervirate. Novinarjem pomagaj-
te tako, da ga organizirate zjutraj, tako 
da lahko zgodbo dokončajo pred rokom 
za oddajo. Prepričajte se, da dogodek ne 
sovpada z drugimi.
Odločite se, katero občinstvo boste na-
govorili.
Napišite kratko obvestilo za javnost z 
VSEMI praktičnimi informacijami.
Pokličite novinarje in jih na kratko ob-
vestite o zgodbi ter pridobite njihovo za-
nimanje.
Pripravite informativno gradivo ali doda-
ten material, ki ga boste dali novinarjem.

Novinarji so poglavje zase in nikoli ne 
morete natančno napovedati, koliko jih bo 
prišlo na dogodek. Z nekaj izkušnjami bo-
ste pridobili občutek za njihovo zanimanje 
in na podlagi tega občutka boste dogodke 
lahko načrtovali. Vsekakor pa bodite pri-
pravljeni na prilagajanje.

Med tiskovno konferenco in po njej:

vodite evidenco novinarjev, ki so se ude-
ležili dogodka, zabeležite si njihove kon-
taktne podatke in teme, ki jih zanimajo,
podatke uporabite za osvežitev svoje po-
datkovne zbirke,
spremljajte, kaj je bilo napisano/obja-
vljeno,
sledite svojim zvezam, če je to potrebno 
(toda ne pretiravajte).

Neuradne predstavitve

Stoječi mikrofon
Zelo je uporaben za obiske gostov z veli-
kim ugledom. Pripravite mikrofon za ose-
bo VIP, ki po sprejemu pride na »srečanje 
z novinarji«. Ugledna oseba da ključno 
izjavo in odgovori na vprašanja, preden se 
odpravi k naslednjemu delu obiska.

Neuradne predstavitve
Neuradne predstavitve so zelo koristne:

če želite nagovoriti omejeno število no-
vinarjev,
če ne potrebujete tolmača,
če želite narediti »prijateljski« vtis (npr. 
to je koristno za dajanje kontroverznih in 
zapletenih informacij),
če želite zagotoviti, da so nagovorjeni le 
nekateri novinarji (ekskluzivnost),
če poročate o »delikatnejših« zgodbah.

Potrebovali boste:

manjši prostor, kavo, pijačo, udobne stole,
gradivo za novinarje,
intervjuvanca ali intervjuvance, ki so 
pripravljeni govoriti odprto in prijazno.

Medijska strategija
Vsak dogodek ali pomembna kampanja 
mora vključevati zapleteno vnaprejšnje na-
črtovanje. Najbolje je delati že vnaprej – 
revije in televizijski dokumentarci pogosto 
potrebujejo za pripravo vsaj šest mesecev, 
čeprav velikokrat ni na voljo toliko časa.

Pri oblikovanju načrta boste morali prou-
čiti naravo vašega dogodka in načine, kako 
doseči tiskane medije (vključno s časopisi, 
revijami in posebnimi prilogami) in elek-
tronske medije (prilagoditev za radio in te-
levizijo).

Razmisliti boste morali o tem, kdaj je naj-
boljši trenutek za vzpostavitev stika z no-
vinarji (ne prezgodaj, da ne pozabijo; in 
seveda ne prepozno). Kateri material jim 
boste izročili? Ali ga je treba prilagoditi 
različnim medijem in različnemu občin-
stvu (npr. pomislite na »tabloide«, ki vklju-
čujejo humor in človeški dejavnik, ter na 
»kakovostni« zorni kot z resnejšo platjo 
zgodbe)?

Dobro razmislite, katero orodje boste upo-
rabili.

In ne pozabite: bodite HITRI, PRILAGO-
DLJIVI in OSREDOTOČENI.

Spremljanje

Spremljajte rezultate vašega dela. Kakšno 
pokritost ste dosegli? Ali so objave v me-
dijih pravilno prenesle sporočilo javnosti? 
Kaj še lahko izboljšate do naslednjič?

Igre in igranje vlog

Scenariji za simulacijo tiskovne  
konference:

Romsko pevko Lolo je policija prijela 1. 
zaradi suma preprodaje drog. Ste del 
njene ekipe za odnose z javnostjo in 
se morate srečati z mediji. 
Uveljavljate nove ukrepe za pomoč 2. 
Romom pri pridobivanju dostopa do 
stanovanj in želite pozitivno poroča-
nje o tem v medijih.
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Prva naloga – ustvarjalno načrtovanje
Ste televizijska hiša, ki pripravlja nov 1. 
»resničnostni šov«, podoben šovu 
Popstars, v katerem so navadni lju-
dje vabljeni, da zapojejo pred žirijo, 
in po katerem se iščejo nove velike 
zvezde popularne glasbe. Potujete po 
glavnih mestih, poslušate »talente«, 
oddaja pa prikaže razvoj dogodkov 
in zgodbe. Kako boste oglaševali 
svoj novi šov?
Ste skupina aktivistov proti muče-2. 
nju živali. Radi bi sprožili evropsko 
kampanjo proti nošenju krzna. Kako 
jo boste oblikovali, da dosežete kar 
največji učinek?
Ste agent starejše pevske zvezde, ki 3. 
želi po dolgem premoru iz zdravstve-
nih razlogov spet oživiti svojo karie-
ro. Kako jo boste ponovno tržili?

Druga naloga – ustvarjanje dogodkov
Ste ustvarjalna ekipa v agenciji za od-1. 
nose z javnostjo, s katero je vzposta-
vila stike mednarodna letalska druž-
ba in ji naložila vodenje kampanje za 
pridobitev več potnikov iz Srednje in 
Vzhodne Evrope. Hkrati naj bi kam-
panja pokazala, da družba ravna mo-
ralno ter da posveča posebno pozor-
nost spoštovanju človekovih pravic 
in varstvu okolja. Kakšne posebne 
dogodke bi načrtovali zanje?
Ste svetovalec/-ka za stike z javno-2. 
stjo, zaposlen/-a pri lokalnem no-
gometnem klubu. Ekipo skrbi ugled 
države in si želi doseči mednarodni 
uspeh. Kakšne dejavnosti bi predla-
gali?
V vaši državi ste pravkar odprli resta-3. 
vracijo in želite privabiti vanjo tudi 
mednarodne goste. Katere oglaše-
valske ideje bi v tem primeru lahko 
delovale?

Tretja naloga: komunikacijske strategije
zgodba:1. 
Glavna konferenca o spletnem krimi-
nalu, načrtovana za september.
Cilj: združiti evropske države v boju 
proti spletnemu kriminalu.
Teme: računalniški vdori in prevare, 
strani z otroško pornografijo, rasistič-
ne strani, kako nadzorovati splet.
Gostje: Bill Gates iz podjetja Micro-
soft; ministrski predsednik Romunije 
Adrian Natase; »preživeli«, ki je bil 
vključen v trgovino z otroki.
Vključeni subjekti: računalniška 
industrija; mediji; policijske sile, 
vključno z Interpolom; odvetniki in 
akademiki.
Oblika: dvodnevna konferenca.

zgodba:2. 
Kampanja za bolj zdravo prehrano v 
šolah.
Cilj: boj proti porastu otroške debe-
losti v Evropi s prepričevanjem šol, 
da otrokom postrežejo z bolj zdravo 
hrano.
Teme: otroci v Zahodni Evropi po-
stajajo vse bolj debeli in nezdravi. 
Strokovnjaki menijo, da je to zaradi 
prehranjevanja s hitro pripravljenimi 
jedmi, posebno v šolah. Vaša kampa-
nja želi ustaviti prodajo take hrane po 
šolah, odstraniti avtomate s pijača-
mi in spodbuditi otroke, da jedo bolj 
zdravo. Domisliti si boste morali ne-
kaj idej, kako to narediti. Kampanja 
vključuje vse šole širom po Evropi, ki 
jih boste morali pritegniti.
Oblika: številne strokovne študije, ki 
kažejo stopnje debelosti in razlike v 
ukrepanju različnih držav.
Dve konferenci, na katerih se bodo 
zbrali strokovnjaki, bosta potekali v 
različnih delih Evrope.

zgodba:3. 
Ste član motorističnega kluba Hell's 
Angels in ste pred kratkim ugotovili, 
da želi Evropska komisija prepoveda-
ti velika motorna kolesa, ker meni, da 
so nevarna.
Cilj: preprečiti Komisiji sprejetje za-
kona in obdržati velika motorna ko-
lesa.
Teme: zakon je po vašem mnenju na-
pačen. Velika motorna kolesa niso ne-
varna, saj moraš biti za njihovo upra-
vljanje izkušen. Vse evropske države 
s sistemom vozniških izpitov zagota-
vljajo, da vozniki začetniki ne vozijo 
velikih motornih koles. Vaše mnenje 
je, da bi Komisija namesto tega mora-
la uvesti trening za mlade motoriste.
S prepovedjo motornih koles bi šte-
vilnim ljudem odvzeli obilo užitkov. 
To bi bilo konec pomembne klasične 
znamke motorjev, recimo Triumpha – 
kar bi prizadelo tudi proizvajalce. 
Format: dogodki, reliji in lobiranje.



IV. POGLAVJE 

Zbirka člankov
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V&O: »Kjer je Evropa te Evropejce pu-
stila na cedilu«

17/10/2007 – IPS/Italija in ZDA

Thomas Hammarberg je bil izvoljen za ko-
misarja za človekove pravice Sveta Evro-
pe oktobra 2005. Ima odločilno vlogo pri 
spodbujanju izvajanja priporočil iz sistema 
človekovih pravic Sveta Evrope.

Svet Evrope ima 47 držav članic iz Evrope 
in je najstarejša organizacija, ki si prizade-
va za evropsko povezovanje. Je ločen od 
Evropske unije (EU) in tako tudi od Evrop-
skega sveta EU.

