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ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

SANTRAUKA

Romų tautinė mažuma yra bene labiausiai stigmatizuojama ir diskriminuojama

tauta tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Tačiau plačiojoje visuomenėje žinoma gan mažai tikrųjų

faktų apie romų kultūrą, istoriją bei socialinę padėtį. Norit rasti tinkamus romų

socialinės/kultūrinės integracijos metodus, pirmojoje darbo dalyje tiriama romų istorija

Europoje, kultūros bruožai bei tradicijos, socialinė problematika bei atskirties nuo visuomenės

priežastys. Siekiant pagrįsti romų kultūros centro svarbą bendruomenės integracijai ir

reprezentavimui, antroje dalyje nagrinėjami romų kultūros muziejų analogai Europoje,

alternatyvūs architektūriniai integracijos metodai, valstybinio reguliavimo įtaka

bendruomenei, bei geroji tautinių mažumų integracijos praktika. Norint rasti tinkamą metodą,

trečiame skyriuje nagrinėjama romų socialinė/kultūrinė situacija Lietuvoje bei nagrinėjama

istorija bei integracijos galimybės Lietuvos atveju. Remiantis tyrimu, formuojamos išvados,

bei rekomendacijos, kuriomis remiamasi praktiniame darbe.
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SUMMARY

The Roma national minority is one of the most stigmatized and discriminated

nations in both Lithuania and Europe. However, there is a lack of factual knowledge about

Roma culture, history and social situation in the general public. In order to find appropriate

methods for the social/cultural integration of Roma, the first part of work examines the

history of Roma in Europe, cultural features and traditions, social issues and the exclusion

from society. In order to substantiate the importance of Roma cultural center for integration

and representation of the community, the second part examines the analogues of Roma

cultural museums in Europe, alternative architecture methods of integration, the impact of

state regulation on the community, and positive integration practices of national minorities.

With the aim to find a eligible method, the third chapter examines the social/cultural situation

of the Roma in Lithuania and analysis on history and possibilities of integration in the case of

Lithuania. Based on the research, conclusions and recommendations are formed, which are

used in practical work.
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Temos aktualumas ir problematika

Šiuolaikiniame besimaišančiame pasaulyje, gyvendami tarp skirtingų etninių grupių ir

kultūrų, netolerancijos problema išlieka opi. Pirmas Visuotinių žmogaus teisių Deklaracijos

sakinys teigia, jog ,,visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir lygių bei neatmenamų

teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas”, tačiau, deja, šis

sakinys taikomas ne visiems. Romai yra viena labiausiai engiamų, stigmatizuojamų ir

socialiai atskirtų etninių grupių Lietuvoje ir Europoje. Romai, kaip ir visi Lietuvos piliečiai,

turi tokias pačias teises , tačiau didžioji dalis gyvena skurde ir dažnai nežino, kaip tomis

teisėmis pasinaudoti (Leončikas 2005). Dažnai visuomenėje romai siejami su

nusikalstamumu, apsileidimu, nenoru dirbti ir integruotis. Tačiau romai atsiduria prieš

visuomenę, kuri nėra pasiruošusi juos priimti. Tai rodo apklausos tiek Lietuvoje, tiek

Europoje.

Rasizmas, kaip ir tolerancija, yra išmokstama ir žmonėms įskiepijama tiek aplinkos,

tiek visuomenės, tiek žiniasklaidos. Romų bendruomenė, labiausiai nuo to kenčianti tautinė

mažuma, dažnai susiduria su smurtu dėl rasinės neapykantos, tampa persekiojami bei negauna

beveik jokių socialinių garantijų, darbo vietų vien dėl to, jog yra romai.

Architektūra visuomet buvo visuomenės atspindys ir neatskiriama nuo bendruomenės,

siejama su istoriniu laikotarpiu ar tam tikru etnosu. Rodos visos pasaulio tautos ir kultūros turi

savo etnine architektūrą, kuri tampa tautiniu, religiniu simboliu. Architektūriniai objektai,

orientuoti į tautines mažumas, padeda joms suvokti savo kultūrinį identitetą, skatina švietimą

apie tautos etnosą ir kuria jos paveikslą visuomenėje.

Romai, kaip tauta neturi savo religijos ir dažniausiai priimta religiją šalies, kurioje

apsigyvena, kaip ir gyvenamuosius namus stato tokius, kokius mato aplinkui. Architektūra be

architektų (arba savaimingai susiformavusi architektūra) tampa romų identiteto dalimi. Tačiau

ir romų etninė architektūra nėra visuotinai priimtina, o pastatai dažniausiai traktuojami, kaip

nelegali statyba ir tenka juos nugriauti.

Stereotipai atspindi visuotinį tarpkultūrinį nesusikalbėjimą.“Socialinis stereotipas

egzistuoja ten, kur žmonių nuomonė sutampa dėl stereotipizuojamų objektų ir situacijų.

Stereotipo palaikymui turi įtakos intelektas, asmeninė patirtis, išsilavinimo lygis, normos,

įpročiai, gyvenamoji aplinka socialiniai vaidmenys” (V. Pruskus, 2004).
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Pagrindiniai stereotipai vyraujantys pasaulyje yra amžiaus, lyties ir tautybės.

Visuomenė, vadovaudamasi stereotipais, skirsto žmonių grupes į ,,mes” ir ,,jie”, kur ,,mūsų”

elgesys yra teisingas. ,,Jie” dažnai būna etninė ar socialinė grupė, kuri išsiskiria iš daugumos,

kuri būna per mažai pažinta ar suprasta, todėl apipinta stereotipais, kas skatina neigiamą

požiūrį, skleidžia klaidingą ir menkinančią žinutę apie šias grupes. Tai trukdo socialiniam

bendradarbiavimui ir bendravimui. N.Statkus straipsnyje ,,Ar galima etniškumo ir

nacionalizmo teorijų sintezė” teigia, jog ,,Susiformavusios neigiamos nuostatos gali įtakoti ir

faktinį individo elgesį, kur jis pradės elgtis taip, kaip iš jo tikimasi t.y. kaip iš jo reikalauja

stereotipas”.

Tyrimo objektas ir tyrimo metodai

Darbe tiriama romų kultūra, istorija, socialinė padėtis visuomenėje, integracijos

galimybės ir iššūkiai, nusistatymas prieš romus, bei iškylančios socialinės problemos, bei

kokiais architektūriniais principais šios problemos gali būti sprendžiamos.

Atsižvelgiant į dabartinę romų socialinę ir kultūrinę padėtį, kyla klausimas, kaip

architektūra gali daryti įtaką romų kulturiniam suvokimui? Kokie yra dabartiniai romų

socialinės-kultūrinės integracijos modeliai? Kokie yra žinomi teigiami ir neigiami romų

socialinių problemų sprendimai? Į ką svarbu atsižvelgti, norint tinkamai integruoti romus į

bendruomenę? Kaip architektūra gali atspindėti romų tautinį identitetą? Kokie architektūriniai

principai turėtų būti pasitelkti, siekiant šiuos uždavinius įgyvendinti?

Tyrimu siekiama atsakyti, į ankščiau pateiktus klausimus, renkant empirinius

duomenis, atliekant istorinius, kultūrinius, etnografinius ir socialinius tyrimus, atliekant

dokumentų turinio analizę, literatūros, analogų analizę bei atliekant lyginamąją įvertinimą.

Renkantis architektūrinius socialinės-kultūrinės integracijos metodus, reikia kurti ryšį,

bei įtraukti bendruomenę, naudosiančią erdvę, į kūrybinį procesą, bei atsižvelgti į jos

tapatumą.

Darbo struktūra

Siekiant išsiaiškinti romų socialinės-kultūrinės integracijos būdus

architektūriniais principais tyrimas, skirstomas į tris dalis. Pirmoje dalyje nagrinėjama romų

istorija, kultūra, socialinė padėtis visuomenėje bei iškylančios socialinės problemos,

nomadinės architektūros bruožai romų kultūroje. Antroje dalyje tiriami romų socialinės
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integracijos atvejai ir iki šiol naudojamos priemonės, valstybės vaidmuo integracijos

programose, teigiami ir neigiami pavyzdžiai, analizuojami romų kultūriniai objektai, jų įtaka

romų etnosui. Nagrinėjama tautinių mažumų, susiduriančių su panašia problematika, geroji

integracijos praktika.Trečioje dalyje nagrinėjami romų socialinės integracijos Lietuvoje

klausimai, integracijos galimybės. Tiriamas Vilniaus taboro atvejis, bei kitos Lietuvos romų

bendruomenės. Rekomenduojami architektūriniai socialinės-kultūrinės integracijos metodai ir

priemonės. Apibendrinant formuluojamos išvados, kuriomis rekomenduojama remtis kuriant

romų socialinės-kultūrinės integracijos modelius.

1. Romų kultūros raida ir problematika.

Dažnai žodžių junginys -romų kultūra, didžiajai visuomenės daliai kelia nuostabą ar

net juoką ,,kokia ten gali būt pas tuos čigonus kultūrai, juk ten vien narkotikai“. Tačiau romų

kultūra nėra vien nusikalstamumas. Dažnai romų dramatiška istorija yra žinoma tik patiems

romams, o visuomenės susidomėjimas gan mažas. Romų bendruomenė darė nemažą įtaką kitų

kultūrų identitetui.

- Skyriuje nagrinėjama romų istorinė raida, nuo pat romų atvykimo į Europą iki šių

dienų. Tiriami romų migracijos ypatumai. Aprašomas romų tautos likimas vergoveje ir

holokauste. Nagrinėjami romų kultūriniai ypatumai.

- Romų tauta nagrinėjama, kaip nomadinė kultūra ir šiai kultūrai būdinga

,,architektūra, be architektų“. Analizuojami romų nomadinės architektūros tipai bei bruožai ir

kaip jie pakito šiandieninėje romų bendruomenėje.

- Apžvelgiama romų socialinė padėtis visuomenėje, nagrinėjamos ksenofobijos

priežastys ir ištakos, romų skurdo, socialinės atskirties, nedarbingumo ir išsilavinimo

problemos.

2. Romų socialinė-kultūrinė integracija ir architektūra

Pastaruoju metu romų integracijos problemoms skiriama vis daugiau dėmesio, kuriant

integracijos planus ir modelius tiek valstybės, tiek visuotiniu atžvilgiu. Romų teisėms

skiriama daugiau dėmesio, nors romų teises ginančios organizacijos atsirado palyginus
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neseniai. Tačiau nemažoje dalyje Europos valstybių, tarp jų ir Lietuvoje visuomenė

nesupranta ir atmeta, kai kalbi, kad reikia imtis pozityvių priemonių tam tikrų mažumų

atžvilgiu, pvz romų (R. Lukaitytė-Vnarauskienė. 2006. H.Mickevičius).

- Kultūrinė integracija vyksta ir per kultūrinius architektūrinius objektus, muziejus kultūros

centrus. Tokie objektai, atskleidžiantys romų kultūros identitetą, kuria romų, kaip etnoso

vaidmenį visuomenėje, bet mažina stigmatizmą.

- Romų socialinės-kultūrinės integracijos metodai, neretai tampa brutaliais ir neetiškais,

siekiant pašalinti romų socialines problemas greičiausiu, bet ne visada efektyviausiu

būdu. Tam didelę įtaką daro valstybinis reguliavimas. Dažnai romai neturi galimybės

pasinaudoti savo teisėmis, nes nekuriamas kontaktas tarp bendruomenės ir visuomenės.

- Architektūros praktikoje yra atrandami vis nauji integracijos metodai, kurie

kuriami dirbant kartu su bendruomene.

3. Romų taboras-Lietuvos atvejis.

Romų socialinė padėtis gana panaši, kaip ir kitose Europos valstybėse. Lietuva, viena

iš tų postsovietinių valstybių, kurioje sovietiniu laikotarpiu skiepytas nustatymas prieš

kitataučius išlieka opi problema iki šių dienų.

- Iki šiol yra žinomi vos keli romų integracijos į visuomenę planai. Pagrindinė

romų bendruomenė, kuriai buvo taikoma integracijos programa yra Vilniaus romų taboro

gyventojai. Šiai dienai, taboras yra išardytas. Savivaldybės įsakymu Kirtimuose gyvenę

romai, turėjo išardyti nelegalios statybos gyvenamus namus, tačiau tai romų problemas

išsprendė tik dalinai ir dėl integracijos plano naujumo, dar sunku daryti išvadas, dėl

integracijos rezultatų.

- Romų integracijai į visuomenę gali būti taikomi keli metodai. Europos Sąjungos

taryba yra išleidusi 2020-2030 m. rekomendacijų planą su metodika, kaip spręsti romų

socialines ir integracijos problemas.

- Siekiant rasti tinkamus metodus Vilniaus romų bendruomenės socialiniai

kultūriniai integracijai, atsižvelgiant į dabartinę situacija, yra taikytini ne visi

rekomenduojami metodai, tačiau tam, kad juos rasti, reikalingas bendradarbiavimas su

Lietuvos romų bendruomenę bei reikalingos komunikacijos būdų paieškos.
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Šaltinių apžvalga

Analizuojant romų socialinės ir kultūrinės integracijos galimybes bei tiriant tinkamus

architektūrinius principus, renkama bei analizuojama literatūra apie romų kultūrą, istoriją,

socialinę padėtį. Nagrinėjami straipsniai, atlikti tyrimai, dokumentai romų integracijos

klausimu. Taip pat, siekiant labiau įsigilinti į romų kultūrą nagrinėjami dokumentiniai filmai,

laidos. Analizuojant romų diskriminacijos ir stereotipų klausimus, nagrinėjami dienraščių

straipsniai, atlikti tyrimai nepakantumo tema. Siekiant globaliau įsigilinti į romų kultūrą bei

problematiką, nagrinėjami Lietuvos ir užsienio šaltiniai.

Tiriant romų istoriją bei migraciją Europoje vienas svarbiausių šaltinių yra V. Achim

knyga ,,The roma in romanian history”, taip pat C. Cahn, E. Guild. Recent ,,Migration of

Roma in Europe” kurioje aprašomas romų atsiradimas Europoje, migracijos keliai, etapai ir

priežastys. Nagrinėjami istoriniai įvykiai romų kultūroje, Europos istorinių įvykių įtaka romų

kultūrai bei istorijai. Taip pat nagrinėjant Lietuvos romų istoriją, buvo remtasi V. Toleikio ir

T.Leončiko leidiniais ir straipsniais. Nagrinėjant romų holokausto temą, vienas pagrindinių

šaltinių yra E. Keen knyga ,,Right to remember”, kurioje aprašomi nusikaltimai prieš romus,

žiaurus elgesys, trėmimai Antrojo pasaulinio karo metu, bei kaip romus vaizdavo tuometinė

nacistinė valdžia. Taip pat nagrinėjant romų diskriminacijos, socialinės padėties, stigmatizmo

bei socialinės ir kultūrinės atskirties klausimus, nagrinėjami A.Simoniukštytės, V. Toleikio,

T.Leončiko socialiniai, antropologiniai tyrimai, straipsniai, analizės. Juose aprašomos

Lietuvoje gyvenančių romų kultūriniai aspektai, socialinės atskirties problematika,

nepakantumo ir priežastys bei integracijos galimybės. Siekiant labiau įsigilinti į romų

gyvenvietes, jų problematiką kitose Europos šalyse, nagrinėjami dokumentiniai filmai, kaip

apdovanojimą pelnęs E. Hawke ,,Welcome nowhere” , vaizduojantis šiandieninę situaciją apie

romų gyvenvietę Bulgarijoje bei valstybės veiksmus taikomus jai ir viso to pasekmes. Tiriant

kitas bendruomenes, remtasi keliautojų video dienoraščiais, kurie dokumentuodami savo

vizitus romų bendruomenių gyvenvietėse nesąmoningai atliko antropologinius, etnografinius

tyrimus apie gyvenimą skurdžiausiuose Europos taboruose. Nagrinėjant romų integracijos

galimybes analizuojami Lietuvos 2000- 2004,2012-2014, 2015-2020 metų integracijos planai,

jų nutarimai ir pasekmės Lietuvos romų bendruomenei bei ,,EU Roma strategic framework

for equality, inclusion and participation for 2020 - 2030” rekomendacijomis.
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1. Romų kultūros raida ir problematika.

