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Romowie zamieszkują Bułgarię od XV wieku, od czasu kiedy niegdyś przybyli z Indii i wspólnie z Turkami 
zamieszkali na tych terenach. Po uwolnieniu się spod panowania tureckiego w 1878 roku , a następnie po II 
wojnie światowej – tzn. w przeciągu 1000 lat – znaczna część ludności tureckiej opuściła Bułgarię ( około 1 
miliona). Romowie  jednak pozostali i liczą dzisiaj 360 000 tysięcy mieszkańców tj. około 4,5% ludności 
bułgarskiej. 
 
I chociaż Romowie żyją na skraju biedy, próbują w pokoju żyć w społeczności bułgarskiej. Po upadku 
komunizmu w Bułgarii pogarszają się zacznie warunki ekonomiczne ludności cygańskiej i dochodzi do 
napięć społecznych. Jednym z problemów są trudności objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci Romów, a w 
ostatnich czasach narastający problem zagwarantowania im bezpieczeństwa. Ludność ta żyje w strachu. 
 
Przypadek jaki został opisany w czasopiśmie Trud (Tf  220, zbiór materiałów ), jest typowy dla sytuacji w 
jakiej się znajdujemy. Niestety politycy nie podejmują żadnych działań, aby ten stan rzeczy poprawić. Przed 
wyborami interesują się oni bardziej swoim rankingiem, niż rozwiązywaniem problemów społecznych. 
Wielu ludzi w naszym kraju w poważnych przypadkach nie może liczyć na pomoc państwa, a roszczenia do 
swoich praw muszą rozwiązywać sami. 
 
 
 
Również nasz porządek wartości jest zagrożony. A o jakie wartości chodzi? 
 
- Ekonomiczna solidarność zamiast podporządkowanego kolektywu 
 
- Szkolnictwo i odpowiedzialność społeczna 
 
- Sprawiedliwy rząd i sprawiedliwe wyroki (Państwo praworządne),  
 to znaczy, nie może dochodzić do samosądów 
 
- Sprawiedliwe procesy sadowe 
 to znaczy, musza zapadać sprawiedliwe wyroki sądowe zgodne z prawem.  
 
- Zagwarantowanie bezpieczeństwa mniejszościom narodowy 
 to znaczy, ochrona przed dyskryminacją ludności należącej do pewnych grup socjalnych. 
 
Jak można rozwiązywać zaistniałe konflikty ? 
 
- Obowiązek szkolny powinien być nałożony na dzieci Romów, 
 to znaczy, wprowadzić kontrolę i karać tych, którzy unikają uczęszczania do szkół 
 
- Zagwarantowanie Romom godnych warunków pracy 
 
- Policja i sądy  powinny efektywniej pracować, aby społeczeństwo czuło się bezpieczniej, a przez to 

wzrósł autorytet państwa 
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Zadania dla  uczniów : 
(zależne od zaplanowanego czasu lekcyjnego i wieku uczniów) 
 
1. Co sądzą generalnie twoi sąsiedzi o ludności cygańskiej,  która zamieszkuje ich dzielnice? 

 
2. Czy ta opinia jest w Bułgarii rozpowszechniana ? Na czym opiera się ona? 

( podaj ewentualnie przykłady opisane w gazetach lub statystykach kryminalnych ) 
 
3. Czy kara jaką sąd wymierzył dwóm Romom za wybicie okien wystawowych była sprawiedliwa? 
 
4. Jak oceniacie zachowanie właściciela gospody Emilia Georgieva? 
 
5. Jakie przesłanki socjalno – ekonomiczne są przyczyną konfliktów partyjnych? 

Jakie proponujecie rozwiązania ? 
 

6. W jakich krajach europejskich spotkać się można z podobnymi problemami? 
 
7. Czy Unia Europejska pracuje nad rozwiązywaniem problemów innych krajów? 
 (poszukaj w Internecie) 
 
8. Poszukajcie proszę podobnych kluczowych pojęć ( także w języku obcym), aby zebrać jak najwięcej 

informacji. 
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