Thomasa Hammarberga je izvolila parla-
mentarna skupščina Sveta Evrope, ki zdru-
žuje člane državnih parlamentov. Apostolis 
Fotiadis iz IPS je z njim razpravljal o ključ-
nih težavah, s katerimi se danes srečujejo 
Romi, ena najbolj diskriminiranih skupin v 
Evropi.

IPS: Kako razlagate neprestano proti-
romsko razpoloženje, ki se širi po vsej 
Evropi? Kje se skrivajo viri težav in 
kako se jih lahko znebimo? 

Thomas Hammarberg (v nadaljevanju: 
TH): Mislim, da je težko določiti kakršno 
koli racionalno zapuščino. Romi so postali 
grešni kozli za težave naše družbe. Dolgo 
časa so ljudje, ki bi se lahko uprli takemu 

razmišljanju in jih branili, dopuščali ozra-
čje, v katerem so Rome obravnavali kot ne-
zaželene. To je zadeva z dolgo zgodovino. 
V obdobju nacistov jih je bilo več kakor 
pol milijona iztrebljenih in za to jim nikoli 
nismo izrekli opravičila.

IPS: Ali menite, da se razmere za Rome 
po Evropi poslabšujejo ali izboljšujejo? 

TH: Glede tega sem zaskrbljen. Kaže, da 
prihaja do polarizacije. Nekatere skupine 
ljudi so privzele zelo protiromsko narav-
nanost, ki jo vodilni politiki očitno dopu-
ščajo. To je precej nesrečen razvoj, saj lah-
ko nepazljivost ali brezbrižnost upravičita 
nadaljevanje nestrpnosti. Vse politike bi 
morali ponovno pozvati, da so v svojih iz-
javah preudarnejši in raje ostanejo na strani 
Romov, kakor da se pridružujejo ksenofo-
bičnim težnjam.

IPS: Ali lahko primerjamo obravnavo 
romskih skupnosti v različnih državah 
iste regije, recimo v Grčiji, Romuniji in 
Bolgariji?

TH: Namenoma se izogibam vsakršnim 
razpravam o primerjavah, kdo je boljši. V 
številnih državah se v posameznih regijah 
dogajajo temeljite spremembe, ker so izšle 
iz sovjetskega obdobja; le da imajo različ-
na izhodišča. Moj vtis je, da so Romi dis-
kriminirani v vsaki državi. Če pogledamo 
zaposlitev, zdravstvo, dejanske možnosti 
za politično udeležbo na volitvah ali v po-
litičnih strukturah, so razmere zelo proble-
matične.

IPS: Kako bi se lahko lotili problema 
njihove politične udeležbe?

TH: Precej odgovornosti za to težavo se 
skriva v pomanjkanju zanimanja oz. nega-

tivnem zanimanju političnih strank. Osre-
dnje politične stranke morajo postati bolj 
odprte za pripadnike in pripadnice Romov, 
kar ponavadi niso. Če za primer vzamemo 
volilne kampanje, vidimo, da celo kandi-
dati glavnih strank dajejo ksenofobične 
izjave zoper Rome, namesto da bi stopili 
do romske skupnosti, prisluhnili Romom 
in poskusili predstaviti njihove poglede. 
Torej, Romi se morajo sami organizirati in 
poskrbeti, da so bolje zastopani.

IPS: Ali naj bi bil poudarek za njihovo 
vključitev v politično življenje na lokalni 
ali na državni ravni?

TH: Obe ravni sta pomembni, toda za zdaj 
bi se morali osredotočiti na lokalno raven. 
Veliko pomembnih odločitev glede Romov 
je sprejetih na njej. V nekaterih državah 
imajo v lokalnih zborih rezervirane po-
sebne sedeže za Rome. V Sloveniji imajo 
po en sedež v vsaki občini, kjer ti živijo. 
V Romuniji imajo rezerviran sedež v par-
lamentu. Čeprav to ni najboljša rešitev, je 
zagotovo vredna poskusa.

IPS: Ali obstajajo zgodbe o uspehu?

TH: Seveda, v skandinavskih državah so 
kraji, v katerih je stanovanjski problem bolj 
ali manj rešen. V delih Slovenije so bile 
skupnosti precej pozitivne pri obravnava-
nju Romov. Izkušnje kažejo, da če oblasti 
in politiki poskusijo, čeprav je za to potreb-
no nekaj denarja, je mogoče najti rešitev.

IPS: Ali se je že zgodilo, da je pritisk 
Sveta Evrope omogočil višjo učinkovi-
tost zaščite romske skupnosti?

TH: Dodaten politični pritisk vsaj na stal-
ne članice Evropskega sveta bi lahko imel 
nekaj učinka. Zavedati bi se morali, da 
je romsko vprašanje ena od temnih plati 
Evrope, države bi morale sprejeti odgovor-
nost in skrbeti za svoje državljane. Treba je 
tudi povečati pritisk na lokalne oblasti, da 

popravijo svojo politiko v zvezi z izgoni. 
Včasih je izgon nujen, toda opraviti ga je 
treba na pravi način in potem ko se ljudem 
ponudi alternativna stanovanjska rešitev.

IPS: Kaj bi še lahko izboljšali pri vašem 
delu?

TH: Za nas je pomembno, da vemo, kaj se 
dogaja. Velikokrat tega ne vemo oziroma 
informacija pozno pride do nas. Center za 
romske pravice v Budimpešti nam veliko 
pomaga, pa tudi različne nevladne organi-
zacije. Kljub temu je naša ključna težava še 
vedno, da nam ne uspe prepričati lokalnih 
oblasti predočiti si težave Romov.

Intervju s Thomasom Hammarbergom,
komisarjem za človekove pravice Sveta Evrope
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Pred dvema mesecema je časopis, za ka-
terega sem nekoč tudi jaz pisala, objavil 
članek o izvajanju otroških porok v daljni 
romski skupnosti v Romuniji. V članku je 
bilo napisano, da Romi še naprej vzdržu-
jejo starodavne tradicije, ki ne spoštujejo 
človekovih pravic in so zatorej soodgovor-
ne za njihovo odtujitev.

Tema kot takšna me verjetno ne bi prizade-
la, če se ne bi pred dvema letoma in pol ob 
podobni priložnosti z avtorjem članka po-
govarjala in ga poskušala prepričati o naši 
nalogi, da kot novinarji prispevamo k razu-
mevanju med ljudmi, namesto da gojimo 
predsodke in spodbujamo oddaljenost.

Zakaj mi ga torej ni uspelo prepričati? Ka-
kšen je njegov interes in motivacija, da o 
Romih piše tako, kakor piše, in zakaj je 
njegov pristop zame tako šokanten? To me 
je pripeljalo do tega, da sem bolj na splošno 
razmislila o položaju Romov v medijih, in 
ta razmišljanja bi danes rada delila z vami.

Če pomislimo na Rome v medijih, se bomo 
zagotovo vsi spomnili vsaj enega inciden-
ta, v katerem so jih predstavili ostudno. 
Komaj pred nekaj tedni, ko je belgijsko 
najstnico umorila oseba, opisana kot te-
mnopolti tujec, smo tu v Belgiji prisostvo-
vali nezaslišani medijski kampanji, najprej 
proti ljudem iz Severne Afrike, zatem pa 
proti »Ciganom«.

Vsi bolj kakor ne poznamo naslove kot 
»Cigan za zapahi« in tako z lahkoto ute-
gnemo verjeti, da so mediji polni poročil o 
Romih: v resnici pa je medijsko poročanje 

o njih precej skopo.

Pred letom dni sem raziskala spletne strani 
številnih medijev, vključno z novicami na 
Googlu in BBC, ter bila zelo presenečena, 
saj sem opazila, da je z Romi povezanih le 
malo člankov. To me je pripeljalo do za-
ključka, da Romi niso predmet medijskega 
zanimanja.

Za lažjo predstavo: v arhivih BBC, ki so 
takrat zajemali šestletno obdobje, mi je be-
seda »Roma« prinesla 98 zadetkov in be-
seda »Gypsies«, ki vključuje tudi potujoče 
skupine iz Velike Britanije, 174. Ko sem 
s seznama umaknila neustrezne zadetke, 
sem dobila 87 novic, povezanih z razmera-
mi romskih ljudi.

Z uporabo enake metode sem na straneh 
nemškega iskalnika Google za enomeseč-
no obdobje našla 341 člankov z besedo 
»Roma«, številni izmed njih pa so se de-
jansko nanašali na italijansko nogometno 
moštvo, pa tudi na istoimenskega italijan-
skega dirkača. Beseda »Zigeuner« (Cigan, 
op. p.) je prinesla 85 zadetkov.

Poročanje je sestavljeno iz zelo izbranih 
poročil, ki se omejujejo na zgolj nekaj 
vprašanj. Ta so navadno povezana s soci-
alnimi težavami ali težavami družbenega 
sobivanja: 40 od 87 člankov na straneh 
BBC, ki sem jih pregledala, se je ukvarjalo 
s primeri, pri katerih so Romi postali žrtev 
diskriminacije, 14 z romskimi pobudami za 
obrambo njihovih pravic, pet s protidiskri-
minacijskimi ukrepi in trije s kulturo. Štirje 
članki so obravnavali temo holokavsta, pet 

pa jih je bilo nepomembnih.