1.1. Romų etninė kultūra/istorija Europoje.

Istorija

Romų kilmės istorijų yra žinoma gan nemažai. Buvo manoma, jog jie kilo iš totorių,

atsiskyrusių nuo Timūro ordų, arba iš kitų tautų, tokių, kaip saracėnai, hunai, avarai, maurai,

nubiečiai. Taip pat jie buvo tapatinami su Vokietijos žydais, senovės egiptiečiais ar net

atlantidos gyventojais (Saranov 1971). Šie spėliojimai parodo, jog ilgą laiką apie romus buvo

manoma, kaip mistišką, nežinomos kilmės tautą. Tačiau šiuo metu mokslininkai ištyrė, jog

romai į Europos teritoriją atvyko maždaug XIV a. iš Indijos. Romų tapatybė yra neatsiejama

nuo migracijos, nomadismo, išeivijos ir tremties. Nepaisant to, didžioji Europos romų dalis

gyvena sėsliai. Nomadišką gyvenimo būdą dažniau ringdavosi vakarų Europos, Rumunijos ir

dalinai buvusios Sovietų Sąjungos romai.

Romų migracija Europoje apima laikotarpį nuo XIV a. iki XX a antros pusės.

Manoma, jog migracija į Europą vyko per Balkanus. Tačiau Indijos ir Persijos romų tikslas

nebuvo pasiekti Europos, tai buvo labiau spontaniškas judėjimas, kuriam įtaką darė daugybė

veiksnių, tuometinė aplinka. Pagrindinį vaidmenį vaidino kariniai įvykiai, nustatydami romų

grupių judėjimo kryptis. XIV-XV a romai buvo jau beveik visoje Europoje ir nuo XV a. yra

tapę Europos šalių etninio kraštovaizdžio dalimi. Tačiau pirmoji migracijos banga buvo

sustabdyta romams patekus į vergovę Balkanuose (Claude, Guild 2008). Nuo XVI a. iki XIX

a., kartu su trėmimais, kolonizacijos procesais vykusiais Portugalijoje, Ispanijoje,

Prancūzijoje ir Anglijoje romai pradėjo migruoti į Šiaurės ir pietų Ameriką, Australiją, Pietų

Afriką ir t.t. Vergovės panaikinimas Rumunijoje taip pat paskatino pietryčių Europos romus

žvalgytis į vakarus ir šiaurę, ieškant geresnio gyvenimo. Tačiau klajoti rinkosi ne visi ir dalis

romų pasiliko Turkijoje ir Pietryčių Europoje (Archim 1998).

Klajojant po Europą, ne visi romus priimdavo svetingai. Dėl išskirtinės išvaizdos,

mažų žinių apie šią tautą, buvo kuriami įvairūs mitai ir stereotipai. Romai dažnai nebuvo

įleidžiami į miestų centrus, dėl to pradėdavo isikurti miestų pakraščiuose. Dažnai visuomenė

buvo nustatinėjama prieš romus, tiek per spaudą tiek perduodant gandus iš lūpų į lūpas.

Romų migracija taip pat buvo priverstinai sustabdyta, kuomet SSRS buvo išleistas

įstatymas draudęs romams klajoti po Sovietų sąjungos šalis ir visi privalėjo registruotis, kitu
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atveju grėsė baudos ar trėmimai. Su tuo kilo ir valdžios nusistatymas prieš romų tautą ir jos

atskyrimas.

Kitas svarbus įvykis, pažymėjęs skaudžią dėmę romų tautos istorijoje, buvo Antrojo

Pasaulinio karo metu prasidėjęs holokaustas, kuris palietė beveik visus Europoje gyvenusius

romus. Vokietijoje ir jos okupuotose valstybėse romų naikinimas ir persekiojimas vyko

skirtingomis formomis. Vakarų Europos romai dažniausiai pakliūdavo į koncentracijos

stovyklas, o Balkanų ir Sovietų Sąjungos šalių romai dažniausiai buvo persekiojami mobilių

kolaborantų būrių, sudarytų iš vietinių gyventojų ir sušaudomi. Šiuo metu yra žinoma, jog iš

beveik 950000 romų, gyvenusių Europoje prieš karą buvo išžudyta beveik pusė visų

gyventojų. Pasak R. Hilbergo ir H.Friedlangerio, romų nukentėjo proporcingai panašus

skaičius, kaip ir žydų. Didelė dalis romių moterų kalėjo Ravensbriuko moterų koncentracijos

stovykloje, kur su jomis buvo atliekami žiaurūs eksperimentai bei priverstinė kastracija.

Nacių valdžia siekė sunaikinti romų tautą ir juos laikė ,,primityvios kilmės žmonėmis, kurių

protinis atsilikimas neleidžia adaptuotis visuomenėje” (R.Kerulytė 2019). Tačiau, net

pasibaigus Antrajam Pasauliniui, karui iki pat 1976 m, kelios šalys vis dar priverstinai

sterilizavo romų moteris.

Ilgą laiką romų Holokausto tema buvo neminima ir pamiršta. Teisiant nacius

Niunberge romų tautos tragedijai aplamai nebuvo skiriamas dėmesys, o reparacijų galimybė

nebuvo svarstyta. Vokietijos vyriausybė, siekdama išvengti reparacijų teigė, jog romų tauta

represuota dėl nusikalstamumo, o ne rasinių sumetimų (Keen E. 2014).

Tarpukariu Lietuvoje romai buvo nedidelė tautinė mažuma, kurią sudarė apie 1500

gyventojų, tačiau sunku nustatyti tikslų skaičių. Dauguma jų buvo klajokliai, kurie neretai

vengė surašymų ir registracijos. Manoma, jog 1941 m. naciams įžengus į Lietuvą buvo

išžudyta apie trečdalis čia iki šiol gyvenusių romų. Tikslus skaičius nėra tiksliai žinomas ir dėl

to, jog nevisi atvejai buvo nurodomi pranešimuose ir dokumentuose. Lietuvoje buvo kelios

žudynių vietos, iš kurių daugiausia jų buvo sušaudyta Pravieniškėse, Šalčininkuose bei netoli

Švenčionių. Taip pat istoriniai šaltiniai teigia, kad Kirtimų taboras buvo sunaikintas, o vėliau

atstatytas iš naujo.

Nors romų Holokausto tema nebuvo nagrinėjama, tačiau tam yra kelios priežastys.

Viena jų yra ta, jog mūsų visuomenė vengia žiūrėti į romus, kaip istorinės raidos aukas.

Teisiant nacius Niunberge romų tautos tragedijai aplamai nebuvo skiriamas dėmesys, o

reparacijų galimybė nebuvo svarstyta. Vokietijos vyriausybė, siekdama išvengti reparacijų

teigė, jog romų tauta represuota dėl nusikalstamumo, o ne rasinių sumetimų (Keen E. 2014).
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Kita priežastis yra romų kolektyvinės atminties tradicijos ir sąmonė. Aktyvisto ir

sociologo N.Fortunos teigimu, romų ir žydų kolektyvinė atmintis gan skirtinga. Žydų atveju,

ypač tų, kurie gerai integravosi į visuomenę ir vietos gyvenimą, karo metu patirtas

nužmoginimas, kankinimai ir persekiojimai buvo šokiruojantys. Dėl išgyvenę prisimena

tikslias detales ir datas. Kita vertus romai daugelį metų patyrė visuomenės priešiškumą

engimą bei stigmatizmą. Kaip pastebėjo istorikas I.Hancock, jog ,,romų kolektyvinės

atminties tradicijose neįprasta puoselėti tragiškus prisiminimus, stengiamasi juos išstumti iš

istorinės sąmonės”. Lietuvos ir Europos romų istorija ir atmintis perduodama žodžiu ir yra

surinkta palyginus nedaug rašytinių šaltinių, kronikų bei dėl trumpo bendruomenės amžiaus

vidurkio prisiminimai išdyla ir lieka neužrašyti. Tačiau dabartiniai Lietuvos ir Europos romų

aktyvistai vis dažniau atkreipia dėmesį ir nagrinėja skaudžius romų istorijos prisiminimus ir

tik 2015 m. Europos parlamentas pripažino romų genocidą Antrojo pasaulinio karo metu, kaip

istorinį faktą. Taip pat ERIAC institutas remia ir suburia romų tyrėjus, siekiant atklikti

tyrimus apie romų istoriją, kultūrą bei meną, kadangi šių laikų romams svarbu pažinti savo

tautinį identitetą ir istoriją.

1 pav. Įėjimas į ,,čigonų“ stovyklą Lodzės gete.
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2 pav. Romų tautybės kaliniai Belžeco priverstinio darbo stovykloje

Kultūra

Nuo pat atvykimo į Europą, neturėdami savo valstybės bei religijos, romai išsaugojo

savo kultūrą, etnosą, kalbą bei papročius. Gyvendami glaudžiomis bendruomenėmis- taborais

romai vadovaujasi nerašytomis vidinėmis taisyklėmis, kurios vadinamos ,,Rromano”. Tačiau

ne visi romai gyvena pagal senąsias romų tradicijas, dalis save laiko šalies, kurioje gyvena

tautiečiais ir savęs nelaiko romais, bei yra praradę ryšį su bendruomene.

Kadangi romai gyvena vadovaudamiesi paprotine teise savo istoriją, kultūrą,

papročius bei amatus perduodavo žodžiu iš kartos į kartą. Taip pat istorijas perduodavo per

muziką bei šokį naudodavo, kaip istorijos pasakojimo įrankį. Dėl to, jog romai gyvendavo gan

uždaroje bendruomenėje ir visuomenei neskleisdavo istorijos apie savo kultūrą ir dėl to jog

istoriškai privalėjo slėptis, vienintelė informacija visuomenei būdavo dažniausiai pramanyta ir

apipinta stereotipais, bei publikuojama ne romų gyventojų.

Šokis ir muzika romų kultūroje turi didelę svarbą, šokis lyg ritualas, istorijos

pasakojimas, reprezentuojantis džiaugsmą ir pasididžiavimą. Pasak romų šokių mokytojos

Lietuvoje, M. Milevič - ,,Romų šokis apima atvirumą, improvizaciją, žaismingumą,

temperamentingumą ir išraiškingumą. Jame sutelpa įmantrūs, greiti ir ritmingi kojų judesiai,

gracingi rankų mostai ir jų pozicijos, ekspresyvios ir džiugios veido išraiškos. Šis šokis – tai
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nuoširdi gyvenimo džiaugsmo išraiška!”. Šokis ir kaip ir tradicinė folkloro muzika skiriasi

pagal šalis, kuriose gyvena romai. Kai kurie, tradicinės romų muzikos bruožai, būdingi

visoms romų bendruomenėms, yra susiformavę prieš kelis tūkstančius metų pagal indų ir

arabų muzikos tradicijas. Vienas šių bruožų yra dainavimas atviru balsu, melizmų, glissando

gausa, egzaltuotai jausminga dainavimo maniera, formos variantiškumas, improvizaciškumas

bei kintamas ritmas, nuo pradžios iki pabaigos greitėjantis tempas (Juodelienė. Visuotinė

Lietuvių enciklopedija). Neretai šalys tam tikrus muzikos ar šokių motyvus perima iš romų

bendruomenės, o ši iš jų. Viena seniausių romų tradicinių šokių yra flamenko. Ispanijoje nuo

18 a. plėtojosi du giminingi romų muzikiniai stiliai - cante jondo (Granadoje) ir cante

flamenco (Sevilijoje, Andalūzoje). Tai dainuojamojo ir šokamojo romų folkloro rūšys, kuriose

susipynę ispanų, maurų liaudies muzikos elementai. Vokalui ir šokiui pritariama gitara,

būgnais, kastanjetėmis ir kartais varpeliais, o nuo 19 a. gitara tapo viena pagrindinių Ispanijos

romų instrumentu (Juodelienė. Visuotinė Lietuvių enciklopedija). Be šių folkrolo stilių yra

nemažai kitų, kaip Rusijos romų muzika bei šokis, Prancūzijos, Rumunijos, Vengrijos ir kt.

3 pav. Šokančios romės. Ištrauka iš filmo ,,Latcho drom”

Nors romų kultūra neturi savos religijos, jie dažnai perimdavo šalies, kurioje gyvena

tikėjimą, o save apibūdina, kaip ,,daug žvaigždžių išsibarsčiusių Dievo akyse”. Romų grupėse

vyrauja įvairios tikėjimo formos tiek katalikai, tiek stačiatikiai, tiek musulmonai ir t.t. Taip
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yra manoma, jog romų ankstyvoji religija buvo pagonybė, tačiau tam, jog būtų lengviau

priimami ir mažiau smerkiami, priėmė krikščionybę, bei save kartais pristatydavo piligrimais.

Romų bendruomenei, gyvenančiai kartu, būdinga tam tikra hierarchija. Tradiciškai,

romai, klajojantys taborais susiburia iš 10 ar daugiau šeimų. Mažesnės grupės, vadinamos

vitsomis, sudarytos iš šeimų, kurios suburia bendri protėviai. Kiekvienai grupei vadovauja

visam gyvenimui išrinktas vadovas-vaivada. Vyresnioji grupės moteris ,,phuri dai” rūpinasi

grupės vaikų ir moterų gerove. Neretai grupėse romų vyresnieji sprendžia visos grupės

problemas ir konfliktus, taiko bausmes, kurios remiasi garbės samprata. Bausmės gali reikšti

reputacijos praradimą ar net pašalinimą iš bendruomenės. Bendruomenėje vyrauja griežtos

aprangos taisyklės, pavyzdžiui, susituokusios moterys negali nešioti kelnių, todėl vilki ilgus

sijonus. Taip pat galioja santuokos ir šeimos papročiai. Romai dažnai tuokiasi gan jaunam

amžiuje ir sutuoktinius išrenka tėvai. Taip pat romai dažniausiai kuria šeimas tik su romų

tautybės atstovais. Nors šiuo metu vis daugėja mišrių romų šeimų. Romų kultūroje taip pat

svarbi švaros ir suterštumo sąvoka. Del to romai stengiasi išlaikyti ,,švarią giminę” ir

dažniausiai kuria šeimas su romų tautybės atstovais.

Nuo senų laikų romai versdavosi įvairiais amatais, iš kurių pagrindiniai buvo kalvystė,

prekyba, menai, žolininkyste ir būrimai. Romų kultūra gan glaudžiai susijusi su mistiškumu ir

burtais. Iki dabar yra išlikę romų moterų, pristatančių save raganomis ir iš to uždirbančios.

Klajokliškas gyvenimas buvo neatskiriamas ir nuo gamtos, keliavimo priemone dažnai

tapdavo žirgai, todėl romai užsiimdavo ir gyvulinkyste. Tarpukariu Lietuvoje romai dažnai

pasiprašydavo į ūkius, kuriuose dirbdavo. Taip pat keliaudami užsiimdavo būrimais iš delnų,

kalvyste bei pardavinėdavo savo dirbinius (Simoniukštytė 2017).