Ker BBC-ja ne moremo vzeti za predstav-
nika medijev na splošno, sem naredila na-
ključen poskus z drugimi mediji in prišla 
do podobnih rezultatov. Obsežna raziskava 
državnih in regionalnih medijev Centra za 
romske pravice na Madžarskem je pokaza-
la, da so Romi večinoma, to pomeni v 63,4 
odstotka primerih, predstavljeni v zvezi s  
t.i. »romskimi težavami«, opredeljenimi na 
podlagi rasističnih stereotipov, kakršni so 
revščina, stanovanjski problemi in krimi-
nal. Nemška študija, ki je zajela 944 član-
kov, je v 12 lokalnih časopisih od 1979 do 
1991 odkrila, da so Romi v 60 odstotkih 
člankov omenjeni v zvezi s kriminalom in 
v 37 odstotkih v zvezi z družbenimi kon-
flikti. Naslednje zanimivo odkritje te študi-
je je, da so bili Romi največkrat omenjeni 
v zvezi z ustanovami javnega nadzora, npr. 
s policijo (51 odstotkov primerov) ali sod-
stvom (23 odstotkov).

Druga pomembna značilnost je, da je član-
ke o Romih mogoče pogosteje najti na lo-
kalnih kakor na mednarodnih straneh. De-
jansko večina teh novic sodi v kategorijo 
»kratke novice« s komajda kakšno zgodbo 
ali analizo ozadja.

Nepresenetljivo pa je, da ima večina poro-
čanj o Romih negativen prizvok: raziskava 
o manjšinah v evropskih medijih je odkri-
la, da je bila polovica člankov o Romih 
nevtralna in tretjina negativna. Medtem ko 
so etnične manjšine v medijih na splošno 
prikazane negativno, je avtorica raziska-
ve Jessica ter Wal ugotovila, da so »Sinti 
in Romi/nomadi skupina, ki je največkrat 
portretirana negativno«.

Toda moj namen tu ni zgolj opisovati raz-
mere, ki so nam vsem bolj ali manj znane, 
temveč poskusiti najti rešitev. Žal ne po-
znam nobene raziskave, ki bi proučevala 
motivacijo in zanimanje novinarjev in ure-

dnikov. Zato se bom morala predvsem za-
našati na svoje lastne izkušnje in intuicijo.

Najprej bi rada poudarila, da stanje Romov 
ni posebno v tem smislu, da se »manjši-
nam« na splošno posveča malo pozorno-
sti v osrednjih mediji in, če se jim že, so 
»manjšinske zadeve« večinoma predsta-
vljene z vidika večine.

Manjšine se ne pojavljajo kot akterji druž-
be s posebnimi interesi in skrbmi, ki imajo 
enako vrednost kakor interesi in skrbi ve-
čine. Pri opisovanju manjšin ter njihovih 
interesov in skrbi z vidika večine se mediji 
nagibajo k rasističnim stereotipom in pred-
sodkom, ki sodijo poleg.

Zelo podoben način poročanja najdemo 
tudi o priseljencih, beguncih ali muslima-
nih, v belgijskem primeru, ki sem ga na-
vedla prej, pa so bili muslimanska mladina 
in ljudje iz Severne Afrike prvi preganjani, 
pred pregonom Romov.

Kljub temu verjamem, da obstajajo nekate-
re posebnosti v zvezi z mediji, ki poročajo 
o Romih, in te so zakoreninjene v poseb-
ni obliki rasizma, ki romske ljudi napada 
s svojimi močno dehumaniziranimi pred-
sodki.

Če samo pomislimo, da novinarji, ki poro-
čajo o Romih, nosijo v sebi celo vrsto pred-
sodkov, npr. da so Romi nepošteni ljudje, 
ki jim ne gre zaupati, da so zaprti in imajo 
nekakšno čudno zastarel življenjski slog, 
nad rezultati ne smemo biti presenečeni.

V povezavi s kriminalom članki pogosto 
kot krivca ali osumljenca omenjajo nekoga 
z romskim poreklom, še posebno če je ob-
tožen dejanja v zvezi z goljufijo ali preva-
ro. To se je recimo zgodilo pred nekaj tedni 
tu v Belgiji, ko so bili trije Romi aretirani 
zaradi sodelovanja pri kraji. Časopisni na-
slov se je glasil: »Soudeležba pri kraji: Tri-
je Romi v preiskavi« in »Policijsko posre-

Govor dr. Karin Waringo  
z javne obravnave »Podoba in predstava:  
Anticiganizem v evropskih medijih«
Evropski parlament, Bruselj, 6. junij 2006
Odobreno za objavo v kampanji Dosta!
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dovanje v romskem taboru«. Švicarski ča-
sopis je prejšnje poletje zapisal: »Romska 
združba aretirana – serija kraj ustavljena«.

Vzrok tega, da vidimo Rome kot nepoštene 
ljudi, ki se odmikajo od preostale družbe, 
je, da se novinarji za vire raje obrnejo na 
javne oblasti, socialno službo ali sosede, 
kakor da bi intervjuvali same Rome. (Nem-
ška študija, ki sem jo že navedla, je odkrila, 
da se mediji pri poročanju, tudi če se pred-
stavijo interesi in skrbi Romov, nagibajo 
k zanašanju na neromske vire, kakršne so 
dobrodelne ustanove, in ne na romske or-
ganizacije.)

Gledano na splošno je veliko laže prodati, 
tudi urednikom, članke, ki potrjujejo ob-
stoječe stereotipe, kakor pa članke, ki jim 
oporekajo.

Romi so še naprej zaznamovani kot druž-
beni odpadniki, ki si ne zaslužijo enake 
obravnave in spoštovanja kakor drugi člani 
družbe, kar je razvidno iz naslednjih cita-
tov – prvi je vzet iz članka o otroški po-
roki, na katerega sem se sklicevala prej: 
»Če gledamo od znotraj, romski skupnosti 
grozi, da bo prevzela življenjski slog, ki bo 
pripomogel k samo še večji izolaciji.«

Belgijski časopis La dernière heure je ta-
kole komentiral prijetje romskih mladole-
tnikov v zvezi z umorom na glavni bruselj-
ski postaji: »Adamova aretacija zagotovo 
ne bo doprinesla k spremembi neprijazne 
podobe (Ciganov), ki jo nosijo s seboj že 
vrsto let.«

V istem smislu je šel Le Soir pri upraviče-
vanju predsodkov zoper Rome še nekoli-
ko dlje: po opisu Adamovega strica – »v 
svojih petdesetih letih, suhega telesa v črni 
obleki, z odprtim ovratnikom, dolgimi če-
vlji s kvadratnimi konicami« – je časopis 
komentiral: »V čem je smisel zavračanja 
stereotipov pred Ciganom, ki želi, da ga 

tako obravnavamo?«

Razumem, da moj kolega, ki kar naprej re-
producira stereotipe o Romih, to dela pred-
vsem, da časopisu zagotavlja zgodbe, ki so 
zabavne: zgodbe, ki temeljijo na senzacio-
nalizmu in prikazujejo Rome kot podvrsto 
človeškega bitja, se namreč prodajajo. Re-
snico pa je veliko teže spraviti v promet.

Predstavnik sindikata Daily Express je pred 
dvema letoma prinesel s seboj serijo srhlji-
vih zgodb o vzhodnoevropskih Romih, ki 
vdirajo v Veliko Britanijo po širitvi EU, in 
takole komentiral:

»Pri zgodbah o romskem prebivalstvu me-
nimo, da je bila to cinična kampanja za 
povečanje naklade. Videli so (uredniki) 
učinek, ki so ga imele naslovnice, in ga 
izrabili, tako da so objavili karseda veliko 
srhljivih zgodb o Ciganih, ki 'preplavljajo' 
državo.«

Zato mediji raje gojijo negativne stereo-
tipne poglede na Rome, kakor da jim na-
sprotujejo. Na podlagi angleške raziskave 
o predsodkih iz leta 2003 je 35 odstotkov 
(ali 14 milijonov ljudi) angleškega prebi-
valstva javno izrazilo predsodek glede Ro-
mov in potujočih skupin. Na njihov pogled 
vplivajo pretežno mediji, pri čemer igrata 
TV in časopis najpomembnejšo vlogo. 
Raziskava je prav tako pokazala, da bralci 
tabloidov pogosteje izražajo negativen od-
nos do etničnih manjšin in beguncev, kar je 
seveda mogoče razložiti na dva načina.

Komisije za pritožbe zoper tisk so precej 
neučinkovite pri spopadanju z rasizmom 
in anticiganizmom ter pri njunem odpra-
vljanju. Po besedah nekdanjega novinarja 
in izdajatelja Boba Borzella »od leta 1991 
niti ena od 600 pritožb nad domnevnim 
rasizmom v medijih, vloženih pri komisi-
ji za pritožbe zoper tisk (Press Complaint 
Commission – PCC), ni bila odobrena«. Od 

54 pritožb, ki jih je nemški Centralni svet 
za nemške Sinte in Rome (Zentralrat Deut-
scher Sinti und Roma) v letu 2004 vložil pri 
Svetu za medije (Press Council), jih je bilo 
le 44 predloženih komisiji za pritožbe zoper 
tisk, ta pa jih je približno polovico razglasila 
za neutemeljene. Le deset se jih je zaključi-
lo s sklepom, da so bili članki ali reportaže 
resnično diskriminacijski, zgolj v dveh pri-
merih pa je bil izdan opomin mediju.

Problematično je, da so člani teh komisij 
tisti posamezniki, ki ustvarjajo stereotipne 
reportaže ter so zadovoljni z novinarji in 
uredniki. V številnih primerih so komisije 
za pritožbe o tisku celo potrdile rasistične 
predsodke, ko so recimo zagovarjale novi-
narjevo omembo romskega izvora obtožen-
ca ali osumljenca, češ da je bil to bistveni 
element za razumevanje kriminalnega de-
janja.

Ob koncu moje predstavitve bi rada nave-
dla nekaj priporočil.

Za romske aktiviste in druge ljudi, ki sode-
lujejo v boju proti diskriminaciji:

Nagovorite medije; poskusite razumeti nji-
hov mehanizem in se naučite pravilno od-
zivati. Negativno poročanje je lahko pre-
prosto posledica nevednosti ali strahu pred 
postavitvijo pravih vprašanj pravim ljudem. 
Če imate občutek, da poročila predstavljajo 
resnico napačno, nikar ne omahujte – piši-
te novinarju ali uredniku. Kakor ste lahko 
že videli, ti radi navajajo stališča, ki so po 
njihovem mnenju reprezentativna za bral-
ce. Uvideti bi morali, da njihovi bralci ne 
podpirajo rasizma.

Za politike:

Podpirajte raznovrstnost v medijih.

Mediji bi morali odsevati raznovrstnost 
v družbi in ne zgolj stališča prevladujoče 
skupine.

Raznovrstnost bi se morala izražati v vse-
bini medija in v ljudeh, ki ga ustvarjajo.

To bi bila lahko ena od nalog evropske me-
dijske politike, zdaj omejene na predsta-
vitev evropskih televizijskih produkcij, ki 
posvečajo malo pozornosti vsebini.

Težko je razumeti, zakaj so v družbi z ve-
dno več »temnopoltimi« prebivalci in lju-
dmi mešanega izvora televizijski napove-
dovalci pretežno svetlolasi in modrooki.

Leta 2000 je Odbor ZN za odpravo rasne 
diskriminacije sprejel vrsto priporočil v 
zvezi z Romi v medijih, vključno s pripo-
ročilom za razvoj medijskih in izobraže-
valnih kampanj za izobraževanje javnosti o 
Romih in pomoč pri dostopu le-teh do me-
dijev. Očitno so to ostala nema pisma.

Kot nekdo, ki je vrsto let delal na medij-
skem področju in ki še naprej verjame v 
demokratične vrednote medijev, bi rada 
zaključila z opozorilom na izredno nega-
tiven učinek trenutnih valov liberalizacije 
in koncentracije v medijskem sektorju: s 
spreminjanjem novic v proizvod, ki ga je 
treba prodati, ter novinarjev v prodajalce se 
goji novinarstvo, ki daje prednost senzaciji 
pred dejstvi in informacijami.
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Leta 1993, ko sem se preselila v Srednjo 
Evropo, sem bila povabljena na sprejem 
s skupino visokih slovaških odvetnikov 
in sodnikov. Znašla sem se v pogovoru z 
majhno skupino angleško govorečih ljudi, 
ki so med drugim razpravljali o Billu Clin-
tonu, svetovni politiki in rokenrol glasbi. 
Bili so zelo inteligentni in zanimivi, topli 
in zagreti. To so čudoviti ljudje, sem po-
mislila. To je prijazen in čudovit del sveta. 
Potem je tema pogovora nanesla na Rome 
in čudoviti ljudje, s katerimi sem malo prej 
govorila, so se spremenili v zelo grde lju-
di. Šale in komentarji so bili grozni. Toda 
v Srednji in Vzhodni Evropi je bilo v 90. 
letih za politike, sodnike, vladne uradnike 
– ljudi, po katerih se navadno zgledujemo 
– povsem sprejemljivo, da stresajo zasme-
hljive in rasistične opazke o Romih.

Na Slovaškem je skupina skinheadov mla-
dega Roma polila z bencinom in ga zažgala 
pred očmi vse njegove družine. Torej, na 
Slovaškem se je skupina mladih brutalne-
žev odločila napasti romsko družino zgolj 
zato, ker so bili Romi – in pri tem suro-
vo na smrt pretepla mater šestih otrok. V 
Romuniji je razdražena tolpa ubila tri rom-
ske moške, ki so bili vpleteni v pretep, in 
požgala 14 romskih domov. V Bolgariji je 
policija na smrt pretepla mladega Roma, ki 
je bil aretiran zaradi kraje. Na Češkem je 
80–90 % otrok v šoli za duševno prizadete 
otroke Romov, čeprav tvorijo le 5 % ce-
lotnega prebivalstva. Na Hrvaškem so mi 
šolski uradniki opravičujoče se pojasnili, 
da imajo lahko ločene romske razrede le na 

nižji stopnji, ker za višjo stopnjo ni dovolj 
romskih učencev, da bi bila organizacija ta-
kih razredov finančno izvedljiva.

Zahodna Evropa se ne razlikuje dosti od 
njih. V Aspropirgosu v Grčiji sem videla 
buldožerje, ki so podirali nadomestne dru-
žinske hiše, da bi pred olimpijskimi igra-
mi »očistili« Atene. Danska in Nemčija sta 
Rome izgnali nazaj v nevarno in negotovo 
okolje na Kosovu. Italija je Rome, ki so 
iskali javno pomoč, stlačila v umazane in 
nevarne tabore ter javna stanovanja rezer-
virala za Nerome. Belgija je izgnala skupi-
no slovaških Romov tako, da jih je preli-
sičila in zvabila na policijsko postajo pod 
pretvezo, da jim bodo pripravili dokumen-
te za azil. Združeno kraljestvo je sprejelo 
uredbo, ki carinike pooblašča, da Rome in 
druge etnične skupine na meji izločijo za 
poseben pregled. V luči odnosa, ki ga poli-
tiki, sodniki, policija in javnost na splošno 
kažejo do Romov, ni presenetljivo, da so 
takšne grozljive preiskave pogosto spre-
gledane ali prezrte.

Romi so največja in najbolj prezirana 
manjšinska skupina. V skorajda vsaki dr-
žavi Evrope se namreč bojujejo z revščino, 
diskriminacijo, nižjo izobrazbeno stopnjo 
in krajšo življenjsko dobo. Pogosto so žrtve 
policijske surovosti ter javne in politične 
brezbrižnosti, če ne celo sovražnosti. Toda 
stanje naj bi se izboljševalo, čeprav počasi. 
Ustvarjalni in predani odvetniki ter organi-
zacije za človekove pravice so se obrnili na 
Evropsko sodišče za človekove pravice ter 
države članice Sveta Evrope izzvali zaradi 

ravnanja z Romi. S tem so pravici v pri-
merih, kakršni so Assenov proti Bolgariji, 
Connors proti Veliki Britaniji, Moldovan 
proti Romuniji, Nachova proti Bolgariji 
itd., utrli nove poti.

Oborožena s pooblastilom za varovanje 
človekovih pravic in zaščito parlamentarne 
demokracije ter pravne države, sta bila Svet 
Evrope in Evropsko sodišče za človeko-
ve pravice v samem ospredju zagovarja-
nja pravic Romov ter spodbujanja njihove 
družbene in politične vključenosti v evrop-
ske zadeve. Da bi spodbudili in opogumili 
odvetnike k predložitvi primerov v zvezi z 
Romi Evropskemu sodišču za človekove 
pravice, je Svet Evrope zagotovil zanje štu-
dijske seje in programe usposabljanja, da 
bi se seznanili s postopkovnimi zahtevami 
sodišča in sodno prakso. Ta publikacija je 
na voljo v upanju, da bo spodbudila boljšo 
in močnejšo obrambo človekovih pravic na 
splošno, posebno pa pravic Romov. Dobro-
došli v boju!

Zagovarjanje pravic Romov: 
odvetniško stališče, prispevek 
Glorie Jean Garland,
višje svetovalke za pravno državo Ameriške 
agencije za mednarodni razvoj (USAID)
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Objavljeno v novicah Social Cohesion 
Newsletter

Vsi v Franciji in številnih evropskih drža-
vah se spominjamo vročinskega vala poleti 
2003. Čeprav ima Francija enega najučin-
kovitejših in celostnih zdravstvenih siste-
mov na svetu, je vročinski val presenetljivo 
usmrtil več tisoč ljudi v zgolj nekaj tednih, 
predvsem starejših, ki so živeli sami in iz-
gubili stik s svojci.

Ta tragedija je poudarila nevarnost in ran-
ljivost današnje skrajno individualistične 
moderne družbe, dramatično nasprotje mi-
šljenju in načinu življenja romskih skupno-
sti, ki imajo povsem drugačne vrednote.

Zaradi njihovih močnih povezav v sku-
pnosti žrtev vročinskega vala med Romi 
skorajda ni bilo. Romi so namreč širom po 
Evropi večinoma ohranili močne vezi med 
skupnostmi. Otroci, najstniki, starši in stari 
starši, vsi živijo skupaj ali vsaj blizu. Po-
men besede »družina« sega daleč nazaj v 
jedrno družino, ki se je razširila na stopnjo 
skupnosti (»vitsa« v romskem jeziku).

Ta pripadnost skupini pomeni tudi soli-
darnost, skupno pomoč in deljeno odgo-
vornost, zasnovo, ki je ujeta v romski be-
sedi »phralipe« (bratstvo). To življenje v 
skupnosti jim zagotavlja zaščito, varnost, 
nadzor in vodenje. Prav tako jim olajša 
prenašanje tradicij in kulturnih vrednot z 
generacije na generacijo.

Dandanes naša moderna individualistič-
na družba zagotavlja malo prostora za ta-
kšno življenje v skupnosti. In ravno ta na-
čin življenja pogosto ustvarja napetosti v 
večinski družbi. Številni predsodki zoper 

Rome so posledica negativne predstave o 
njihovem skupnem življenju. Pogosto pre-
vladuje mnenje, da se vozi okoli na stotine 
»ciganskih« prikolic, v resnici pa se jih le 
nekaj. Zahodni mediji pišejo o množič-
nem priseljenskem valu Romov iz Srednje 
in Vzhodne Evrope, v resnici pa selitev 
romskih posameznikov ni tako množična. 
Način življenja v skupnosti pa na romske 
skupnosti lahko v celoti učinkuje tudi ne-
gativno. Na primer, težko si je zamisliti, 
da bi policija zbudila celotno sosesko, ko 
bi prišla aretirat osebo, osumljeno zločina. 
Toda ob aretaciji Roma policija ne omahu-
je pri motenju celotne skupnosti, vključno 
z otroki in starejšimi (saj vsi živijo skupaj), 
včasih celo uniči imetje (prikolice, hiše 
itd.) ljudi, ki nikakor niso povezani z zade-
vo. Videti je namreč, da na Rome – zaradi 
njihovega življenja v skupnosti – gledajo 
in jih razumejo kot celoto.