Nors romų kultūra dažnai tapatinama mistiškumu, linksmybėmis ar nusikalstamumu,

per ilgą laikotarpį ji darė įtaką kitų šalių kultūriniam formavimuisi. Romų etninės muzikos

motyvai juntami skirtingų šalių tradicinėje muzikoje. Manoma jog flamenko kilęs, būtent iš

romų muzikos. Taip pat, remiantis dokumentinių filmų ciklu ,,Curse on gypsies”, pasibaigus

vergovei, bandydami prisitaikyti ir maišomi su piligrimais iš Egipto romai pasinaudoję

situacija jais ir apsimesdavo, tam jog būtų lengviau priimti, bei gautų maisto. Vėliau imdavo

save pristatinėti, kaip kilmingus valdovus ir suteikdavo sau netikrus titulus. Taip pat klajojant,

romų kultūra vystėsi adabtuodama šalių, per kurias migruoja, kultūrinius bruožus. Keliaudami

romai kurdavo ir naujus papročius susijusius su pačiu keliavimo procesu, kaip du kartus

nesiprausti tame pačiame upės vandenyje, ar nevalgyti kelis kartus toje pačioje vietoje. Taip

bekeliaudami adaptavosi vis naujas tradicijas, kurios vis nežymiai kito, priklausomai nuo
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romų bendruomenės ir šalies. Tačiau pagrindines tradicijos išlikdavo tos pačios, ir romų

bendruomenė, nors ir nesusisaisčiusi kraujo ryšiais, buvo viena didelė šeima, kas juntama ir

iki šių laikų tradicijose (Clark, Dearling 2000).

Nors romų tauta išsibarčiusi po visą Europą, jai būdinga viena kalba, vadinama

,,Romanes”. Kalbos šaknys sanskrito kalbose yra susijusios su hindu, punjabi, urdų ir bengalų

kalbomis. Nors romai dažniausiai kalba šalies kurioje kalba, visa bendruomenė kalba ir

romanes kalba, kuria kalba visi Europos romai, skiriasi tik dialektas. Tačiau nutinka ir taip,

jog kai kurios romų bendruomenės dėl dialekto skirtumų nesusikalba ir labiau grupuojamos

pagal atitinkamas šalis. Romams yra svarbu saugoti ir puoselėti savo gimtąją kalbą, kuri yra

kildinama iš sanskrito kalbų, priklauso indų kalbų grupei ir manoma jog jai yra apie 5000

metų. Iki šiol ji išlaikė senovės indų kalboms būdingas leksikos ir fonetines ypatybes.

Nemažai įtakos romų kalbai turėjo ir tų tautų, su kuriomis romai bendravo, kalbos. Europoje

gyvenančių romų kalba suskirstyta į devynis dialektus. Lenkijos ir Lietuvos romų tarmė

priskiriama Baltijos dialektui.

4 pav.

Romų menininkai, intelektualai ir aktyvistai šimtmečius buvo nepripažįstami ir

menkai vertinami, o romų menas ilgą laiką buvo ignoruojamas, neatpažįstamas ir
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kolonizuojamas, dažnu atveju pasisavinamas kitų, ne romų autorių (Brooks 2015). Per visą

gyvavimo Europoje laikotarpį, romų kultūros išlikimas priklausė nuo daugybės meno formų,

įskaitant žodinę istoriją, muziką, šokį, teatrą, metalo, medžio dirbinius ir tapybą, kas

atspindėjo romų tapatybę. Remiantis ERIAC tyrimų duomenimis, bei atliktais interviu su

romų menininkais, viena iš menininkų Delaine Le Bas akcentuoja tai, jog yra žinoma gan

mažai romų menininkų, kadangi ilgą laiką didelė dalis slėpė savo tapatybę, ar buvo

neįleidžiami į galerijas, bei parodas eksponuoti savo darbų. Tačiau šiuometinė situacija

pradeda keistis. Vis daugėjant romų aktyvistų ir judėjimų į romų meną atkreipiama vis

daugiau dėmesio. Nors pirmosios romų parodos prasidėjo palyginus neseniai, romų

menininkas pradeda spindėti vis ryškiau. Nors žinomų romų muzikantų ir menininkų yra gan

nedaug ,, Mes turime kelias romų žvaigždes, kurioms pavyko sušviesti, kartu nušvieskime

dangų ir kitomis. Opre roma” - Delaine Le Bas

1.2. Nomadinės architektūros bruožai romų kultūroje

Romų kultūra neatsiejama nuo nomadismo. Tačiau romų pagrindinis tikslas nebuvo

klajojimas, o pastovios gyvenamosios vietos paiška. Norėdami išgyventi romai privalėjo

nuolat judėti. Taip jie išsiugdė klajoklišką gyvenimo būdą ir labai izoliuotos kultūros

reputaciją. Tačiau atvykstančius romus ne visada priimdavo svetingai, dažnai jų neileisdavo į

miestus, dėl to jie įsikurdavo miestų pakraščiuose. Iki tol kol rasdavo vietą kur gyventi sėsliai,

romai keliaudavo grupėmis - taborais. Dažniausiai keliaudavo arkliais ir karavanais

susikurdami laikinas stovyklavietes pamiškėse. Dažnai nomadinis romų gyvenimas buvo

privestinai sustabdomas, taikant tam tikrų šalių įstatymus. Tačiau išankstinius nusistatymus ir

marginalizaciją klajoklių bendruomenės patiria ir šiandien, tuo pačiu parodomas istorinis

tęstinumas taip pat yra susijęs su šiuolaikiniais socialiniais, ekonominiais bei politiniais

procesais (Smith, Margaret 2013).

Migruodami romai apsistodavo laikinose stovyklavietėse, kurias ir pasistatydavo ir

ištverdavo patys, su visa įranga, su kuria keliaudavo. Dažnai tai būdavo palapinių miesteliai,

priklausomai nuo romų keliaujančios bendruomenės dydžio (pav.1). Palapinės dažniausiai

buvo statomos kūgio formos, iš drobių bei rąstų. Palapinės priekyje arba gale buvo galima

laikyti ugnį taip, kad galėtų išsiskirti dūmai. Po Antrojo pasaulinio karo šie romų būstai buvo

paversti trobelėmis. Romai keliaudavo žirgais, kurias kartais ir prekiaudavo, bei versdavosi

amatais. Taip pat keliaudavo karavanais- vežimais-namais, kuriuose būdavo visa reikiama
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įranga gyvenimui. Atradę vietą, kuri atrodė tinkama gyvenimui, statydavo gyvenamuosius

namus, pagal tai, kokius matydavo aplinkoje. Nors statydavo iš to ką rasdavo aplinkoje,

namai romams visada buvo sentimentalūs. Jie stengdavosi juos kuo gražiau papuošti iš

vidaus, tačiau neretai aplinka pavirsta netvarka. Dažnai tai nutinka todėl, jog pratę keliauti ne

visada turėdavo tinkamus įgūdžius, kaip reikėtų ,,tvarkytis” su sėsliais namais. Miestuose

gyvenantys romai buvo labiau pasiturintys, o nomadinis gyvenimo būdas buvo labiau paplitęs

tarp mažiau pasiturinčių romų (Bradford 2018).

5 pav. Romų palapinių stovyklavietė

Vežimai, kuriais keliaudavo romai egzistuoja jau labai seniai. Manoma jog jie atsirado

1810 m. Prancūzijoje, o į Didžiąją Britaniją atkeliavo apie 1820 m. ir buvo naudojami

keliaujančių cirko artistų, o patys romai šią keliavimo ir gyvenimo priemonę pradėjo naudoti

apie 1850 m.
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Romai šiuos vežimus vadindavo vardais. Tai tradicinis arklių traukiamas vežimas,

dažniausiai sutinkamas Didžiojoje Britanijoje, kuriuos jie naudojo gyvenimui ir keliavimui

(Ward-Jackson, Harvey, Denis 1972). Šiuos vežimus jie retai statydavo patys, dažniau

įsigydavo, tačiau tai darydavo po svarbių įvykių, pavyzdžiui vestuvių, ar vaiko gimimo.

Dažnai jie turėdavo kaminus, bei viską ko reikia pragyvenimui. Vežimai būdavo išdekoruoti

įvairiais raštais ar net paauksuoti. Keliavimas karavanais klestėjo maždaug nuo 1800-ųjų

vidurio iki XX a. pradžios.

Vagono dizainą apibrėžia dideli ratai, pastatyti už kėbulo, kurių šonai gerokai pasvirę į

išorę, kylant link karnizo. Be šio bruožo yra šeši namelių tipai (vardo, burton, duntons, brush,

reading, ledge, bow top ir open lot (pav.3)), kurie skiriasi savo forma, dydžiu bei ratų

išsidėstymu. Kiekvienas jų turi savo išskirtinius bruožus ir buvo manoma, kad jų stilistika ir

išvaizda daug pasakydavo apie tuos, kuriems jie priklauso. Dažniausiai jie buvo gaminami iš

medžio, tokio, kaip ąžuolas, uosis, guoba, riešutas ar pušis. Stogai gaminami iš lenktų

medinių rėmų, apvilktų drobe. Durys beveik visuomet būdavo priekyje. Maža ketaus viryklė

dažniausiai būdavo aptinkama Amerikos ir Didžiosios Britanijos romų vagonuose. Vagono

interjere paprastai būdavo įmontuotos sėdynės, spintelės, drabužių spinta, lovos. Vagonai

buvo labiausiai vertinamas romų turtas (Ward-Jackson, Harvey, Denis 1972).

Burton vardo. Populiarus tarp romų, kaip pat tarp keliaujančių cirko trupių, yra

seniausias vagono, naudojamo, kaip mobilus namas pavyzdys. Iš pradžių nedekoruotas

,,burton” vagonas vėliau virsdavo ,,Romani vardo”, tačiau dėl mažesnių ratų. jis netiko

keliavimui bekelėje.

Brush vardo. Taip pat žinomas ,,brush” arba ,,fen” vagoną sudaro standartinis

,,Romani vardo”. Brush savo konstrukcija buvo panašus į ,,reading vardo”, tačiau skirtingai

nuo kitų brush vagonai turėjo dvi aiškias savybes: duris, su pusiau įstiklintomis langinėmis,

esančiomis vardo gale bei laiptelių komplektu. Priešingai, nei kituose vagonuose, jame

nebūdavo stoglangio. (Ward-Jackson, Harvey, Denis 1972) Išorėje būdavo stelažai ir dėklai,

pritvirtinti, prie išorinio rėmo, leidžiantys savininkui nešiotis prekes, tokias, kaip šepečiai,

šluotos, pintos kėdės ir krepšeliai. Taip pat, aplink visą stogą eidavo geležiniai bėgeliai, skirti

laikyti didesnėms prekėms ir kartais firminėms lentoms laikyti. Vagonai būdavo kruopščiai ir

spalvingai išdažyti.

Reading vardo. ,,Reading” arba ,,aitvarų” vaginas taip pavadintas dėl tiesių šonų,

kurie pasvirę į išorę link karnizo, aukštų arkinių ratų ir santykinio lengvo svorio, tai labiausiai

romų žirgų kelionių aukso amžių atspindintis vardo. Jis datuojamas 1870 m. ir yra jo
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pavadinimas kildinamas iš originalaus jo statybininko ,,Dunton and Sons of Reading’’. Romai

labai vertino vardo estetinį dizainą, grožį ir praktiškumą, kertant kelius, važiuojant bekele ar

per grubią žemę, ko negalėjo padaryti kiti, mažesnių ratų vagonai, kaip burton. Reading

vagonas yra 10 pėdų ilgio su verandomis priekyje ir gale. Galiniai ratai buvo 18 colių didesni

už priekinius. XX a. pradžioje, vardo buvo patobulintas pakeltais stoglangiais. Viduje,

abiejose lovos pusėse buvo gausiai dekoruoti, ketvirčio colio storio nuožulnūs veidrodžiai.

Spintelės ir sėdynės buvo įmontuotos taip, jog keliaujant nejudėtų. Šoniniai ir galiniai langai

buvo dekoruoti ir rakinami, o pats vardo korpusas buvo lanko formos ir išdažytas raudona,

geltona ir žalia spalvomis. Kaip ir kituose vagonuose, dekoracijų mastas atspindėjo šeimos

materialinę padėtį. Ant jų dažnai būdavo išdrožinėtos liūtų galvos, nudažyti ir plačiai papuošti

auksiniai lapai. (Lemke 2007) Šiandien išlikę reading vado yra vertinami muziejų ir privačių

kolekcionierių eksponatai.

Ledge vardo. Šiam vardo būdinga ,,kotedžo forma” ir tvirtesnis rėmas bei kitoks

gyvenamasis plotas, besidriekiantis virš didelių galinių ratų. Žalvariniai laikikliai palaikė

vagono rėmą ir tvirtą, arkinį, 12 pėdų aukščio stogą, paprastai prailgintą per per vagono ilgį,

tam jog abiejuose galuose būtų suformuotos verandos. Prieangio stogui dar tvirtesnę atramą

davė geležiniai laikikliai, sienos išpuoštos ritiniais ir drožiniais per visą vagono ilgį.

Bow top. Remiantis ledge vagono dizainu, bow top yra žymiai lengvesnis ir rečiau

apsiverčia esant stipriam vėjui. Į dizainą buvo įtrauktas lengvas drobės viršus, paremtas

mediniu rėmu. Dizainas, primenantis senesnes lenktas palapines, kurias naudojo

,,Romanichal”. Priekinės vagono sienos buvo dekoruotos išraižytais ritiniais ir nudažytas žalia

spalva, kad būtų mažiau pastebimas miške. Bow top viduje taip pat buvo aukštas ritininis arba

šenilinis audinys, įmontuota viryklė, stalas ir dvigulė lova. Manoma, jog bow top padengtas

arbatos spalvos drobe. Teigiama, kad tai tradicija, prasidėjusi dar prieš Antrąjį pasaulinį karą

(Hockensmith 2006).

Open lot. Šis vagono tipas buvo beveik identiškas bow top dydžiui ir konstrukcijai.

Open lot dizainas buvo beveik lygus, tačiau su užuolaidomis vietoje durų, būdingų kitiems

vagonams.
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6. pav Vagonų tipai.

Visi vagonai buvo kruopščiai išraižyti rankomis ir dekoruoti tradiciniais romų

simboliais. Juose būdavo vaizduojami romų gyvenimo aspektai, tokia kaip arkliai, šunys,

dekoratyviniai paukščių, liūtų, grifų, gėlių bei vynmedžių motyvai. Drožinėtos detalės dažnai

būdavo dekoruojamos dažytu auksu, o prabangiausiems naudojamas ir tikras. (Lemke 2007)

Romanichal laidotuvių apeigų XIX - XX a. tradicijos apėmė ir mirusio vagono

šeimininko daiktų deginimą, tuo pačiu ir jam priklausiusio vagono. (Wood 1997) Pagal

papročius taip buvo siekiama, jog mirusio giminaičio daiktai nebūtų parduoti, nors kai kurie

daiktai, kaip papuošalai, porcelianas ar pinigai buvo paliekami šeimai, likusi dalis daiktų buvo

sunaikinta. Tačiau ne visi romai yra klajokliai, 1384 m. šaltiniai teigia, jog apsigyvena

nameliuose Modonoje, miestų pakraščiuose. Jų profesijos apėmė amatininkus, prekybininkus

ir muzikantus.

Nors šiuo metu vis dar išlikę romų grupės, pasirenkančios nomadinį gyvenimo būdą,

tačiau jų likę nedaug ir keliavimo tradicijos yra pakitusios ir modernizavosi. Dabartiniai romų

nomadai keliavimui renkasi automobilius ar RV namelius ant ratų, o ne senuosius vagonus,

tempiamus arkliais. Šiandien dauguma romų gyvena sėsliai, tačiau vis dar yra atskirti nuo

visuomenės, dėl nuolatinės diskriminacijos daugelis viešai nepripažįsta savo šaknų, ką rodo ir

vieno iš romų pasakojimas dokumentinių filmų cikle ,,A Curse on gypsies”, kuomet dar

vaikystėje jam šeima liepė mokykloje neatskleisti savo tautybės, o geriau sakyti, jog yra
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meksikietis ar priklauso kokiai kitai etninei grupei. Didžioji dali romų šiuo metu gyvena

bendruomenėmis ir dažniausiai toje pačioje teritorijoje ar rajone.