Svet Evrope in drugi akterji se ubadajo z 
dvojno nalogo: na eni strani bi se morali 
bojevati za odpravo rasne diskriminacije v 
šolah in odpravo getovskih romskih naselij, 
po drugi strani pa bi morali spoštovati tradi-
cijo Romov, ki želijo ostati skupaj. Nekate-
ri Romi celo raje živijo v grozovitih razme-
rah, samo da ostanejo skupaj s sorodniki. 
Zavrnejo lahko celo socialno stanovanje, 
če bi to pomenilo živeti v različnih blokih. 
Pred nekaj leti je v Skopju Urad visokega 

komisariata ZN za begunce imel težave pri 
prepričevanju romskih družin, ki so v tabo-
ru živele več kakor pet let, da se preselijo v 
lepe, zasebne hiše, ker je to pomenilo, da bi 
bili ločeni. Pomembno je razumeti razloge 
za takšne navidezno nerazumne odločitve. 
Najlažje je napraviti nepravilne zaključke 
na podlagi starih stereotipov. Tako kakor 
vsi, tudi Romi ne marajo umazanije in ne 
želijo živeti v revščini. Toda življenje v 
tradicionalni skupnosti jim predstavlja naj-
višjo vrednoto. Če bi zanemarili ta vzorec 
romske kulture, bi lahko celo sklepali, da 
so Romi obupani ljudje, ki želijo živeti in 
radi živijo v umazaniji.

Oblasti bi morale spoštovati in se prilago-
diti zgodovinskim tradicijam – na primer 
z ureditvijo večjih postajališč za potujoče 
skupine ali ureditvijo stanovanj, ki bi ohra-
nila nekakšno življenje v skupnosti. Re-
šitev za odpravo getov in ustavitev rasne 
diskriminacije je treba poiskati drugje: ne 
s prisilnim mešanjem skupnosti, temveč z 
vzpostavljanjem mostov in več stiki med 
različnimi kulturami in tradicijami, da bi 
se znebili negativnih predsodkov. Konec 
koncev bi s spoštovanjem načina življenja 
v skupnosti, kjer še obstaja, lahko zmanj-
šali število žrtev v naslednjem vročinskem 
valu.

Članek Michaela Gueta,
vodje Oddelka Sveta Evrope za 
Rome in potujoče skupine
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25. februar 2006

Proti koncu tekme je bilo Samuelu Etu do-
volj rasističnih pripomb navijaške skupine 
iz Zaragoze, zato je hotel zapustiti igrišče. 
Sodnik Victor Esquintas Torres je usta-
vil igro in pozval k ustavitvi rasističnega 
zmerjanja. Igralci Barce in Zaragoze so se 
zbrali okoli Eta, da bi mu pokazali svojo 
podporo. Frank Rijkaard, temnopolti trener 
iz Barcelone, pa ga je prepričal, da je tek-
mo nadaljeval.

1. februar 2006

UEFA je v Barceloni organizirala izredni 
dogodek, konferenco »združeni proti rasiz-
mu« (»unitedagainstracism«). Predstavnik 
romunske federacije Dabiel Prodan je za-
nikal pojav rasizma na romunskem stadi-
onu kljub predstavljenim trdnim dokazom 
o tamkajšnjem anticiganizmu. Bil je celo 
razburjen, ker se Romi imenujejo Romi, 
saj se je bal, da bi drugi zamenjali Romune 
za Rome. In vendar je več kakor 1,5 milijo-
na romunskih prebivalcev romskega izvo-
ra, beseda »Rom« pa je obstajala v jeziku 
8 do 12 milijonov Romov v Evropi že pred 
ustanovitvijo romunske države.

Angel Maria Villar Llona, predsednik Kra-
ljeve španske nogometne zveze, je nepre-
pričljivo in za mnoge neprimerno posegel 
v zaključni del konference ter ponovno 
zanikal obstoj rasizma na stadionih. Kakor 
številni drugi voditelji zvez je, tako je vide-
ti, veliko bolj zavzet za zanikanje rasizma 
kakor za boj proti njemu.

26. november 2005

Marca Zorra, igralca iz Slonokoščene obale 
v ekipi Messina, je navijač Inter Milana ža-
lil med pokalno tekmo. Zorro je vzel žogo 
in v solzah odšel z igrišča. Adriano, temno-
polti Brazilec iz Interja, ga je ob podpori 
Messinovih igralcev prepričal, da je igro 
nadaljeval.

Pred tem, med tekmo proti Trevisu, si je 
celotna ekipa Messine počrnila obraze v 
znamenje solidarnosti.

29. november 2005

Marika Daudo, igralca Slonokoščene oba-
le, ki igra za Dinamo Bucharest, so zmerja-
li navijači lastne ekipe in med ogrevanjem 
metali na zelenico banane.

23. oktober 2005

Kljub velikanskemu škandalu in večkratni 
izključitvi v letu 2005 zaradi rasističnih in-
cidentov so navijači Steaua Bucharest na 
domačem stadionu peli »Sovražimo vrane 
(oznaka za Rome in črne igralce), izklju-
čite nas!« in imeli dva napisa, na enem je 
pisalo: »Zadnja priložnost za Romunijo – 
nič strpnosti (do Romov)«, na drugem pa 
je bila naslikana velika vrana.

Čeprav se je o tem na veliko poročalo, se 
rasizem na nogometnih tekmah v Romuni-
ji še vedno dopušča. Romunska zveza in 
Romunska profesionalna liga pa še naprej 
zanikata oz. se ne zmenita za rasizem na 
stadionih.

Nujno moramo ukrepati, preden se ta lepa 
igra sprevrže v grdo. V Zahodni Evropi so 
Thiery Henry, Ferdinand, Van Nistelrooy, 
Vieira, Eto in Zorro nastopili proti rasistič-
nemu zmerjanju temnopoltih igralcev. Šte-
vilni so se jim priključili.

Srednja in Vzhodna Evropa skupaj z Bal-
kanom molči, ko pride do rasizma.

Znani nogometni igralci so dosegli spre-
membe v boju proti rasizmu. Novembra 
2005 je danski sodnik Kim Nielsen iz igre 
izključil igralca zaradi rasističnih opazk 
nad temnopoltim igralcem. Toda takšni 
ukrepi se ne izvajajo dovolj pogosto.

Rasizem je grd. Toda nogomet je naša igra 
in je lepa igra. Pele, Eusebio, Eto, Zorro in 
vsak afriški ali romski igralec, ki je kadar 
koli doživel rasistično zmerjanje, si zaslu-
žijo dan, ko jim bodo vsi izkazali spošto-
vanje in razumevanje za to, kaj so prestali. 
Želim si doživeti dan, ko nas bodo UEFA, 
FIFA, državne zveze in nogometni spon-
zorji prosili, da odidemo na stadion s črno 
namazanimi obrazi v znamenje močne 
podpore tem igralcem.

Michael Jordan je nekoč dejal, da si nih-
če ne zapomni poražencev, ne gleda na to, 
kako trdo so garali. Če v boju proti rasizmu 
ne bomo zmagali, bomo vsi izgubili. No-
gomet je čudovita igra, ne rasistična.

P. S.:

V Romuniji zmagujemo. Ob koncu leta 
2007 je naša kampanja Rasizem uničuje 
igro Nasilje uničuje življenje imenova-
la romskega romunskega igralca Banela  
Nicolita za ambasadorja v boju proti rasiz-
mu in nasilju v nogometu. Romunska no-
gometna zveza je sprejela boj proti rasizmu 
in nasilju na stadionih kot osrednjo predno-
stno nalogo za leto 2008.

 

Potemnite si obraz in pojdite na stadion,
prispevek Valeriuja Nicolaeja, 
direktorja mreže ERGO

Za več informacij poglejte na:  
http://www.romadecade.org/index.
php?content=187.

Valeriu Nicolae je izvršni direktor  
Evropske romske narodne organizacije, 
www.ergonetwork.org.
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28. februar 2007

Media Centar, Beograd

Spoštovane gospe in gospodje,

najprej bi se vam rada zahvalila za vaše 
zanimanje, ki ste ga pokazali za kampa-
njo ozaveščanja Dosta! in tako za romsko 
vprašanje.

To priložnost bi želela izrabiti tudi za za-
hvalo vsem Romom, ki jih danes ni tu – 
srbskim državljanom romskega izvora, ki 
ste jih videli v pravkar predstavljenem vi-
deo spotu, tistim Romom, ki so nam odprli 
vrata svojih domov in svojih delovnih mest 
ter nam posodili svojo podobo za namen 
kampanje Dosta!.

Televizijski spot je eno od promocijskih 
orodij kampanje Dosta!. To je rezultat sre-
čanja, ki je bilo organizirano skupaj z Od-
delkom za stike z javnostjo Sveta Evrope 
in nekaterimi romskimi medijskimi stro-
kovnjaki, ki so prispevali k pripravi sce-
narija. Temelji na posnetkih s terenskega 
obiska v Srbiji, ki je bil opravljen v sodelo-
vanju z Organizacijo romskih študentov v 
Novem Sadu. Spot je bil narejen tu v Srbiji 
ob pomoči lokalne produkcijske agencije. 
Glasba je Djelem, Djelem, romska himna, 
dovoljenje zanjo pa nam je podelil g. Sa-
ban Bajramović.

To je eno od orodij, ki ga nameravamo ši-
riti po medijih, zato sem zelo vesela, da ste 
slednji danes tudi tu. Pravzaprav si ta kam-
panja zasluži ključno mesto v medijih.

Mediji posredno ali neposredno prispevajo 

k razvoju kritičnega razmišljanja prebival-
stva.

Mediji so naš glavni vir informacij. So tudi 
odličen vir znanja. Znanje o »drugih« pa 
je ključ za skupno razumevanje, ključ do 
tega, da gledamo na »druge« kakor na svo-
je sosede.

(...)

Mogoče se še vedno sliši paradoksalno, da 
je ozaveščanje potrebno za ponovno zago-
tovitev pravic skupine ljudi. Mogoče vam 
bom s pomočjo nekaterih Romov, ki so 
prispevali k tej kampanji, lahko približala 
nekaj praktičnih primerov, ki potrjujejo po-
trebo po takšnem orodju.

Ko sva fotograf Sveta Evrope in jaz v sep-
tembru 2006 prišla v Srbijo, sva srečala 
mlado žensko, ki je danes romska aktivist-
ka. Pripovedovala nama je o svojem otro-
štvu. Je hči romskega moža in srbske žene; 
vse svoje življenje je živela v neromski so-
seski in bila edina romska učenka v šoli. V 
tej šoli je slišala ogromno čudnih in grozo-
vitih zgodb o Romih; nekateri od prijateljev 
so trdili, da Romi kradejo dojenčke; bila je 
tako prestrašena, da se je odločila prikriti 
svojo identiteto, postala je sumničava do 
svojega očeta, češ da živi dvojno življenje. 
Ko je bila najstnica, je imela priložnost 
spoznati druge Rome in ugotovila je, da je 
vse, kar je prej slišala, zgolj predsodek.

Spoznali smo tudi lekarnarja z lastno le-
karno. Njegova osebna zgodba je seveda 
zgodba o uspehu. Toda on meni, da njegov 
osebni uspeh ni tako pomemben, saj večina 
Romov še vedno trpi in živi v neustreznih 

življenjskih razmerah. Po njegovem pre-
pričanju je uspešen Rom tisti, ki ima do-
stop do enakih možnosti, kakršne imajo vsi 
drugi. Meni, da bi to priložnost morali dati 
vsem Romom, zato da bi imeli možnost 
pokazati, koliko lahko prispevajo k družbi, 
v kateri živijo.

Spoznali smo podjetnika, ki je imel nekaj 
težav z razumevanjem, zakaj nas zanima 
njegova zgodba. Nekaj let je preprosto de-
lal v tujini, zatem se je vrnil v svojo drža-
vo, Srbijo, h katere gospodarstvu je želel 
prispevati tako kakor vsak drug srbski dr-
žavljan.

Spoznali smo mehanika, ki je poudaril, da 
Romi z vključevanjem v evropsko družbo 
izgubljajo svojo kulturo in tradicijo. Po 
njegovih besedah je to velika izguba za 
Rome, ki jo morajo premagati. Kar obžalu-
je, je, da večinsko prebivalstvo največkrat 
ne vidi teh prizadevanj, zato velikokrat ne 
privedejo do želene vključitve.

In vendar še vedno misli, da se morajo 
Romi kljub odrinjenosti še naprej bojevati 
za svoje pravice, da bi lahko pokazali pri-
pravljenost dati svoj prispevek družbi.

Nazadnje smo spoznali sodnika. Meni, 
da je ena največjih sprememb v današnji 
družbi delitev oblasti, ki je bila uvedena 
po francoski revoluciji; toda poudaril je, da 
Romi nikoli niso imeli dostopa do katerih 
koli od teh političnih oblasti. Po njegovem 
mnenju so obsojeni za napake, ki jih niso 
zagrešili, in morajo prenašati težo podobe, 
ki se ne ujema z dejanskostjo.

Skupna točka teh Romov, ki so končali iz-
obraževanje, našli službo in imajo dostop 
do primernega stanovanja, je njihova koža. 
Vsi so nam povedali, da so svetlejše polti 
kakor njihovi prijatelji in zato niso videti 
kakor »Romi«.

Ko pomislimo na Rome, se nam odpre cela 

zbirka stereotipov: Romi se preživljajo s 
prosjačenjem in krajo, ne marajo delati, ne 
želijo, da njihovi otroci obiskujejo šolo, ne 
želijo se vključiti v družbo, v kateri živi-
jo, in se raje ustalijo v odročnih krajih … 
To negativno prepričanje je pogosto tako 
močno, da se kaže celo v nekaterih izrazih 
našega jezika. Toda tako kakor je močno, 
je tudi napačno.

Zagotavljam in povem vam, da ta položaj 
ni primeren za Srbijo. Romi so najbolj 
diskriminirana skupina v Evropi, vključno 
z Zahodno Evropo. In vendarle se nihče 
ne bi smel bati ali sramovati svojega iz-
vora. Res je, da obstajajo Romi, ki živijo 
v odročnih mestih, ki prosjačijo, kradejo, 
toda največkrat je to zgolj posledica slabih 
življenjskih razmer in pomanjkanja prilo-
žnosti, da bi bili državljani z vsemi svojimi 
pravicami, dolžnostmi in težnjami.

In to je razlog za začetek kampanje Do-
sta!.

(…)

Vedno pravimo, da ne želimo nadomestiti 
vlad, temveč jim zgolj pomagati, želimo pa 
tudi, da so Romi del našega delovanja.

Računamo predvsem na romske voditelje 
in pristojne ministre – na vseh ravneh – da 
nam bodo pomagali in nas podprli pri izva-
janju in uresničevanju tega projekta.

Ne želimo, da bi ta projekt postal izključno 
skupni projekt Sveta Evrope/EK; pričaku-
jemo udeležbo oblasti sodelujočih držav, 
da začutijo, da je ta projekt njihov in da se 
lahko v celoti posvetijo njegovim ciljem. 
Upamo, da bomo s sodelujočimi vladami 
lahko delili odgovornost za ta projekt in 
tudi uspeh.

To predstavitev bi želela končati z beseda-
mi direktorja romskega časopisa tu v Srbiji: 
»Moje sporočilo Romom je, naj bodo de-
javnejši v boju za svoje pravice in naj si še 

Izvlečki iz govora z začetka kampanje Dosta!  
v Republiki Srbiji Ivane D'Alessandro,
projektne vodje kampanje 
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naprej prizadevajo za vključitev. Neromom 
pa bi dejal, naj Romom ponudijo možnost, 
da skupaj zgradijo evropsko družbo, ki bo 
lahko Evropa za vse. Ko se bo to zgodilo, 
bomo lahko vsi s ponosom dejali svojim 
družbam DEMOKRACIJE.«

Hvala za vašo pozornost.

Ime: Biser Svetlinov

Poklic: študent dok-
torskega študija in pro-
jektni vodja v podjetju 
Integro Association 
Bolgarija

Država: Bolgarija

Biser ima 26 let in zaradi svojega dela živi 
med svojo vasjo in dvema mestoma. Je 
Bolgar ter govori bolgarsko, angleško, tur-
ško in romsko. Rad bere in hodi na treking. 
Je Rom.

V svoji regiji je težko našel službo, toda 
meni, da mu je zaradi njegove pošteno-
sti, občutka odgovornosti in motivacije to 
uspelo. Kar mu je pri delu najbolj všeč, 
je možnost srečevanja in komuniciranja z 
drugimi. 

Vprašanje: Kaj za vas pomeni biti 
Rom?

Biser Svetlinov (v nadaljevanju BS): Na 
to, da sem Rom, me najprej spomni moje 
poreklo, hkrati pa to pomeni, da se moram 
vedno spopadati z izzivi, izzivi, ki so sesta-
vljeni iz dokazovanja in pojasnjevanja, da 
ni razlike med tabo in predstavniki večin-
skega prebivalstva.

Vprašanje: Kako bi gadži razložili, kdo 
so Romi?

BS: Romi so ljudje, ki so imeli priložnost 
spoznati več različnih kultur kakor kateri 
koli drugi ljudje na tem planetu. Smo člo-
veška bitja kakor vsa druga človeška bitja, 
od drugih etničnih skupin pa se razlikuje-
mo le po tem, da imamo drugačne poglede 
zaradi stvari, ki so se dogajale okoli nas, in 
vpliva različne izobrazbe.

Vprašanje: Katera je po vašem mnenju 
največja odlika Romov in katera najve-
čja hiba?

BS: Največja odlika Romov je njihova go-
stoljubnost in največja hiba, da so odvisni 
od drugih in da sebe sprejemajo kot drugo-
razredne osebe.

Vprašanje: Kaj je najpomembnejša vre-
dnota v vašem življenju in zakaj?

BS: Zagotovo spoštovanje do drugih, za-
čenši pri družini in vse do zadnjega tujca, 
ki ga srečam. Zame je osnovno pri vzpo-
stavitvi odnosa, da spoštujem osebo, ki jo 
srečam, in jo sprejmem takšno, kakršna je.

Vprašanje: Kaj bi radi dejali gadžam, ki 
berejo ta intervju?

BS: Zagotovo bi jim dejal: ne bojte se pri-
bližati Romom, jih spoznati in se z njimi 
spoprijateljiti: niso tako strašni!

Ime: Livia Jaroka

Poklic: političarka

Država: Madžarska

»Poznam Rome in poznam predsodke, na 
katere naletijo, in vem, da včasih ti pred-
sodki prihajajo tudi iz medijev. Če bi ti ve-
deli, kdo Romi v resnici so, bi prav tako 
vedeli, da jaz nisem nikakršna izjema. O 
dejanskem položaju Romov je bilo danih 
malo informacij s strani Romov in tudi 
Neromov. Zato so mediji in politika redko 
zmožni pokazati dejansko sliko – to je, da 
so Romi skupaj z Neromi zgradili njihove 

Glas Romov – nekateri od naših partnerjev 
so spregovorili
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države. Če me vprašate, kakšna je razlika 
med Romom in Neromom, vam ne bi znala 
odgovoriti, razen mogoče opozoriti na tele-
sni videz. Vem samo to, da dokler se ljudje 
ne bodo zavzeli za pravične družbe, ki niso 
diskriminacijske, bo vsaka politika nesmi-
selna.