1.3. Romų bendruomenių integracijos socialinė-kultūrinė problematika

Nors nėra nė vienos fizinės šalies, tiesiogiai susijusios su romų atstovavimu,

Tarptautinė romų sąjunga (TSG) buvo oficialiai įsteigta 1997 m. ir 5-asis pasaulinis romų

suvažiavimas 2000 metais oficialiai paskelbė romus neteritorine tauta. Romų įtraukties

dešimtmečio metu (2005-2015 m.) 12 Europos šalių įsipareigojo panaikinti romų

diskriminaciją. Pastangos buvo sutelktos į švietimą, užimtumą, sveikatą ir būstą, taip pat į

pagrindinius skurdo, diskriminacijos, lyčių ir integravimo klausimus. Tačiau pasak TSG,

nepaisant iniciatyvos romai ir toliau patiria didelę diskriminaciją. Remiantis Europos Tarybos

žmogaus teisių komisaro pranešimu, ,,gėdingai trūksta romų žmogaus teisių įgyvendinimo…

Daugelyje šalių neapykantos kalbos, persekiojimas ir smurtas prieš romus yra įprasti dalykai”.

Antičigonizmas- tai viena iš rasizmo formų, nukreiptų prieš romus, sinti, klajoklius ir

tuos, kuriuos visuomenė yra linkusi įvardinti kaip „čigonus“. Tai nėra „mažumos problema“

ar skurdžių gyvenimo sąlygų, kuriose turi gyventi dauguma romų, rezultatas ar šių asmenų

išskirtinumo požymis. Romai nuo pat atvykimo į Europą susiduria su netolerancija,

stigmatizmu ir socialine atskirtimi. Romai dažniau asocijuojami su nusikalstamumu, nei su

etnine mažuma. Tačiau tikrai ne visi romai gyvena tokį gyvenimo būdą. Juk kiekvienoje

tautoje ir šaly yra tiek nusikaltėlių tiek taikiai gyvenančių žmonių. Pasak romų aktyvistės D.

Pavlovič ,,mes gyvenam visose pasaulio šalyse, kalbame visomis pasaulio kalbomis,

išpažįstame visus tikėjimus, niekad nesukėlėme karų, ar nesikesinome į teritoriją, tačiau vis

vien esame labiausiai diskriminuojama tauta Europoje.” Tačiau visuomenės požiūris yra

suformuotas tiek nepagrįstų legendų, tiek valdžios, tiek žiniasklaidos. Kaip ir patys romai

neretai kalba, jog visuomenė visada mato, kas yra padaroma blogo, bet nemato gerų poelgių.

Romai, gyvendami įvairiose Europos šalyse dažnai gyvena skurdžiai bei negauna

socialinių garantijų arba tiesiog nežino, kaip jomis pasinaudoti. Nemažai romų yra neraštingi

ar neturintys išsilavinimo. Dažnai apie romus kalbama, jog jie nenori mokytis ir dirbti, tačiau

taip gyvena ne visi, tačiau mokymo įstaigose romai taip susiduria su diskriminacijos

problemomis. Neretu atveju tėvai iš anksto turi ruošti vaikus, jog mokykloje iš jų bus

tyčiojamasi.
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Remiantis Eurpos žmogaus teisių instituto tyrimu ,,Nuolatinis rūpestis:

antičigonizmas, kaip barjeras romų integracijai” galima teigti, jog patirdami rasinę

diskriminaciją neretai susiduria su smurtu dėl rasinės neapykantos. Europoje žinoma atvejų,

kuomet romai buvo užpulti ir nužudyti policininkų ar vietinių grupuočių (Briefing: Hate

Crime, discrimination and the Gypsy, Traveller and Roma communities). Institucijos

ginančios romų teises atsirado gana neseniai ir kaip ir buvo minėta anksčiau dažnai romai

nežino, kaip savo teisėmis pasinaudoti ar neturi priegos prie informacijos. Dažnai rengiami

integracijos planai ne visiškai atitinka romų poreikius ar nėra tinkamai romams pristatomi.

Dažnai romai negali pasinaudoti savo teisėmis ir dėl to, jog neturi tapatybės dokumentų ar

nėra prisiregistravę.

Dižiausios šiuo metu pažymimos problemos su romų švietimu yra nelankomumas,

ankstyvas mokyklos palikimas ir žemi mokymosi rezultatai. (Žematėlytė-Ivanavičė 2018)

Tačiau tam įtaką daro keli aspektai.Vienas iš jų yra tai, jog romai gana jaunam amžiui kuria

šeimas ir būdami mokyklinio amžiaus pagausėjus šeimai dažnai į mokyklą nebesugrįžta. Kita

problema tiek Lietuvoje tiek Europoje yra švietimo sistemos spragos, mokytojų

nekompetencija bei įstaigų nesugebėjimas koordinuoti veiklų. Tačiau pasak I.

Žemaitėlytės-Ivanavičės tyrimo ,,Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios izoliacijos

ir visiškos niveliacijos” kyla klausimas dėl pačių romų etninio tapatumo mokyklose, kodėl

vieni renkasi atmesti siūlomą mokyklos indėlį remdamiesi savo paprotine tradicija, o kiti

lygiuojasi į savo klasės draugus ir mokyklos bendruomenę. Taip pat remiantis šiuo tyrimu,

buvo pastebėta, jog yra trys mokinių elgesio modeliai. Pirmajam priskiriami romų mokiniai,

kurie suvokia ir supranta mokymosi kultūrą, tačiau ją visiškai atmeta, kiti supranta ir priima, o

treti tarsi supranta, bet priklausomai nuo situacijos ją atmeta arba priima. Tie mokiniai, kurie

susitapatina save su mokyklos kultūra ir aplinka dažnai pasiekia geresnius rezultatus, tačiau ši

grupė greičiau netenka savo etninio tapatumo, o kuria naują romo tapatumą tačiau nutolusį

nuo tradicijų, tuo tarpu grupė, kuri atmeta integracijos procesą išlaiko savo etnines tradicijas.

Taip pat romų motyvacijai mokykloje, įtaką daro ir pati mokymosi aplinka, bei pedagogų

požiūris, kuris ne visada būna etiškas ir profesionalus. Pasak romų visuomenės centro

direktorės S.Novapolskajos: “Nepaisant visų vykdomų integracijos programų, romai išlieka

labiausiai diskriminuojama etnine mažuma – jiems sunku susirasti darbą, o mažyliai,

lankantys mokyklas, yra užgauliojami ne tik bendraklasių, bet ir mokytojų. Štai neseniai viena

pirmokėlė centro savanorei prasitarė, kad mokytoja ją drausmino tokiais žodžiais: „Čia tau ne

čigonų taboras!”. (citata iš diskusijos)
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Didelė dalis romų gyvena bendruomenėmis, kurių materialinė padėtis gan skirtinga.

Tačiau dažniausia problemiškumą turi skurdžiai gyvenančios bendruomenės-taborai. Didžioji

dauguma gyvena prastomis sąlygomis, atskirti nuo visuomenės. Viename būste dažnai gyvena

kelių kartų šeimos. Daliai romų pavyksta gauti socialinius būstus už taboro ribų, tačiau

pačiuose taboruose neretai pastatai yra nelegalios statybos.

Nusistatymas prieš romus pasireiškia ir darbovietėse. Romai būna nepriimami į

nemažai darbo vietų vien dėl savo tautybės ir nuolat susiduria su stereotipais, jog apvogs ar

kitaip pakenks darbovietei. Daug romų negalėdami gauti darbo vietos verčiasi metalo laužo

rinkimu. Tačiau yra ir dalis, kurie norėdami pragyventi krypsta į nusikalstamą veiklą, plėšimu

ir prekyba narkotikais, tačiau taip gyvena tikrai ne visi ir didžioji dalė dalis romų nori dirbti,

įgyti profesiją ar išsilavinimą. Neretai nutinka taip, jog romai slepia savo etninę tapatybę, tam,

kad būtų lengviau priimti. Pasak vienos romės Lietuvoje pasakojimo, darbovietėje jai atliko

išbandymą, kuomet jai pakišo ne jos daiktą ir stebėjo ar ji atiduos ar pasiliks, kita romė buvo

atleista iš pareigų darbdaviui sužinojus jos tautybę. Patys romai gan skaudžiai reaguoja į tai,

jog visuomenė jų bendruomenėje mato ir kreipia dėmesį tik tuos romus, kurie nesistengia ir

nusikalsta, bet nemato tų, kurie nori dirbti ir siekti savo gyvenimo tikslų. Taip pat ir

žiniasklaida dažniau aprašo neigiamas romų istorijas, nei sėkmės.

Romai dažnai siejami su nusikalstama veikla ir disponavimu narkotinėmis

medžiagomis. Apžvelgiant statistiką buvusioje taboro teritorijoje Vilniuje, tokio tipo

nusikaltimų skaičius toje teritorijoje buvo žymiai didesnis, lyginant su kitais Vilniaus rajonais.

Tačiau tokia nusikalstama veikla užsiima ne visi bendruomenės nariai, todėl nereikėtų su tuo

tapatinti visų romų. Pavyzdžiui, S. Novopolskaja teigia, jog ,,Eišiškėse, kur gyvena daug

romų, visos bendruomenės sutarimu uždrausta prekiauti narkotikais. Toks sutarimas jiems –

įstatymas, tad narkotikais prekiauja tikrai ne visi Lietuvos romai. Blogiausia, kad tuo retai kas

tiki. Nereikia įsivaizduoti, kad narkotikų prekyba – tai pelningas romų verslas. Tai yra visiško

skurdo, beviltiškos padėties, didžiulių socialinių problemų pasekmė” (Elenbergienė 2017).

Romų išskirtinumas yra tame, jog neturėdami savo šalies, bendros religijos,

prisitaikydami prie šalies, kurioje gyvena, priimdami jos religiją ir kalbą, per šimtmečius

sugebėjo išsaugoti savo etnosą, tradicijas ir kalbą. Romai iš savęs toleruoja visas kultūras bei

žmones, bet aplinkinių yra nuolat diskriminuojami dėl tautybės.

1.4. Skyriaus apibendrinimas
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Apie romų istoriją žinoma palyginus labai nedaug. Romų istorijos Europoje apžvalga

apima laikotarpį nuo romų atvykimo Europą XIV a. iki šių laikų. Nors romų istorija iki atvykimo

į Europą nėra nuodugniai ištirta, tačiau remiantis V.Archim atliktu tyrimu, žinoma, jog romų

tauta kildinama iš šiaurinės Indijos dalies ir buvo paskutinė migracijos banga iš Azijos, Europą

pasiekus XIV a. Šiuo metu žinomos kelios Romų migracijos bangos. Remiantis Claude, Guild

tyrimu, yra žinomi keli istoriniai įvykiai kurie, kurie paskatino vėlesnes migracijos priežastis ir

kryptis. Vienas iš jų yra vergovė Balkanų šalyse, kas privesrtinai sustabdė romų klajojimą.

Panaikinus vergovę prasidėjo nauja migracijos banga į kitas Europos šalis. Tačiau kitas svarbus

istorinis įvykis, paliko žymę romų kolektyvinėje atmintyje ir jo pasekmės juntamos iki šiol. E.

Keen šaltinyje plačiai nagrinėjama romų genocido tema. Romų genocido metu, vykusio Antrojo

pasaulinio karo metu (1939 - 1945 m) buvo išžudyta beveik pusė Europoje gyvenusių romų, bet

nacistinės Vokietijos skleidžiama propogandos padariniai ir nusistatymas prieš romus nemažai

Europos šalių juntamas iki šių dienų.

Vieni svarbiausių kultūrinių bruožų romų etnose yra paprotinė teisė, kalba bei

nomadismo bruožai. Kadangi romams ilgą laiką nebuvo būdinga savo istoriją užrašinėti, ji buvo

verbalinė kultūra, perduodama ir vaizduojama menininėmis išraiškomis muzikoje, teatre,

vaizduojamojo dailėje ar perduodama žodžiu. Nomadizmas yra neatsiejamas nuo romų kultūros,

tačiau, kaip rodo istoriniai šaltiniai, klajoklišką gyvenimo būdą romai renkasi vedami ,,išlikimo”,

ieškodami vietos, kur galėtų sėsliai įsikurti. Tačiau dabartiniais laikais, romų migracija vyksta

dažniau tarp bendruomenių ir dauguma Europos romų gyvena sėsliai.

Šiuo metu Europoje gyvena apie 12 milijonų romų tautybės žmonių, kas sudaro vieną

didžiausių etninių mažumų Europoje. Tačiau tuo pačiu, romai yra viena labiausiai segreguojamų

ir stigmatizuojamų tautų Europoje. Romai susiduria su nemažai socialinių problemų, iš kurių

viena svarbiausių yra diskriminacija ir rasizmas nukreiptas prieš romus. Dažnai tai kelia

sunkumus romų bendruomenei integruotis į visuomenę socialiniu, kultūriniu ir politiniu aspektu.

Svarbūs socialiniai aspektai yra švietimo, nedarbingumo bei būsto problematika. Didelė dalis

romų bendruomenių gyvena atskirta nuo visuomenės bei skurdžiomis gyvenimo salygomis. Šių

problemų sprendimą bei romų integraciją.
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2. Romų socialinė – kultūrinė integracija ir architektūra

2.1. Romų socialinės-kultūrinės integracijos metodai ir priemonės.

A.Valantiejus, savo tyrime ,,Etniškumas, kaip tyrimo objektas”, išskiria kelis

socialinės integracijos metodus, tai pašalinimas, atskyrimas, socialinė įtrauktis, socialinė

integracija. Romų integracijos klausimas ir problematika iškyla tiek Lietuvoje tiek visame

pasaulyje, šalyse, kuriose gyvena romai. Atskirose šalyse rengiami integracijos planai arba

imamasi priemonių, kurios kertasi su žmogiškumu. Dėl socialinės atskirties ir stigmatizmo

valstybės dažnai skiria mažai dėmesio romų bendruomenei, o pagrindiniais integracijos

klausimais užsiima daugiausia pati bendruomenė. Nors romų teisės kai kuriose šalyse vis dar

yra sunkiai priimamas dalykas, romų įkurtos organizacijos, kaip ERIAC ir kitos romų teises

ginančios organizacijos. Tačiau neretai integraciją teisiškai apsunkina tai, jo romai neretai

negali arba nežino, kaip savo teisėmis pasinaudoti. Didelė dalis neturi išsilavinimo ar prieigos

prie dokumentų. Taip pat daugelis iš jų neturi asmens dokumentų, kas apsunkina galimybes

gauti būstą, socialines garantijas ar sveikatos apsaugą. Taip pat daugelyje šalių nėra priimti

įstatymai ginantys romų teises, arba jie priimami neastižvelgiant į romų kultūros ypatumus.

Tačiau didelį vaidmenį romų kultūrinėje integracijoje atlieka patys romų atstovai, inteligentai

ir aktyvistai. Kuriami romų muziejai, galerijos, ar kultūros centrai, skatina romus bei

menininkus įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, reprezentuoti savo kultūrą, bei skatinti

visuomenę pažinti romus kitaip, nei ji yra pratusi. Bendruomenės atstovai taip pat organizuoja

edukacines paskaitas, parodas bei pranešimus apie romų kultūrą, meną ir istoriją. Romų

menininkai taip pat atlieka didelį vaidmenį kultūrinėje integracijoje, organizuodami parodas

apie romų kultūrą, socialines problemas, istoriją.