Ime: Eva Rizzin

Država: Italija

Poklic: doktorat z raz-
iskavo o geopolitiki in 
geostrategiji anticiga-
nizma v Evropi

Je pripadnica manjšine Sintov v Italiji. 
Sodeluje z univerzami, raziskovalnimi 
ustanovami in nevladnimi organizacijami 
(OssevAzione in Sucar Drom). Je članica 
odbora »Rom e Sinti insieme« (Romi in 
Sinti skupaj).

»Prihodnost nas Romov in Sintov je lahko 
konstruktivna le, če smo v celoti in dejav-
no vpleteni kot udeleženci v politikah, ki 
nas zadevajo. Pred nami je še dolga pot, ki 
jo moramo prehoditi, da bi izbrisali diskri-
minacijo, saj so tudi najboljši pravni stan-
dardi neučinkoviti, če jih noben politik ne 
želi spremeniti v konkretne pobude. Trdno 
sem prepričana, da je ta boj, kakor vsi tisti 
za enake pravice, predvsem boj na stopnji 
razumevanja, saj današnje javno mnenje 
prezira našo kulturo.«

Ime: Grigori Raducan

Poklic: romski vodja 
nevladne organizacije 
»International Relati-
ons and Foreign Lan-
guages«

Država: Republika Moldavija

Grigori ima 23 let. Kar mu je pri njegovem 
delu najbolj všeč, je, da poteka v mednaro-
dnem okolju in je zato neprestano v stiku z 
različnimi kulturami. Njegov najljubši ko-
njiček je branje. Govori romski, moldavski 
in angleški jezik. Je Rom.

Odkar se je odselil iz rojstnega kraja, se je 
veliko spremenilo. Ena od pozitivnih stvari 
je bila, da se je nehal počutiti diskrimini-
ranega in da ga je družba, v kateri gostuje, 
toplo sprejela; novo življenje je lahko začel 
tudi zato, ker ljudje niso poznali njegovega 
porekla. Žal je spoznal, da so Romi povsod 
diskriminirani.

Diskriminacija je tudi del njegovega naj-
hujšega spomina iz otroštva, čeprav je bilo 
tudi polno prijetnih trenutkov.

Grigori se opisuje kot mladega Roma: čuti, 
da je »biti Rom več kakor narodnost; to je 
moj karakter, moj način razmišljanja, moja 
miselnost itd. Ljubim edinstveno romsko 
kulturo in mentaliteto.«

Ime: Rade Ćirić

Poklic: mehanik

Država: Srbija

»Romi si močno priza-
devamo za vključitev v 
družbo, v kateri živimo. 

Včasih to pomeni izgubo tradicije, spreje-
tje dejstva, da se je treba asimilirati za pre-
živetje. Toda ohraniti moramo svojo iden-
titeto in naša najtežja naloga zdaj je, da se 
odločimo, kateri vidik naše kulture zaščititi 
in katere tradicije zamenjati za modernost. 
To prizadevanje bi moralo biti prepoznano 
kot dokaz pripravljenosti Romov, da posta-
nejo evropski državljani.«

Ime: Zoran Jovanović

Poklic: sodnik na  
sodišču Stara Pazova

Država: Srbija

»Ena od poglavitnih sprememb v moderni 
družbi je delitev oblasti, ki je bila uvedena 
s francosko revolucijo; seveda pa Romi ni-
koli niso imeli dostopa do katere koli od teh 
političnih oblasti. Obsojeni so za napake, ki 
jih niso zagrešili, in morajo prenašati težo 
podobe, ki se ne ujema z dejanskostjo.«

Ime: Stevan Nikolić

Poklic: direktor  
časopisa

Država: Srbija

»Neromi bi morali Romom dati priložnost, 
da spremenijo svojo lastno usodo. Romi bi 
se morali odpreti Neromom, da bi skupaj 
zgradili evropsko družbo. Ko se bo to zgo-
dilo, bomo našo družbo lahko poimenovali 
'demokracija'.«

Ime: Carmen Santiago 
Heredia

Poklic: odvetnica, 
nacionalna delegatka 
Foruma evropskih 
Romov in potujočih 
skupin

Država: Španija

»Ko sem bila otrok, so bili glavni problemi, 
s katerim so se srečevali Romi v Španiji, 
dostop do izobrazbe, stanovanja in zaposli-
tve. Zdaj je jasno, da je glavni problem, s 
katerim se moramo ubadati, diskriminacija. 
Verjamem, da je družba nagnjena k delitvi 
na tiste, ki so 'drugačni' in zato Romi. Ver-
jamem pa tudi, da smo si mi, Romi, močno 
prizadevali, da bi se prilagodili življenjske-
mu slogu družb, v katerih živimo, zato se 
nimamo za drugačne.«

Otroci, prihodnost vseh.

www.dosta.org
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Priporočila Odbora ministrov 
(zavezujoča za vse države 
članice Sveta Evrope)

Priporočilo (2006)10 Odbora ministrov 
državam članicam o dostopu do zdra-
vstvenih storitev za Rome in potujoče 
skupine v Evropi

Priporočilo (2005)4 Odbora ministrov 
državam članicam o izboljšanju nasta-
nitvenih možnosti Romov in potujočih 
skupin

Priporočilo (2004)14 Odbora ministrov 
državam članicam o gibanju in taborje-
nju potujočih skupin v Evropi

Priporočilo (2001)17 o izboljšanju eko-
nomskega in zaposlitvenega položaja 
Romov/Ciganov in potujočih skupin v  
Evropi

Priporočilo (2000)4 o izobraževanju 
otrok Romov/Ciganov in potujočih sku-
pin v Evropi

Priporočilo (1983)1 o nomadih brez dr-
žavljanstva in nomadih z nedoločenim 
državljanstvom

Priporočilo (1975)13 o socialnem polo-
žaju nomadov v Evropi. 

Za več informacij obiščite spletno stran: 
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/
documentation/recommendations/default_
en.asp
 

ECRI (Evropska komisija za boj 
proti rasizmu in nestrpnosti)

Evropska komisija za boj proti rasizmu in 
nestrpnosti (ECRI) je nadzorni organ Sveta 
Evrope, ki se z vidika varstva človekovih 
pravic bojuje proti rasizmu, ksenofobiji, 
antisemitizmu in nestrpnosti v veliki Evro-
pi. Akcije ECRI zajemajo vse ukrepe, ki so 
potrebni za bolj proti nasilju, diskriminaciji 
in predsodkom zoper ljudi ali skupine ljudi 
na podlagi rase, barve kože, jezika, vere, 
narodnega ali etničnega izvora.

ECRI je bila ustanovljena na prvem vrhu 
predsednikov držav in vlad držav članic 
Sveta Evrope. Odločitev je vključena v du-
najsko deklaracijo, ki jo je vrh sprejel 9. ok-
tobra 1993. Drugi vrh v Strasbourgu, ki je 
potekal od 10. do 11. oktobra 1997, je okre-
pil dejavnosti ECRI, 13. junija 2002 pa je 
Odbor ministrov ECRI odobril svoj lastni 
statut, tako pa utrdil svojo vlogo kot neod-
visen nadzorni organ za človekove pravice.

CRI(2007)39 ECRI splošnopolitično 
priporočilo št. 11 o boju proti rasizmu in 
rasni diskriminaciji v policijski dejavno-
sti

CRI(2003)8 ECRI splošnopolitično pri-
poročilo št. 7 o nacionalni zakonodaji 
proti rasizmu in rasnemu razlikovanju

CRI(2007)6 ECRI splošnopolitično pri-
poročilo št. 10 o boju proti rasizmu in 
rasnemu razlikovanju v šolskem izobra-
ževanju in med njim

CRI(98)29 rev. ECRI splošnopolitično 
priporočilo št. 3: boj proti rasizmu in ne-
strpnosti do Romov/Ciganov (sprejeto 
marca 1998)

Za več informacij obiščite spletno stran:
http://www.coe.int/t/e/human_rights/
ecri/4-publications/1default.
asp#P720_8178

Konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin

(ETS št. 005)

Konvencija je odprta za podpis državam 
članicam Sveta Evrope. V Rimu, 4. no-
vembra 1950.

Začetek veljavnosti: 3. september 1953.

(Neuradni povzetek)

Evropska konvencija o človekovih pra-
vicah določa številne temeljne pravice in 
svoboščine (pravica do življenja, prepoved 
mučenja, prepoved suženjstva in prisilnega 
dela, pravica do svobode in varnosti, pra-
vica do poštenega sojenja, ni kazni brez 
zakona, pravica do spoštovanja zasebnega 
in družinskega življenja, svoboda mišlje-
nja, vesti in vere, svoboda govora, svoboda 
zbiranja in združevanja, pravica do poroke, 
pravica do učinkovitega pravnega sredstva, 
prepoved diskriminacije). Več pravic zago-
tavljajo dodatni protokoli h konvenciji – 
protokoli 1 (ETS št. 009), 4 (ETS št. 046), 
6 (ETS št. 114), 7 (ETS št. 117), 12 (ETS 
št. 177) in 13 (ETS št. 187).

Visoke pogodbene stranke priznavajo vsa-
komur, ki sodi v njihovo pristojnost, pra-
vice in svoboščine, ki so opredeljene v pr-
vem delu konvencije. Konvencija prav tako 
uvaja mednarodni mehanizem izpolnjeva-
nja obveznosti. Za zagotovitev spoštovanja 
obveznosti, ki so jih sprejele visoke pogod-
benice s to konvencijo in njenimi protoko-
li, je bilo ustanovljeno Evropsko sodišče za 
človekove pravice. Rešuje meddržavne in 
posamezne zahteve za obravnavo.