Vienas tokių pavyzdžių pirmasis romų paviljonas 52-oje Venecijos bienalėje. Objektas

buvo kurtas kartu su romų menininkais, atstovaujančiais 5 Europos šalis, tai yra pirmasis toks

paviljonas, atstovaujantis romų kultūrą bei šiuolaikinį meną. Iki šiol, nuo pat pirmosios

Venecijos bienalės 1895 m. iki ,,Paradise lost” paviljono, nebuvo eksponuotas nei vienas

romų romų menininko kūrinys. Šis paviolionas yra reikšmingas žingsnis, romų šiuolaikinio

meno kontekste ir žymi romų menininkų įžengimą į tarptautinę erdvę ir siunčia svarbią žinutę,

jog romai atlieka svarbų vaidmenį Europos kultūriniame kontekste. Pavilione buvo
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eksponuojami 15 romų menininkų darbai, kurie kiekvienam iš jų atvėrė naujas galimybes

Europos meno kontekste. Menininkas G. Jimenez teigia, jog didžiuojasi galėjąs eksponuoti

savo kūrinius bienalėje, bei galėdamas reprezentuoti savo etninę kultūrą joje. Kitas, bianalėje

dalyvavęs menininkas, Damien Le Bas, kuris savo darbuose, eksponuotose bienalėje pristato

idėją, jog yra požeminių tinklų galimybė visiems romams pasaulyje ir šią idėją vaizduoja savo

darbuose žemėlapių pavidalu. (pav. 3) Kitas romų menininkas D. Baker iškelia romų

nematomumo temą Jungtinės Karalystės visuomenėje. Meninikas savo darbuose, tyrinėja

romų estetik bei romų socialinės atskirties problematiką bei remiantis jo asmenine patirtim,

romai yra nematoma tauta šalies kontekste. (pav. 4)

7. pav. D. La Bas 8. pav . D. Baker

Nors bienalėje daugiausia dėmesio skiriama menininkams ir romų indėliui į Europos

kultūrą, romų kultūros išryškinimas papildo ir romų lygių teisių tikslus. Parodos kuratorė M.

Uslu, apie pavioliono koncepciją pasisako, jog kultūrinis projektas išreikštas menine forma,

dažnai gali kūrybiškiau ir efektyviau ištransliuoti socialinę neteisybę plačiajai visuomenei, nei

politika. Taip pat tai gali būti teigiamas atspirties taškas, kuriant veiksmingą politiką,

pripažįstant romų indėlį Europos kultūrai. Šis paviljonas tampa atskaitos tašku ir erdve,

kurioje romų menininkai gali išreikšti pasididžiavimą, jėgą bei teigiamą charakterį.

Taigi, integracijai reikalingas abipusis ryšys, tarp romų bendruomenės ir likusios

visuomenės. Visuomenė turėtų priimti romų kultūros ypatingumą bei išskirtinumą, nes tik

pripažinus romus, kaip etninę mažumą, taip ir romų kalbą pripažinti, kaip oficialią Europos
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kalbą. Taip pat, kaip teigia romų aktyvistas R. Franz ,, turime būti sąžiningi patys sau: be

didesnio ES vyriausybių įsipareigojimų mūsų vietoje esantys žmonės mažai ką pakeis.’’

Lietuvoje ir Europoje veikia nemažai romų organizacijų skatinančių ir dirbančių romų

integracijos klausimais, tačiau dažnai jos būna neišgirstos pačių valstybių.

2.2. Romų socialinės integracijos architektūra.

Romų socialinė-kultūrinė integracija gali vykti keliais būdais, vienas iš jų tai romų

kultūriniai architektūriniai objektai. Nors dažniausiai jie atsiranda dėl pačių romų iniciatyvos,

tačiau jie daro didelę teigiamą įtaką tiek romų bendruomenei tiek visuomenei, kadangi

atsiranda galimybė ir vieta pažinti romų kultūrą, bei pačius romus pamatyti kitaip. Tokie

objektai dažnai veikia ne tik, kaip muziejai, galerijos, bet ir kultūros centrai su įvairiomis

veiklomis ir romų aktyvistinėmis organizacijomis, ginančiomis romų teises, dienos centrai

romų vaikams. Taip pat tai skatina pačius romus domėtis savo kultūra ir etnosu, bei neslėpti ir

nesigėdinti savo etninės tapatybės. Nors Europoje tokiu objektų, kaip romų muziejai ar meno

centrai yra gana nedaug ir jie įsikūrę pakankamai neseniai, tačiau jau spėjo padaryti didelę

įtaką romų kultūrinei ir socialinei integracijai. Todėl romams, kaip ir kiekvienai tautinei

mažumai reikalingas architektūrinis objektas, prie kurio kūrimo galėtų patys prisidėti.

Integracija gali vykti taip pat gerinant gyvenimo kokybę.

RomaMoMA

RomaMoMA, tai kol kas virtualus, bet ateityje planuojamas ir realus projektas ir

iniciatyva, skatinti diskusiją tarp romų ir ne romų tautybės menininkų, apie romų šiuolaikinio

meno muziejų, bei jo svarbą romų bendruomenei, kultūrai bei menininkams ir kokį kontekstą

toks objektas sudarytų Europos kultūriniame kontekste. Nors šiuo metu RomaMoma

organizuoja virtualias parodas, be to veda diskusijas ir apklausia menininkus ir romų

aktyvistus, kokia yra bendra projekto vizija tikslai ir galimybės, kas tenais turėtų būti

eksponuojama.

ERIAC institutas atliko apklausą kurios metu, įvairiems romų aktyvistams ir

menininkams, buvo užduodami šie klausimai, bei atliekami interviu. Nors į tai, kaip

įsivaizduojamas romų muziejus ir kas jame turėtų būti eksponuojama atsakymai buvo gan

įvairūs, egzistuoja panašios problematikos ir vizijų jungtis. Vienu atveju buvo pabrėžta romų
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lyderystės svarba tokioje institucijoje, o kitu atveju, buvo teikiamas dėmesys į stiprų švietimo

vaidmenį, kurį šis naujas muziejus atliktų. Romų aktyvistas ir menininkas D. Turner kūrė

,,Ryšių” muziejaus koncepciją, pabrėždamas fizinės erdvės svarbą ,,Naudojant fizines vietas ir

eksponatus, šiuolaikinis menas gali išsaugoti tai, ko negali pagrįsti faktais paremti istoriniai

šaltiniai - koks jausmas žmonėms egzistuoti tam tikroje vietoje tam tikru laiku”. Buvo

įvardinti ir konkretūs projektai ir menininkai, kaip pvz. iniciatyva ir fondas ,,Get the Heck to

School”, kuris siūlo stipendijas skurdžiai gyvenančioms romų mergaitėms baigti pradinę

mokyklą ir tęsti mokslą. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, jog į muziejaus ekspoziciją įtraukti

du svarbiausius romu istorinius įvykius, tai romų vergiją ir romų holokaustą, nes šie įvykiai

yra gyvybiškai svarbūs, kaip ir šiuolaikinio meno scena.

Taip pat menininkams ir aktyvistams buvo užduotas klausimas: kokį vaidmenį romų

muziejus atliktų Europos meno institucijų kontekste bei kokią įtaką tai turi romų kultūrai?

Romų aktyvistė bei performatyvaus meno atstovė S. Selman apibendrino muziejaus vaidmenį

naudodama tris raktinius žodžius: palaikymas, erdvė ir reklama. Kas reikštų jog toks muziejus

butų palaikymas romų menininkus, suteiktų savirealizacijos erdvę, bei skatintų daugiau

menininkų įsitraukti bei skatintų romų kultūros bei modernaus meno populiarinimą.

Romų fotografas N.N.Pušija, akcentuoja muziejaus jungiamąjį vaidmenį, kaip įrankį

įveikti dabartinį Europos suskildalymą kalbant apie teigiamą požiūrį į romų tautybę bei jos

pripažinimą. Tvirtas ryšys Europos meno institucijų kontekste buvo paminėtas, kaip

gyvybiškai svarbus sprendimas, siekiant išvengti eurocentrinio požiūrio į meną, kur

heteronormatyvumas vis dar vaidina pagrindinį vaidmenį. Taip pat pasak jo, romų menininkai

ilgą laiką negalėjo savęs idnetifikuoti, kaip romų atstovai, o visuomet buvo siejami su

valstybe, kurioje gyvena ir pristatomi valstybės atstovais mene. Vienas iš pagrindinių

RomaMoMA tikslų, yra jog naujas muziejus prisijungtų prie meno erdvių, kuriose dominuoja

įvairovė bei būtų vykdoma antirasistinė politika. Šiai nuomonei pritarė ir aktorė bei režisierė

M.Dragan, suprantanti, jog ,,RomaMoMA” tai galimybė formuoti aplinką gilesniam

supratimui ir politikos formavimui per struktūrą, bei kurti tarptautinę koncepciją.

Romų kultūros muziejus Čekijoje, Brno

,,Mes kuriame erdvę kultūriniams susitikimams.

Mes atidarome kelią į romų kultūros šaknis.
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Mes išsaugome ir padarome prieinamą romų kultūrą ir istoriją, kaip pasaulio paveldą.

Mes prisidedame prie tolerancijos ir tarpusavio supratimo kūrimo.

Kultūrų dialogui ir mums. “

Romų kultūros muziejaus šūkis

Bene didžiausias romų muziejus yra įsikūręs Brno mieste Čekijoje. (pav. 5) Muziejus

buvo įkurtas 1991 m. pasibaigus velvetiniai revoliucijai, kaip ne pelno siekianti organizacija.

Muziejaus įkūrėjai buvo tuometiniai romų inteligentai kuriuos vedė J. Horvathova.

Ankstyvuoju laikotarpiu muziejus buvo perkeliamas iš vienos vietos į kitą bei susidūrė su

finansiniais sunkumais. 2000 metais muziejus persikėlė į dabartinę vietą Bratislavska gatvėje

ir yra vietinės romų bendruomenės apsuptyje. Muziejus šiuo metu yra remiamas pačios

valstybės, o pirmoji paroda atidaryta 2005 metais.

9.pav.  Romų kultūros muziejus Čekijoje, Brno

Muziejų sudaro nuolatinė paroda ,,Romų istorija/ Le Romengero drom”, išsidėsčiusi

per šešias sales, kurių plotas iš viso siekia 326 kv. metrus. (pav. 6) Jose eksponuojama romų

kultūra, istorija, migracijos keliai nuo pat atvykimo iš Indijos iki šių laikų, svarbūs istoriniai

įvykiai bei pabrėžiama padėtis Čekijoje nuo 1945 m. iki 1989 m. Muziejuje taip pat veikia
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laikinos dažniausiai fotografijų parodos. Be parodų muziejus taip pat yra didžiausia tyrimų

apie romus vieta centrinėje Europoje. Čia įkurtoje viešojoje bibliotekoje studentai ir visi

suinteresuoti žmonės turi galimybę rinktis iš beveik 3000 leidinių, kuriuos sudaro knygos,

žurnalai mokslo darbai, romų literatūra, naujienų straipsniai čekų, slovakų kalbomis romams

bei straipsniai apie romus užsienio kalbomis taip pat įstatymų apžvalgos, spausdintos

diskusijos. Be rašytinių archyvų muziejuje sukaupta garso ir vaizdo dokumentacija, romų

kultūriniai objektai, kaip būstų tipai, interjerų detalės, kostiumai, juvelyriniai dirbiniai bei

vaizduojamasis menas. Muziejus yra unikalus visame Europos kontekste, kuris kaupia

informacija iš viso pasaulio apie romus ir sinti, jo ekspoziciją iš viso sudaro apie 25 000

eksponatų.

10. pav. Muziejaus ekspozicija

Muziejus taip pat organizuoja paskaitas, koncertus, diskusijas, bei romų kalbos kursus

visuomenei ir profesionalams. Kasmet yra organizuojama muziejų naktis, koncertai, filmų

vakarai, madų šou, muzikos ir atminimo naktys. Po pietų muziejuje atidaromas klubas romų

vaikams, gyvenantiems kaimynystėje.

Muziejus daro didelę įtaką tiek romams, tiek kitiems jo lankytojams. Lankytojų

atsiliepimai parodo, jog apsilankymas nors ir gan mažame ir kartais, rodos perkrautame
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muziejuje lyg atveria akis apie romų istoriją, kultūrą, papročius, tradicijas, muziką ir keičia

anksčiau susidarytą nuomonę ir požiūrį į pačius romus. Dauguma lankytojų prieš eidami į

muziejų nedaug žino apie romų kultūra ir istorija, net holokausto faktas šiuometinėje

visuomenėje yra gan mažai žinomas ir diskutuojamas, tačiau tokie kultūriniai objektai padeda

visuomenei susipažinti ir suprasti romus.

Etnografinis muziejus Lenkijoje

Unikaliuose XVIII a. pabaigoje pastatytuose dvaro rūmuose nuo 1984 m. įsikūręs

etnografinis muziejus, sukaupęs Tarnovo regiono etnografinę kolekciją, išryškina vietines

tradicijas, įskaitant didelę romų kultūros dalį. Muziejaus veiklos pradžia paremta nedidele

etnografine kolekcija, kurią šiuo metu sudaro apie 5000 eksponatų. Muziejuje eksponuojama

romų istorija ir kultūra nuo pat XV a. iki tragiško likimo nacių rankose. Joje yra toki

eksponatai kaip žemėlapiai, kostiumai bei nuotraukos. Pirmoji nuolatinė paroda skirta romų

istorijai ir kultūrai buvo atidaryta 1990 metais. Muziejaus galiniame sode eksponuojama

sezoninė paroda ,,Čigonų karavanas”, kurioje eksponuojami tradiciniai romų vežimai. (pav. 7)

Tarnovo rajone gyvena apie 350 romų ir jų kultūra vis dar gyva ir juntama

vietovėje.

11. pav. Etnografinis muziejus Lenkijoje.
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Roma ir Sinti dokumentacijos ir kultūros muziejus Vokietijoje

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje, Heidelberge, Vokietijoje, buvo įkurtas

Vokietijos sintų ir romų dokumentacijos ir kultūros centras, kaip memorialas holokausto metu

žuvusiems romams ir sintams. Po kelerius metus trukusio tyrimo, aukų istorijų rinkimo, 1997

m. Kovo 16 dieną visuomenei iškilmingai atidarytas pastatų kompleksas. Tai buvo pirmoji

nuolatinė paroda apie nacių vykdyta romų ir sinti genocidą. Dokumentacijos centras yra 3

lygių ir užima beveik 700 kv. metrų plotą. (pav. 8) Čia aprašoma romų ir sinti persekiojimo

istorija nacionalizmo metu. Instituciją prižiūri centrinė vokiečių sintų ir romų taryba,

remiama Heidelbergo miesto, bei gauna lėšų iš Vokietijos federalinės vyriausybės.

12. pav.  Roma ir Sinti dokumentacijos ir kultūros muziejus Vokietijoje

Pirmasis parodos lygis skirtas demonstruoti mažumos kasdienybę viename aukšte,

o persekiojimų ir teroro istoriją kitame. Centro Rytų Vokietijos architektas D.Quastas

sąmoningai sukūrė šį atskyrimą tiek parodoje, tiek erdvėje. Tuo pat metu abi erdvės yra susiję

tarpusavyje ir kuria nuolatinę įtampą, o tai ne tik ragina lankytojus kritiškai apmąstyti

kaltininkų pateiktus dokumentus, bet ir empatišką požiūrį į aukas. (pav. 9)
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13. pov. Muziejaus ekspozicija.

Trys atstatyto istorinio pastato dalys, esančio ,,Obren Fauken Pelz’’ buvo

suprojektuotos aplink rytinį jo kiemą. Pietinėje pusėje, virš istorinio rūsio skliauto pridėta

nauja sekcija, kuri tapo nauju fojė ir įėjimų i parodą. Žemiau yra keletas priestatų ir paskaitų

salių. Antrasis XVIII a. sandėlis įrengtas dokumentikos parodai. Sandėlio palėpė įrengta kaip

atminimo takas per paskutinę parodos dalį. Galiausiai šiaurinis korpusas iš pradžių buvo

pastatytas apie 1900 m. ir jame veikė ,,Zum Faulen Pelz” teatras ir restoranas. Tačiau dabar jis

paverstas dokumentacijos ir kultūros centro administracijos biuru. Tarp biurų yra įsikūręs ir

Vokietijos sinti ir romų cenrtrinės tarybos pirmininko ir centro direktoriaus Romani Rose

biuras. Pats būdamas romų ir sinti mažuma bei koncentracijos stovykloje netekęs 13-kos

šeimos narių, jis buvo pasiryžęs matyti, kaip centras klesti ir tiksliai pateikti persekiotų

žmonių istorijas. Jo reikšminga sėkmė apima vokiečių sinti ir romų pripažinimą tautine

mažuma pagal Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos susitarimą. Pasak R. Rose ,,Nuo

pat pradžių svarbiausias vokiečių sinti ir romų pilietinių teisių judėjimo tikslas buvo sukurti

centrą, kuris atsigręžtų ir peržvelgtų mūsų istoriją, o ypač genocido laikotarpį ir įtvirtintų ją į

mūsų kolektyvinę atmintį. Mes supratome, kad ši užduotis yra nepakeičiamas indėlis tiek į

demokratinį savęs supratimą, tiek į politinę Vokietijos Federacinės Respublikos kultūrą.