Za več informacij obiščite spletno stran:

http://conventions.coe.int/ 
Treaty/Commun/ListeTraites.
asp?MA=3&CM=7&CL=ENG

Evropska socialna  
listina

Evropska socialna listina (v nadaljeva-
nju: listina) določa pravice in svoboščine 
ter vzpostavlja nadzorni mehanizem, ki 
zagotavlja njihovo spoštovanje v državah 
pogodbenicah. Po ponovnem pregledu je 
dopolnjena Evropska socialna listina iz leta 
1996, ki je začela veljati leta 1999, posto-
poma nadomestila začetno pogodbo iz leta 
1961.

Pravice, ki jih listina zagotavlja, se nanaša-
jo na vse posameznike v njihovem vsakda-
njem življenju:

STANOVANJE

dostop do nastanitve primernega stan-
darda, ki si jo je mogoče privoščiti;

zmanjšanje brezdomstva; stanovanjska 
politika, namenjena vsem prikrajšanim 
skupinam;

postopki za omejitev prisilnega izgona;

enak dostop za nedržavljane do socialnih 
stanovanj in stanovanjskih ugodnosti;

gradnja stanovanj in ugodnosti, vezane 
na nastanitev, ki ustrezajo potrebam dru-
žin.

ZDRAVJE

dostopne, učinkovite zdravstvene usta-
nove za celotno prebivalstvo;

politika za preprečevanje bolezni, še po-
sebno z zagotavljanjem zdravega oko-
lja;

zmanjšanje poklicnih nevarnosti ter za-
gotovitev varstva in zdravja pri delu za-
konsko in v praksi;

zaščita materinstva.

Svet Evrope
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IZOBRAZBA

brezplačna osnovna in srednješolska iz-
obrazba;
brezplačne in učinkovite storitve pri po-
klicnem usmerjanju;
dostop do začetnega usposabljanja (splo-
šno in poklicno srednješolsko izobraže-
vanje), univerzitetnega in neuniverzite-
tnega višjega izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja, vključno z nadaljnjim 
usposabljanjem;
posebni ukrepi za tujce;
vključitev invalidnih otrok v osrednje 
šolanje;
dostop do izobrazbe in poklicnega 
usposabljanja za invalidne osebe.

ZAPOSLITEV

prepoved prisilnega dela;
prepoved zaposlovanja otrok pod staro-
stjo 15 let;
posebni delovni pogoji med 15. in 18. 
letom;
pravica do služenja denarja s poklicem, 
ki ga oseba svobodno izbere;
ekonomska in socialna politika, obliko-
vana, da zagotavlja polno zaposlenost;
pravični delovni pogoji v povezavi s pla-
čilom in delovnimi urami;
zaščita pred spolnim in duševnim nadle-
govanjem;
svoboda do oblikovanja sindikatov in 
delodajalskih organizacij za zaščito go-
spodarskih in socialnih interesov; indivi-
dualna svoboda odločanja o pristopu;
uveljavitev skupnih posvetovanj, kolek-
tivnih pogajanj, sprave in prostovoljne 
arbitraže;
varstvo ob morebitni odpovedi;
pravica do stavke;
dostop do dela za invalidne osebe.

PRAVNO IN SOCIALNO VARSTVO

pravni status otrok;
ravnanje z mladoletnimi prestopniki;
zaščita pred slabim ravnanjem in zlora-
bami;
prepoved kakršne koli oblike izkorišča-
nja (spolnega ali drugega);
pravno varstvo družine (enakost zakon-
cev v paru in enakost do otrok, zaščita 
otrok, če se družina razide);
pravica do socialne varnosti, socialne 
podpore in socialnih storitev;
pravica do zaščite pred revščino in druž-
beno izključenostjo;
otroško varstvo;
posebni ukrepi za oskrbo starejših.

GIBANJE OSEB

pravica do ponovnega družinskega sni-
denja;
pravica državljanov, da zapustijo državo;
postopkovni zaščitni ukrepi ob morebi-
tnem izgonu;
poenostavitev formalnosti za priseljence.

NEDISKRIMINACIJA 

pravica žensk in moških do enake obrav-
nave in enakih možnosti pri zaposlovanju;
zagotovilo za vse državljane in tujce, ki 
legalno prebivajo in/ali delajo, da zanje 
veljajo vse pravice iz listine ne glede na 
raso, spol, barvo, jezik, vero, mišljenje, 
narodni izvor, socialno ozadje, zdra-
vstveno stanje ali povezavo z narodno-
stno manjšino;
prepoved diskriminacije na podlagi dru-
žinskih obveznosti;
pravica invalidnih oseb do družbene 
vključenosti in udeležbe v življenju sku-
pnosti.

Za več informacij obiščite spletno stran: 
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/
Esc

Okvirna konvencija za varstvo 
narodnih manjšin
Okvirna konvencija za varstvo narodnih 
manjšin iz leta 1994 je začela veljati 1. fe-
bruarja 1998. Doslej jo je podpisalo devet-
intrideset držav.

Čeprav to ni edini instrument, ki je bil raz-
vit v Svetu Evrope za varstvo narodnih 
manjšin, gre zagotovo za najobsežnejši do-
kument s tega področja. Dejansko je to prvi 
pravno zavezujoč mnogostranski instru-
ment, posvečen varstvu narodnih manjšin 
na splošno.

Okvirna konvencija določa načela, ki jih 
je treba upoštevati, in postavlja cilje, ki 
jih morajo države pogodbenice doseči, da 
bi zaščitile osebe, ki pripadajo narodnim 
manjšinam, pri tem pa morajo v celoti spo-
štovati načela ozemeljske celovitosti in 
politične neodvisnosti držav. Načela, zapi-
sana v tej konvenciji, je treba uresničevati 
z nacionalno zakonodajo in ustreznimi vla-
dnimi politikami. Predvideno je tudi, da je 
mogoče uresničevati njene določbe z dvo- 
in tristranskimi pogodbami.

Osrednji operativni del okvirne konvencije 
je poglavje II, ki vsebuje posebna načela o 
široki paleti vprašanj, med drugim o:

nediskriminaciji,
spodbujanju učinkovite enakosti,
spodbujanju razmer, ki so potrebne, da 
pripadniki narodnih manjšin ohranjajo 
in razvijajo svojo kulturo ter ohranjajo 
svojo vero, jezik in tradicijo,
svobodi zborovanja, združevanja in izra-
žanja ter svobodi mišljenja, vesti in ve-
roizpovedi, 
dostopu do in uporabi medijev,
jezikovnih svoboščinah,
uporabi manjšinskih jezikov zasebno in 
v javnosti ter njihovi uporabi pred uprav-
nimi organi,
uporabi svojega lastnega imena,
prikazu informacij zasebne narave,
topografskih imenih v manjšinskem je-
ziku,

izobraževanju,
učenju in poučevanju v manjšinskem je-
ziku,
svobodi do ustanavljanja in vodenja usta-
nov za izobraževanje in usposabljanje,
čezmejnih stikih,
mednarodnem in čezmejnem sodelova-
nju,
sodelovanju v gospodarskem, kulturnem 
in družbenem življenju,
sodelovanju v javnem življenju,
prepovedi prisilne asimilacije.

Za več informacij obiščite spletno stran: 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/ 
minorities

Evropska unija

Direktiva Sveta Evropske unije 2000/43/
ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju na-
čela enakega obravnavanja oseb ne gle-
de na raso ali narodnost in Pogodba o 
Evropski uniji ter Listina temeljnih pra-
vic Evropske unije;
Smernice za izboljšanje položaja Ro-
mov, sprejete v Evropski uniji (skupina 
COCEN) na političnem vrhu v Tampere-
ju decembra 1999;
Resolucija Evropskega parlamenta o po-
ložaju romskih žensk v Evropski uniji, 
sprejeta 1. junija 2006;
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
31. januarja 2008 o evropski strategiji za 
Rome.

Za več informacij obiščite spletno stran: 
http://ec.europa.eu/employment_social/
fundamental_rights/roma/index_en.htm



Pravice Romov se v Evropi kršijo vsak dan. Romske delavce na delu zavračajo, 
njihovim otrokom branijo obiskovanje šole. Njihova skupnost se pogosto razu-
me za obrobno in tradicionalno, torej je zelo verjetno, da bodo trpeli za družbe-
no izključenostjo.

V resnici bi lahko dejali, da so Romi prvo evropsko ljudstvo, saj so prav oni 
»prekoračili« evropske meje daleč pred obstojem kakršne koli mednarodne po-
godbe ali konvencije. Potovali so po vsej Evropi in bogatili svojo kulturo s kul-
turo obiskanih držav, tako pa prispevali tudi k evropski kulturni dediščini.

Svet Evrope je evropski varuh človekovih pravic in naša naloga je, da zago-
tovimo spoštovanje pravic vsakogar. Ne le da bi Romi morali imeti sistem za 
zagotavljanje svojih človekovih pravic, spoštovati in ceniti bi jih morali tudi kot 
dragocen del evropske kulture.

Svet Evrope pri tej nalogi podpira Evropska komisija; oba si prizadevata za 
spremembo ravnanja in obnašanja – opozarjata, da imajo Romi enake pravice 
kakor kateri koli drugi Evropejci. To je paradoks naše kampanje: potrebe po 
kampanji za priznavanje državljanskih pravic manjšinskih skupin sploh ne bi 
smelo biti. Prizadevamo si za spremembo predsodkov in Evropejcem postavlja-
mo izziv: »Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome!«

Priročnik kampanje Dosta! je oblikovan kot pomoč pri razumevanju, kaj ta kam-
panja je, in nas seznanja, kako ga je mogoče uporabiti za boj proti anticiganizmu 
z izvajanjem konkretnih ukrepov na lokalni ravni. 

Kampanja se nadaljuje na www.dosta.org