Pasauliui reikėjo parodyti, jog išankstiniai nusistatymai ir valstybinė diskriminacija yra

tiesiogiai pagrįsti rasinėmis išankstinėmis nuostatomis ir mąstymo struktūromis. ” Taip pat

centro tikslas yra jog būtų atskirta sinti ir romų gyvenimo tikrovė nuo antičigonistinių klišių,
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kurios šimtmečius įsigalėjo kolektyvinėje daugumos visuomenės sąmonėje ir buvo

išnaudojamos nacionalistinės propagandos. Todėl labai svarbu, todėl labai svarbu, kad

nusiklatėlių dokumentai, kuriuose romai ir sintai aprašomi, kaip daiktai, būtų lyginami su

išgyvenusių žmonių autentiškais liudijimais. Iki šiol yra išlikę šeimos nuotraukos, kaip atrodė

sinti ir romų šeimų gyvenimas, jų įtraukimas prieš naciams pašalinant juos iš visų viešojo

gyvenimo sričių.

Greta šiuolaikinės istorijos muziejaus ir praeities atminimo funkcijos vietos

funkcijos, centras taip pat suteikia galimybę susitikimams ir dialogui. Nemaža dalis viešųjų

ryšių darbo yra skirta žmogaus teisėms ir užtikrinama, kad nė viena grupė ar mažuma nebūtų

pamiršta, kaip romai ir sintai buvo keturis dešimtmečius po Antrojo pasaulinio karo. Centras

siekia išreikšti savo nuomonę visiems, patyrusiems diskriminaciją ir rasistinį smurtą.

Atsižvelgdamas į romų ir sintų persekiojimus pagal nacionalizmą, centras jaučia pareigą

suteikti forumą kritinėms diskusijoms aktualiais socialiniais ir politiniais klausimais.

Europos romų meno ir kultūros institutas Berlyne (ERIAC)

Kitas svarbus romų kultūrinis objektas yra ERIAC (The European Roma institute

for art and Culture) yra asociacija įregistruota 2017 m. Berlyne, Vokietijoje. ERIAC

egzistuoja tam, jog padidintų romų savivertę ir sumažintų neigiamą gyventojų nuostatą romų

atžvilgiu meno, kultūros ir žiniasklaidos priemonėmis. (pav. 10)

14. pav. ERIAC būstinė Berlyne
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ERIAC veikia, kaip tarptautinis kūrybinis centras, remiantis kūrybinių idėjų

mainus tarpvalstybiniu tarp valstybiniu mastu, kultūros srityse ir su romų tapatumu.

Organizacija siekia skatinti romų indėlį į Europos kultūrą ir talentus, sėkmę ir pasiekimus,

taip pat užfiksuoti istorinę romų tapatybės žmonių patirtį Europoje. ERIAC egzistuoja, kaip

komunikatorius ir visuomenės švietėjas, skleidžiantis teigiamą įvaizdį ir žinias apie romų

tautybės žmones, kad būtų palaikomas dialogas ir kuriama abipusė pagarba ir supratimas.

1971 m. pirmasis pasaulinis romų suvažiavimas buvo istorinis etapas, žymintis

naujos tarptautinio romų judėjimo eros pradžią. Šį laipsnišką romų politinio pabudimo

procesą lydėjo lygiagretus procesas meno srityje. Iš tiesų, vienas iš pagrindinių Pirmojo

pasaulinio romų kongreso laimėjimų buvo sukurti svarbius simboliu, skirtus visiems romams

sujungti, kas buvo būtent romų vėliava ir himnas. Simbolika ir jos estetika turėjo patvirtinti

politinę romų tapatybę, kurią suformavo ir suformulavo patys romai. Kultūrinė ir meninė

praktika buvo galinga prielaida, kuri siekė panašios politinės darbotvarkės- romų savęs

emancipacijos.

Po pirmojo romų suvažiavimo 1971 m. romų vaizduojamosios dailės menininkai

pradėjo pretenduoti į pripažinimą, kaip grupė. Ši kolektyvinė Europos romų bendruomenės

sąmonė buvo labai svarbi sugadinant išskirtinį kultūros srities veikimą ir kritikuojant senų

laikų praktiką, kai romai buvo vien ne romų kuriamų atstovybių aukos. Be to, jis atkreipė

dėmesį į tai, kaip šie Europos vaizdai ir ikinografija pavertė romus į konceptualų ,,čigonų”

getą.

Idėją apie romų kultūros institutą buvo siūloma jau beveik dešimtmetį romų

intelektualų. ERIAC isntitutas buvo taip pat įkurtas romų aktyvistų, intelektualų, kultūros

prodiuserių. Institutas įkurtas būtent Europos viduryje, Berlyne, kaip visiem matomas

simbolis, skatinantis romus nesislėpti. Europos Taryba ir Arviros visuomenės fondai pareiškė

norą teikti institucinę, materialinę ir finansinę paramą, kad Europos romų meno ir kultūros

institutas taptų realybe.

ERIAC patalpose veikia ir šiuolaikinio meno galerija, parodos, paskaitos bei

diskusijos. Instituto tikslai yra šviesti ne romų tautybės žmones apie romų meną ir kultūrą bei

padėti kurti supratimą, toleranciją ir abipusę pagarbą tarp romų ir ne romų bendruomenių.

Taip pat didinti Europos institucijų, politikos formuotojų ir suinteresuotų šalių supratimą apie

romų meno ir kultūros vaidmenį ir sukurti plačią partnerystę visoje Europoje (bei už jos ribų)

remiant romų meną, kultūrą ir bendruomenes.
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2.3. Valstybinio reguliavimo vaidmuo romų integracijoje

N. Statkaus teigia jog, „tikrovėje nėra multietninės valstybės, kurioje būtų išvengta

vienokio ar kitokio pobūdžio etninių vaidų ir nesutarimų, tačiau ar prieinama prie ginkluoto

konflikto priklauso nuo valstybės etninės politikos, tarptautinės valstybės padėties, etninių

grupių, gyvenančių valstybės teritorijoje, ir galių balanso“ . Analizuodamas etninius

konfliktus, N. Statkus išskiria dvi konfliktų reguliavimo strategijas: 1) etninių skirtumų

naikinimo strategija (šiuo atveju naikinant etninius skirtumus, draudžiant etninei mažumai

puoselėti savo kultūrą, kalbą, šventes, kaip priemonė gali būti panaudota mokykla ar panašaus

tipo institucija) bei 2) etninių skirtumų valdymo strategija (remiantis šia strategija, vyriausybė

gali sudaryti etniškai mišrias gyvenvietes, taip pat skatinti mišrias santuokas ir panašiai.)

(Statkus 2004) Tačiau norint išvengti tam tikrų etninių grupių viršenybės, vyriausybės neretai

remiasi ne viena strategija, o dažnai taiko mišrias politikas.

Integracija, yra vienas iš etninių skirtumų šalinimo sprendimo būdų. Siekiant tinkamai

integruoti etnines grupes į visuomenę, svarbu sudaryti tam tinkamas sąlygas įsilieti į

skirtingas visuomenės sferas, kaip kultūrinė, socialinė ekonominė ir panašiai. Pati integracijos

sąvoka yra daugiareikšmė todėl mokslinėje literatūroje dažnai apibrėžiama skirtingais

terminais. N. Kasatkina ir T. Leončikas teiga, „individo lygmenyje integracija pasireiškia

tuomet, kai individas išlaiko savo etninį tapatumą ir kartu turi pakankamai įgūdžių

dalyvavimui daugumos kultūroje ir visuomenėje“ (Kasatkina, Leončikas 2003). Integracijai,

kaip dvilypiam procesui pritaria ir N. Starkus. Šis terminas, nagrinėjant etninius santykius

pasak jo, „dažniausiai apibūdina kaip etninių mažumų narių įtraukimo į visuomenę procesą ir

tokių santykių kiekybę bei kokybę socialinėje, ekonominėje, politinėje, teisinėje ir kultūrinėje

sferoje“, taigi integracijos tikslu įvardijamas siekis suteikti galimybę etninėms mažumoms

išsaugoti tautinį tapatumą užtikrinant teises, lygias galimybes bei pareigas (Statkus 2004).

Valstybinio reguliavimo metodai gali būti finansinis rėmimas, įstatymų taikymas ar

koregavimas, etninės mažumos pripažinimas, švietimo strategijų kūrimas. Valstybių

dalyvavimas romų integracijoje yra svarbus aspektas. Kaip galime matyti iš ankstesnių

pavyzdžių, valstybėms remiant romų organizacijas ir judėjimus galimi sėkmingi rezultatai.

Tačiau deja, taip nutinka ne visada. Dažnai valstybinis reguliavimas sprendžiant romų

socialines ir integracijas neduoda jokio rezultato, arba situaciją dar labiau pablogina. Dažnai

tai įvyksta dėl kontakto nebuvimo su pačia bendruomenė ar nustistatymo prieš juos, menko
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įsigilinimo į kultūrą arba nežinant tikrųjų poreikių, bei priemonių, kaip integruoti romus

socialiniu ir kultūriniu aspektu.

Sofija, Bulgarija

Vienas iš pavyzdžių, kuomet netinkamas valstybės reguliavimas romų situaciją tik

pablogino, buvo romų bendruomenės, gyvenančios Sofijos mieste Bulgarijoje atvejis. 2001 m.

buvusioje romų gyvenvietėje buvo nuspręsta statyti prekybos centrą. Kadangi gyvenamieji

namai, kurie buvo valstybinėje teritorijoje buvo nelegalios statybos, romai įstatymiškai

negalėjo tam pasipriešinti. Tačiau valstybė žadėjo, jog romai galės laikinai apsigyventi

nenaudojamų traukinių savartyne ir įsikurti juose, kol bus pastatyti socialiniai būstai. (pav. 11)

Tačiau valdžios pažadai nesukėlė pasitikėjimo ir 200 gyventojų bendruomenė priešinosi

priverstiniam iškraustymui iš namų, kur kuriuos patys pastatė, bei juose gyveno daug kartų.

Nepaisant to, buvo imtasi veiksmų prievarta ir jėga išvaryti gyventojus, pasitelkiant net šunų

pagalbą. Taip pat tolimesni pažadai nebuvo išpildyti ir romų bendruomenė gyvena apleistų

traukinių savartyne nežmoniškomis sąlygomis, be kanalizacijos, vandens ir kitų normaliam

gyvenimui reikalingų dalykų. Dėl netinkamų gyvenimo sąlygų gyvenvietėje plinta infekcijos,

bei ligos, kadangi nemaža dalis žmonių neturi dokumentų dažnai nesikreipia pagalbos į

gydymo įstaigas arba būna iš jų išprašyti.

Lunik 9 rajonas Kosovas, Slovakia

Vienas iš pavyzdžių yra rajonas Lunik 9 Kosovo mieste Slovakijoje. Rajonas apipintas

kalbomis ir stereotipais, ką sako vietiniai gyventojai, jog ten vykti pavojinga, dėl to, jog

vietiniai romų gyventojai gali apvogti ar užpulti. Nepaisant to ten vyksta smalsūs keliautojai ir

galbūt ne sąmoningai atlieka antropologinius bei etnografinius tyrimus, apie tame rajone

gyvenančius romus. Keliautojas netgi atliko eksperimentą, vienam iš vaikų davęs savo

kamerą, leisdamas jam tam tikrą laiką pabandyti pafilmuoti, kad parodytų visuomenei, jog

keliautojų apvogimas toje teritorijoje yra viso labo mitas ir tai įrodė, kuomet vaikas nufilmavo

savo draugus ir pasivaikščiojęs po teritoriją jam kamerą grąžino. Kartu keliautojas parodė

situaciją, kokiomis sąlygomis gyvena Lunik 9 rajono gyventojai. Dauguma šeimų gyvena

ankštuose butuose, kartu su vaikais ir seneliais, teritorija gan šiukšlina ir neprižiūrėta ir nors
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valstybė bandė statyti naujus socialinius būstus, jie vėl pavirsdavo šiukšlynu. (pav. 11)Tai yra

susiją ir su senais gyventojų įpročiais, bei dėl to, jog i juos žiūrima aplaidžiai, jie ir patys į

aplinką žiūri aplaidžiai, nes pirmoje vietoje lieka patenkinti pagrindinius poreikius, kaip

maistas, gyvenama vieta, pragyvenimo šaltinis, o tik vėliau pradedama rūpintis aplinka. Nors

rajonas ir atrodo apleistai, taip jame gyvena ne visi romai, nemaža dalis stengiasi tvarkytis ir

pačiam keliautojui pasakoja, kad bandys sutvarkyti situaciją, tik dar patiem ne iki galo žinoma

kaip. Nemaža dalis romų nori mokytis, susirasti darbus, tačiau dažnai to padaryti negali.

Tačiau situacija parodo, jog neužtenka vien statyti naujus socialinius būstus, kartu reikia

komunikuoti su bendruomene, edukuoti tiek aplinkinius, ne romų tautybės gyventojus, tiek

pačius romus, bei mokyti naujų gyvenimo įpročių, skatinti mokytis ir tobulėti.

15. pav. Lunik 9 rajonas

2.4. Tautinių mažumų integracijos architektūrinių sprendimų geroji praktika.

Dažnai tautinės ir socialinės mažumos susiduria su panašia problematika, kas yra

skurdas, žemas išsilavinimo lygis bei socialinė atskirtis. Norint integruoti tautines mažumas ar

kitas socialines grupes architektūroje žinomi keli atvejai, kurių sprendimai duoda teigiamus

rezultatus. Norint socialiai integruoti skurdžiai gyvenančią etninę ar socialinę grupę vienas iš

integracijos etapų yra gyvenimo kokybės gernimas, nes patenkintus svarbiausius žmonių

poreikius, kaip būstas, finansinė padėtis, žmogus pradeda labiau domėtis savo aplinka. Taip
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pat vienas iš socialinės integracijos būdų yra motyvuojant bendruomenę, kuriant

visuomenines erdves, keliant jos išsilavinimo lygį.

,, Jei dizainas ir turi galią, tai yra sintezės galia. Kuo sudėtingesnė problema, tuo

labiau jos sprendimas paprastumo.” - Alejandro Aravena

Žvelgiant į skurdžiai arba žemiau skurdo ribos gyvenančias socialines grupes bei jų

integracijos galimybes architektas Alejandro Aravena siūlo dirbti kartu su bendruomene ir

įtraukti ją į projektavimo procesą. Viename iš savo projektų Iqueue mieste Čilėje, turėjo

suprojektuoti socialinius būstus 100 šeimų socialinius būstus miesto centre,

bendradarbiaudamas su bendruomenė ir ieškodamas sprendimų siūlė kelis gyvenamųjų namų

modelius. Pagal esamus resursus tinkamiausias sprendimas atrodė statyti daugiaaukščius

būstus, tačiau tai pasiūlius bendruomenei iš jos buvo gautas atsakymas, jog jei bus priimtas

toks sprendimas, bendruomenė pradės bado streiką. Čilėje vidutines pajamas gaunanti šeima

gyvena 80 kv. metrų name, tuo tarpu mažas pajamas gaunančiai šeimai tenka 40 kv. metrų

būstas. Taigi, pasiūlymas buvo skirti šeimai ne mažą būstą, o pusę ,,gero” būsto. Su šiuo

sprendimu architekto komanda vėl kreipėsi į šeimas su dviem tikslais: suvienyti jėgas ir

pasidalinti užduotis. Rezultate, su valstybės skiriamu finansavimu, projektuojama ir statoma

viena pusė būsto, kurios su savais resursais ir galimybėmis negalėtų įsirengti pačios šeimos su

galimybe kitą pusę įsirengti patiems gyventojams. Išsiaiškinus pagrindines ir sunkiausiai

savarankiškai įgyvendinamas būsto dalis, bendruomenei buvo pasiūlytas ,,rėmas” nuo kurio

darbą perima pati.(pav. 12) Taigi, įtraukus bendruomenę į kūrybinį procesą bei tiksliai

išsiaiškinus jos poreikius gautas rezultatas gali tenkinti tiek pačią bendruomenę tiek į projektą

investuojančią valstybę. Taip pat įtraukiant bendruomenę į sprendimus vyksta jos įtraukimas į

bendrą miesto kūrimo identitetą. Tokiu atveju bendruomenės įtraukimas, bei dirbimas kartu

veikia, kaip socialinė jos integracija.
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16. pav. A.Aravena ,,Half of a good house”

,, Projektavimo procese, priešakyje turi būti bendruomenės ir gyventojai.” - Patricia

Saldaña Natke

Integracijai įtaką taip pat daro išsilavinimo lygis bendruomenėje. Tiriant tai, jog Čikago

mieste esančiame rajone Pilsen, kuriame gyvena meksikiečių imigrantų tautinė mažuma,

mokinių ir studentų rezultatai buvo prasti, architektė Patricia Saldana Natke, uždavė sau

klausimą, kaip architektūra gali spręsti šią problemą? Remiantis ,,Lumina foundation” atlikto

tyrimo duomenimis, iš 100 lotynų amerikiečių mokinių, tik 50 mokinių baigia vidurinę

mokyklą, 31 įstoja į aukštąją mokyklą ir tik 10 iš jų ją pabaigia, taip pat vietinė Pilseno

vidurinė mokykla turi vienus iš žemiausių baigiančiųjų rezultatus. Taigi buvo bandyta

išsiaiškinti, kaip spręsti šią problemą, nors kartais siūlymai yra tvarkyti pačią švietimo

sistemą, tačiau buvo ieškoma, kaip tai galima spręsti architektūriniais metodais. Tam, kad

rasti atsakymus į šiuos klausimus, vienas iš metodų buvo pasinerti į pačią bendruomenę, kas

paskatino projektą ,,La Casa”.(pav. 13) Pasak P. Saldana Natke ,,Dizaino sprendimai, turėtų

būti socialiniai sprendimai”. Pagrindinė projekto koncepcija buvo, kaip studentams suteikti

turtingą patirtį gyvenant bendrabučiuose, nepriklausomai nuo to, kokią aukštąją mokyklą jie

yra pasirinkę. Remiantis statistiniais duomenimis, tie studentai, kurie gyvena bendrabučiuose,
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pasiekia geresnius rezultatus, kadangi gyvendami kartu palaiko vienas kitą, bei padeda vienas

kitam mokytis. Remiantis tuo, buvo nuspręsta šiame rajone, projektuoti studentų bendrabutį,

atsižvelgiant ir į tai, kokioj lokacijoj jis turėtų būti rajone, kadangi jame nėra gerai išvystyto

susisiekimo viešuoju transportu. Kadangi bendrabutyje gyvenantys studentai lanko skirtingus

universitetus, buvo nuspręsta statyti toje vietoje, nuo kurios patogiausias susisiekimas su tais,

kuriuos lanko didžiausia dalis studentų. Pats objektas, tapo įkvėpimu tiek pačiai

bendruomenei, tiek patiems studentams tobulėti, bei vėlesni tyrimo rezultatai parodė, jog ,,La

casa” gyventojų mokymosi rezultatai pagerėjo 90 proc. bei baigiančiųjų aukštąsias mokyklas

procentas padidėjo iki 100. Tai parodo, jog suteikiant mokiniams tinkamas erdves, bei tam

skiriant tinkamą lokaciją erdvėms, galima prisidėti prie išsilavinimo lygio kėlimo.

17. pav.  P.S. Natke ,,La Casa”

2.5. Skyriaus apibendrinimas

Romų kultūrinėje-socialinėje integracijoje svarbus aspektas yra romų etno kultūros

įsitraukimas į bendrąjį Europos kultūrinį kontekstą. Romų menas ilgą laiką buvo

ignoruojamas ir nepripažįstamas, tačiau vienas iš pirmų ir reikšmingų žingsnių romų meno

pasaulyje, buvo pirmasis romų paviolionas 52 Venecijos bienalėje. Paviljonas tapo reikšmingu
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žingsniu, romų šiuolaikinio meno kontekste ir žymi romų menininkų įžengimą į tarptautinę,

bei pirmą kartą pristatyti romų kūrybą, atstovaujant romų etninę grupę bei jos

problematiškumą, socialinę atskirtį.

Nagrinėjant romų socialinės-kultūrinės integracijos architektūrą, galima matyti romų

kultūrinių objektų bei iniciatyvų įtaką romų bendruomenei bei aplinkinei visuomenei. Pačių

romų kuriama iniciatyva RomaMoMA parodo apie romų iniciatyva integruotis į Europos

meno kontekstą bei romų menininkų potencialą. ERIAC instituto atliktos metu, taip pat

paaiškėjo tokio tipo objekto svarba romų bendruomenei, integracijai bei komunikacijos

kūrimui. Romų muziejai ir kultūros centrai, tokie kaip romų kultūros muziejus Lenkijoj,

dokumentacijos ir kultūros muziejus Vokietijoje bei ERIAC instituto veikla parodo, jog

kultūriniai objektai skirti romų kultūrai, keičia visuomenės požiūrį į pačius romus, mažina

stigmatizmą ir diskriminaciją, bei atlieka visuomenės švietimo vaidmenį. Taip pat keičia pačių

romų požiūrį į savo etniškumą, skatina romus įsitraukti į kultūrinę veiklą, bei motyvuoja pačią

bendruomenę. Muziejuose ir kultūros centruose akcentuojami vieni svarbiausi romų istoriniai

įvykiai, etniniai bruožai, kaupiami dokumentai, šaltiniai bei meno kūriniai. Tačiau

pilnavertiškam tokių objektų veikimui reikalingas valstybės, kurioje jie yra palaikymas ir

rėmimas.

Svarbų vaidmenį romų integracijoje ir integracijos architektūros kontekste, atlieka

valstybės reguliavimas. Anksčiau aptartuose objektuose (Etnografinis muziejus Lenkijoje,

Roma ir Sinti dokumentacijos ir kultūros muziejus Vokietijoje, ERIAC institutas Berlyne),

galima matyti jog tinkamas valstybės įsitraukimas, palaikant ir remiant romų kultūrines

veiklas ir organizacijas duoda teigiamus rezultatus. Siekiant pozityvios romų integracijos,

valstybė turi įsigilinti į romų kultūros ypatumus, socialines problemas bei bendradarbiauti su

romų bendruomene. Tačiau yra žinoma pavyzdžių, kuomet šių metodų nesilaikoma ir romų

bendruomenė tampa dar labiau izoliuota ir sprendimai situaciją tik pablogina, ką rodo ir

Sofijos miesto Bulgarijoje atvejis, kuomet kuriamas dar didesnis priešiškumas bendruomenei.

Apžvelgiant tautinių mažumų integracijos gerąsias praktikas, galima teigti, jog

priimant tinkamus metodus ir komunikuojant su bendruomene, architektūra gali padėti spręsti

socialines, ekonomines ir integracijos problemas. Architektų A. Aravena ir Natke projektai ir

projektavimo metodai parodo, jog socialines problemas galima spręsti architektūriškai, tačiau

tam pasiekti, reikalingas bendruomenės įtraukimas į procesą, gilinimasis į pačią

bendruomenę, jos poreikius ir kultūrinius bruožus.
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3. Romų taboras – Lietuvos atvejis.

3.1. Romų bendrosios raidos  socialiniai, kultūriniai, istoriniai aspektai Lietuvoje.

…nežinome, iš kur toji tauta kilusi,

nežinome, ko ji siekia,

nežinome, ko ji laukia;

dar neįminėme jos religijos paslapties…

Adomas Mickevičius

Romų istorija Lietuvoje

Manoma, jog pirmieji romai į Lietuvą atvyko per dar XV a. viduryje iš pietų,

persikėlę per Dnestro upę ir iš vakarų, per Lenkiją. Tačiau romų praeitimi labiau susidomėta

tik XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje. Lietuvoje romų istorija tuo metu domėjosi vieni

žinomiausių Lietuvos istorikų, kaip T. Čackis, I. Danilavičius ir T. Narbutas. Dėl to, jog patys

romai savo istorijos neužrašinėjo, sunku atsekti didelę dalį romų istorijos Lietuvoje. Aplamai

XV - XVI a. Šaltiniuose nėra aprašyta ar užfiksuota jokių smulkmenų apie romų atsiradimą

Lietuvoje. Išlikę daugiausia topografiniai ir antropologiniai duomenys susiję su žodžiu Cygan,

Czygan. Iš to ir imta romus Lietuvoje vadinti čigonais. Manoma, jog pirmieji klajoklių taborai

pasirodė pietinėje, o vėliau šiaurinėje šalies dalyse. ,,Karūnos metrikos fragmentuose”

(šiandien dingusiuose), kaip teigia T. Čarckis, datuotuose 1501 m., jam pavyko rasti žinutę

apie romų vadą - Polgarą Lenkijoje. Tais pačiais metais karalius Aleksandras pasirašė

privilegiją Vosyliui, romų vaivadai, privilegiją, patvirtinačią valdžią jo gentainiams,

klajojantiems po LDK. Ši privilegija leido romams laisvai klajoti visoje LDK teritorijoje.

Tačiau manoma, jog šią privilegija galėjo būti suklastota galėjo būti suklastota pačių romų,

kadangi tuomet, kai buvo pasirašyta privilegija, Aleksandras buvo karūnuotas tik po septynių

mėnesių (Simoniukštytė 2017). XVII-XVIII a. dokumentai liudija apie LDK buvusią gana

gausią romų bendruomenę. Tuo metu daugelis romų nebeklajojo, o apsigyvendavo sėsliai,

užsiimdamio amatais bei žemdirbyste. Tuometinės teisės romams buvo žymiai švelnesnės už

kitose Europos šalyse vyravusius įstatymus kas skatino naujas migracijas į LDK žemes.
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Žlugus Lietuvos-Lenkijos valstybei, visos žemės išskyrus Užnemunės sritį atiteko

Rusijai. Pasikeitus valdžiai ėmė keistis ir įstatymai ir nuo 1800 m. leidžiami Senato įsakai vis

labiau apribojo romų galimybes klajoti. 1802 m. išleistas įsakas siekė ,,kartą ir visiems

laikams” suburti romus į mažesnes grupes ir apgyvendinti valstybinėse žemėse, tuo pačiu

išėjo draudimas dvarininkams suteikti romams ,,pasus”.

Tarpukariu romai Lietuvoje buvo visaverčiai piliečiai, turintys lietuviškus pasus, bet

privalėjo gyventi tų valščių ribose, kur buvo prirašyti (Salys,Kisinas 1936). Prieš tradicinę

romų gyvenseną nebuvo priimami išskirtiniai baudžiamieji įstatymai apart to, jog

,,elgetaujantiems dykaduonims” grėsė trijų mėnesių įkalinimo grėsmė, tačiau ši bausmė buvo

skirta sudrausminti elgetoms, kurie kaip romai klajodavo vežimais, turėdavo bendruomenę,

tačiau nebuvo etniniai romai (Biržiška, Stankevičius 1956). Taip pat tarpukariu vis labiau

ryškėjo romų sėslumas, kuomet vaikai pradėjo lankyti pradines mokyklas. (Toleikis 2001).

Nors pagal 1923 m. visuotinį gyventojų surašymą Lietuvoje užregistruoti 284 romų tautybės

gyventojai, manoma, jog jų galėjo būti apie 1500 (Salys, Kisinas 1936).

II pasaulinio karo įvykiai paliko gilias žaizdas romų istorijoje, bei pakeitė romų

gyvenimą negrįžtamai. Nacių okupacijos metu vykęs genocidas palietė beveik kiekvieną

Lietuvoje gyvenančių romų šeimą. 1941 m. Hitlerio nurodė iš vietinių gyventojų suformuoti

būrius, kuriems kartu su operatyviniais būriais (Einsatzkommandos) įsakė okupuotose SSRS

teritorijose naikinti žydus, romus ir protiškai neįgalius. Šie būriai 1941 m. birželio - gruodžio

mėnesiais vykdė spontaniškas klajojančių romų žudynes ten, kur juos aptigdavo (Hancock

2002). Romai buvo persekiojami ir kalinami kalėjimuose ar koncentracijos

stovyklose.Dažniausiai buvo vežami į Pravieniškių koncentracijos stovyklą, o iš ten tinkami

darbui būdavo siunčiami į karines gamyklas darbui, vežami į Prancūzijos ir Vokietijos

koncentracijos stovyklas ar paliekami dirbti Pravieniškėse. Netinkami darbui būdavo

sušaudomi vietoje. Lietuvos romų pavardės taip pat yra minimos Aušvice.

Tikslus holokausto metu Lietuvoje nukentėjusių romų skaičius nežinomas, tačiau

manoma, jog okupacijos metu žuvo daugiau nei 500 romų tautybės asmenų, kas sudaro apie

trečdalį tuo metu Lietuvoje gyvenusių romų (Toleikis 2011). Dėl netikslių romų surašymo

duomenų sunku nustatyti tikrąjį žuvusiųjų skaičių, tačiau pasibaigus II pasauliniam karui

dauguma į stovyklas Vokietijoje ir Prancūzijoje išvežtų romų sugrįžo į Lietuvą. Lietuvos romų

organizacijos kasmet rugpjūčio 2 dieną organizuodavo Holokausto aukų minėjimą ir nuo 2019

m. romų genocido diena įrašyta į Lietuvos valstybės minimas dienas.
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Pokariu Lietuvoje labiausiai paveikė SSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1956

m. priimtas įsakas ,,Dėl valkataujančių čigonų įtraukimo į darbą”, kuris faktiškai uždraudė

romams klajoti Lietuvoje ir SSRS teritorijoje. Šiuo įsakymu visi klajojantys romai buvo

priskiriami valkatoms ir veltėdžiams, o už vengimą registruotis grėsė baudžiamasis

persekiojimas ir tremtis. Šis įsakymas, kaip ir genocidas, patirtas karo metais nutraukė

didžiąją klajojimo taborais tradiciją, paveikė romų tradicijų periimamumą bei kai kurių

paprotinės teisės normų laikymąsi. Po 1956 m. vykdavo tik pavienių šeimų išvykos

vežimais trumpesnei ar ilgesnei kelionei. Tiek nacių, tiek tarybinė valdžia paveikė ir

pakeitė tradicinį romų gyvenimo būdą.

Tačiau net pasibaigus II pasauliniam karui ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę,

Lietuva liko viena iš tų šalių, kur pasitraukus nacistinei bei sovietiniai valdžiai, jos

skiepijamas nusistatymas prieš kitataučius, kaip romai, išliko ir juntamas iki šių dienų.

18. pav.  1926 m. Lietuvos kariuomenės kariškiai kartu su sutiktais klakojančiais romais.
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19. pav.Romų taboras prie Rėkyvos (Šiaulių apskritis). Nuotraukoje užfiksuotos trys siuvančios moterys.

Kultūra

Pirmoji visuomeninė romų organizacija - Lietuvos romų bendrija susikūrė 1992 m.

1995 m. romų gyventojai iš skirtingų Lietuvos miestų susibūrė ir Lietuvos romų bendriją

,,Romano džijipe”, kurios filialai vėliau įsukūrė Kaune, Panevėžyje ir Ukmergėje. 1996 m.

pradėjo veikti vietinė romų bendrija ,,Romano divs”, o 1997 m. Vilniuje įkurta Lietuvos romų

bendrija ,,Čigonų laužas”.

Lietuvoje gausėjant romų aktyvistų, susiformavus romų visuomeninėms

organizacijoms, pradėjo vystytis bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis, ko

rezultate 1994 - 1996 m. buvo pradėtas naujas komunikacijos ir bendradarbiavimo etapas

kartu su romais. Tuo laikotarpiu buvo stengiamasi kurti dialogą tarp romų, žiniasklaidos ir

panašių valstybinių organizacijų su siekiu šviesti apie romų kultūrą, papročius ir etnosą, bei

sudaryti romams sąlygas pasiekti juos dominančią ir reikalingą informaciją. Periodiškai buvo

rengiami įvairūs renginiai bei gyventojų susitikimai. Taip buvo siekiama kovoti su

stigmatizmu ir romų diskriminacija. Tai parodo, jog didžiausią įtaką ir naudą duoda

nevyriausybinės organizacijos. Šio dešimtmečio pradžioje Atviros Lietuvos fondas, kartu su
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Soroso fondu, kurio koordinatorė Lietuvoje - V.Toleikienė, pradėjo organizuoti pirmąją

nevalstybinę romų mokyklą Lietuvoje. 1995 m. Švietimo ir mokslo ministerijos tautinių

mažumų departamento bei AFL pastangomis surengta pirmoji Lietuvoje romų vaikų vasaros

stovykla. Taip pat nuo 1997 m. pradėjo veikti pirmosios romų klasės mokyklose, kuriose

romų vaikai mokosi pagal jiems pritaikytą programą.

Pagal 2011 m. gyventojų būstų surašymo duomenis, Lietuvoje gyveno 2115 romų

tautybės žmonių. Tačiau nuo 1989 m. romų skaičius Lietuvoje mažėja, nes pagal surašymo

duomenis 1989 m. Lietuvoje gyveno apie 2718 romų tautybės gyventojai, o 2001 m. - 2571.

2011 m. duomenimis, 81 procentas Lietuvos romų gyveno miestuose, o 19 procentų - kaimo

vietovėse. Didžioji dalis romų gyvena Vilniuje (šiuo metu apie 619 gyventojų), Kaune - 270,

Vilkaviškyje - 125, Panevėžyje 96 (savivaldybėje 40), Šalčininkuose - 82 bei Marijampolėje

86. Šalies kontekste, romų amžiaus struktūra yra išskirtinė, kadangi 45 procentus visų romų

tautybės žmonių sudaro vaikai ir jaunimas, kurių amžius yra iki 20 metų, tuo tarpu Bendrame

Lietuvos gyventojų kontekste tokio amžiaus grupė sudaro apie 22 procentus (Etninių tyrimų

centras 2008). Tačiau kotliarai romai, yra itin tradicinė romų grupė, kuria sudaro apie 200

narių gyvena atskirai nuo gyvenviečių ir puoselėja griežtas kultūrines tradicijas.

Lietuvoje šiuo metu gyvena trys skirtingos romų etninės grupės, kurias patys romai

vadina nacijomis. Pati gausiausia etninė grupė, save vadina litovska (litovitka, litoucka) roma

(Lietuvos romai), kuriai priskiriami Vilniaus krašto romai, save vadinantys polska roma

(Lenkijos romai), dėl panašaus gyvenimo būdo, dialekto panašumo bei paprotinės teisės

normų. Pasienio su Latvija srityse gyvenantys romai, save priskiria lotfitka roma (Latvijos

romai) ir kotliarai. Litovska roma ir lotfitka romai išpažįsta katalikų tikėjimą, tuo tarpu

kotliarai, iš Moldavijos atvykę romai išpažįsta stačiatikybę (Simoniukštytė 2003). Kadangi

žinoma, jog romai neturi savitos bendros religijos, todėl išpažįsta tą religiją, kuri dominuoja

gyvenamojoje teritorijoje, bei ją praktikuoja savo nuožiūra.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, romai gyvena remdamiesi paprotine teise,

nerašytais įstatymais - romapyen. Išskirtinis romų paprotinės teisės bruožas yra simbolinė

švaros ir nešvaros samprata, pabrėžianti ryškią ribą tarp leistino ir neleistino elgesio. Tai

apima moterų ir vyrų, romų ir ne romų bendruomenių santykius. Pasielgus neleistinai tikima,

jog galima užrūstinti ypač gerbiamus vyresnio amžiaus romus, bet ir protėvius, tikima, jog jie

gali atsiųsti ir laimę ir nesėkmes. Taip pat nusižengus bendruomenei tampama nešvariu

(magrido). Magrido, tai komplikuota tabu, susijusi su nešvarumo sferomis sistema (Lee
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2001). Taip pat tapus magirdo grėsė pašalinimas iš bendruomenės. Simbolinė švara ir nešvara

atsispindi ir kūno taksonomijoje. Žmogaus kūnas dalijamas į viršutinę švariąją ir apatinę -

nešvariąją. Su tuo susiję ir draudimai, jog negalima skalbti kartu viršutinių ir apatinių

drabužių. Su tuo susijusi ir moterų apranga, bei kiti papročiai  (Fraser 2001).

20. pav. Skaudvilės, Kelmės, Tytuvėnų apylinkių romai - arklių mainytojai, kelyje į Šiaulių turgų. 1937 m.

21. pav. Jauna būrėja romė su kortomis. XX a. 3-4 deš.
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Būstas

Neretai romų būstai iš išorės atrodo atrodo skurdžiai, neprižiūrėtai, tačiau viduje

dažniausiai gyvenama tvarkingai. Sunki finansinė padėtis apsunkina būsto išlaikymą ar jo

renovavimą, taip pat tik maža dalis romų yra teisiški būsto savininkai. Didesnė dalis romų

būstą nuomojasi, iš jų 38 procentai gyventojų gyvena socialiniame būste, rinkos kaina

nuomoja apie 9 procentai. Taip pat apie penktadalis Lietuvoje gyvenančių romų šeimų

gyvena būstuose priklausančiuose giminaičiams, ar neįteisintuose būstuose. Viename

romų namų ūkyje gyvena vidutiniškai 4-8 asmenys tuo tarpu Lietuvoje 2-3, tačiau

vidutinis romų gyvenamo būsto plotas yra mažesnis, nei vidutinis šalies gyventojų plotas

(atitinkamai - 48 ir 63 kv. m.) (Lygių galimybių tarnyba 2015). Vienam gyventojui

tenkantis plotas yra perpus mažesnis nei vidutinis šalies rodiklis. Šeimos neretai gyvena

viename kambaryje bei vaikai paprastai atskirų kambarių neturi.

Pragyvenimo lygis

Nemaža romų vaikų dalis gyvena nepasiturinčiose šeimose, kurios gauna itin

žemas pajamas arba užsidirba iš neformalaus sektoriaus, todėl dažnai pajamamos būna

nepastovios. Pagal 2015 metų apklausos duomenis, 11 procentų apklaustųjų nurodė, jog

dirba samdomą darbą ar yra savarankiškai dirbantys asmenys (Lygių galimybių

kontrolieriaus tarnyba 2015). Nedarbo lygis, remiantis skirtingų tyrimų duomenimis siekia

nuo 30 iki 36 procentų, apklausų metu didelė dalis respondentų mini, jog dažnai negali

įsidarbinti dėl diskriminacijos dėl etninės kilmės. Kita dalis pabrėžia, jog negali dirbti

neadekvataus fizinio darbo dėl sveikatos būklės. Dėl šių priežasčių, pagrindiniu pajamų

šaltiniu neretai tampa gaunamos socialinės išmokos už vaikus. Apie 26 procentai

apklaustųjų, kaip pagrindinį gyvenimo šaltinį laiko pajamas, gautas už kito asmens globą,

bei kitas įvairias pašalpas, tačiau net šie pajamų šaltiniai, ne visada būna pastovūs.(Lygių

galimybių kontrolieriaus tarnyba 2015) Dažnai nutinka, jog pašalpos nutraukiamos laiku

nepateikus dokumentų.
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22. pav. Romų būstų problematika.

Dėl sunkios romų namų ūkių finansinės padėties yra nemažai ir daugialypių

priežasčių. Viena jų yra žemas išsilavinimo rodiklis, kuris 2011 m. surašymo duomenimis

parodo, jog 52 procentai Lietuvos romų tautybės asmenų, nėra įgiję pagrindinio

išsilavinimo. Šie rodikliai parodo, jog tai apsunkina galimybes ir perspektyvas darbo

rinkoje, nes neatitinga darbovietėse keliamų reikalavomų. Etninių tyrimų centro

duomenimis, neigiamas požiūris iš darbdavių yra ne tik dėl išsilavinimo, bet ir dėl

neigiamo požiūrio dėl romų tautybės. Beveik pusė (47 proc.) apklausoje dalyvavusių

įmonių atsakė, jog neįdarbintų romų tautybės asmens ir apie 43 proc. teigia, jog romai

greičiausiai neprotaptų darbovietėje. Dabartinias statistiniais duomenimis, Lietuvoje šalia

romų gyventi ar dirbti nenori virš 60 procentų Lietuvos gyventojų.
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23. pav. Diagramoje vaizduojama, kokia procentinė dalis žmonių nenorėtų turėti tokių kaimynų, kaip romai,
žydai,musulmonai ir pabėgėliai.

3.2. Romų integracijos principai ir rekomendacijos.

Sociologai dažnai pastebi, kad labai svarbus kriterijus, padėsiantis romams

integruotis į visuomenę – institucinis romų pripažinimas integralia visuomenės dalimi.

2007 m. Europos Komisija paskelbė lygių galimybių visiems metais, kada ypatingas

dėmesys turi būti skiriamas žmonių informavimui apie jų teises, lygiam dalyvavimui

ekonomikoje, socialinėje sferoje, švietimo, sveikatos apsaugos lygių galimybių suteikimas

visiems (Roma and Sinti Participation for Effective Policy in Employment and Education).

2020 m. Europos Sajungos komisija išleido strateginę sistemą Europos šalims, romų

lygybės ir integracijos klausimais 2020-2030 m. (ang. EU Roma strategic framework for

equality, inclusion and participation for 2020 - 2030). Šiomis rekomendacijomis siekiama

pirmiausia spręsti socialinę ir ekonominę atskirtį, skatinant vienodas galimybes gauti

išsilavinimą, sveikatos apsaugą, būstą bei užimtumą. Per pastaruosius 10 metų, lyginant

skirtingas valstybes integracijos pažanga buvo gan ribota. Tam, jog vyktų efektyvesnė

52



ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

socialinė, kultūrinė ir ekonominė integracija, valstybės skatinamos bendradarbiauti kartu

su romais. Taip pat, ši sistema yra tiesioginis indėlis, įgyvendinant ES kovos su rasizmu

veiksmų planą. Todėl Komisija ES lygmeniu nustato septynis žingsnius kurių trys yra

horizontalūs: lygybės, integracijos ir dalyvavimo srityse, kiti keturi yra politiniai: sektorių

švietimo, užimtumo, būsto ir sveikatos srityse. Norint pasiekti šios strateginės programos

tikslus, reikia imtis veiksmų tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu. Komisija siūlo Europos

šalims taikyti šias pagrindines strategijas:

- Stiprinti dėmesį lygybės klausimu, siekiant pildyti integracijos metodus keturiose

politikos srityse (švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros, būsto)

- Kurti strategijas kovai su rasizmu nukreiptu prieš romus, suteikiant romams

ekonominę, socialinę ir teisinę lygybę.

- Skatinti kultūrinį ir politinį bendradarbiavimą tarp valstybės ir romų bendruomenės

bei užtikrinti jos dalyvavimą taikant integracinius metodus.

- Atspindėti romų ivairovę t.y. taikomi metodai turėtų apimti visus šalies teritorijoje

gyvenančius romus ir tenkinti (arba atspindėti) įvairių grupių poreikius.

- Gerinti ir remti tyrimus, duomenų rinkimą, stebėjimą. Skatinama atlikti kokybinius

ir kiekybinius tyrimus apie romų bendruomenę, socialinę ir kultūrinę jos problematiką.

Duomenys turėtų būti renkami reguliariai ir pateikiamos ataskaitos dėl skaidrumo ir

atsakomybės gerinimo. Taip pat remtis bendraisias bruožais iš jau taikomų praktikų.

- Kiekviena valstybė turėtų pateikti prevencijos ir kovos prieš diskriminaciją planą,

kuris teiktų romų apsaugą visuomenėje.

Europos komisija teigia, jog skirs paramą ES narėms, kuriant ir įgyvendinant savo

šalies romų integracijos strategines sistemas, jei jos atitinka ES strategijos rekomendacijas.

Tačiau romų aktyvistas ir Europos Parlamento narys Romeo Franz straipsnyje ,,Why EU’s

new roma strategy is welcome, but toothless” apžvelgia naują planą, bei jį kritikuoja bei

siūlo kurti stipresnę strategiją prieš romų diskriminaciją.

Apžvelgiant integracijos situaciją Lietuvoje, romų bendruomenės centro pirmininkė

pasisako, jog ,,Lietuvoje romų integravosi labai nedaug, vos vienas kitas. Jie ir nenori

integruotis, jei tam reikalinga atsisakyti savitumo. Jiems svarbu jį išsaugoti, išlikti savimi.

O kam nebūtų? Net pažangiausi, išsilavinę romai, siekiantys teisiškumo ir visuomenės

pripažinimo, savo tradicijų niekuomet neatsisakys. Bet kad vyktų normali integracija, gal ir

neturėtume to reikalauti. Deja, tokių, kokie romai yra, visuomenė nepriima ir kratosi. Nori
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iš jų atimti jų gyvenimo būdą, bet nelabai nori kažką duoti mainais.” ( I. Elenbergienė

2017).

Remiantis socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro ,,Etniškumo studijos

2006/1. Etninis nepakantumas” duomenimis, galima teigti, jog vienas didžiausių

iškylančių sunkumų yra romų įtraukimo į švietimo sistemą klausimas. Tačiau situaciją

apsunkina ir pasitaikantis pačių romų nenoras įsitraukti į integracijos praktikas, bei

siekiant integracijos darbo rinkoje ar švietime, nepakanka vien organizuoti veiklas ir

papildomus užsiėmimus, kaip lietuvių kalbos kursus ar kompiuterinio raštingumo.

Dėmesys turėtų būti kreipiamas į motyvavimo metodus, visuomenės švietimui apie romų

kultūrą, tradicijas, poreikius ir problemas, taip pat akcentuojamos gerosios praktikos. Taip

pat didelę įtaką integracijos procesui daro skurdas bei būsto problemos, romų socialinė

pozicija. Taigi, siekiant integruoti romus į šiandieninę darbo rinką, atsižvelgiant į romų

įgūdžių ir žinių ribotumą, trūksta ir socialinės paramos mechanizmų, kurie padėtų megzti

ryšius, gauti informaciją ar įgyti darbo įgūdžius bei orientaciją rinkoje. (Etninių tyrimų

centras 2007). Remiantis jau įgyvendintais atskirais projektais, galima matyti, jog

struktūruota individuali pagalba, orientuota romams, yra efektyvi padedant romų tautybės

asmenims įsitvirtinti darbo rinkoje, tačiau šios priemonės nėra vykdomos reguliariai. Taip

pat, svarbu atkreipti dėmesį ir į kultūrinius aspektus, ypač motetims, derinančioms

įsipareigojimus darbe bei šeimoje. Taip didelis vaikų skaičius šeimose ir sunkios sąlygos

buityje nulemia tai, jo bent vienas šeimos narys privalo rūpintis šeimos ūkiu ir tai

apsunkina galimybes dalyvauti darbo rinkoje.

Siekiant rasti ir taikyti integracinius metodus romų socialinei ir kultūrinei

integracijai, bei integracijai į švietimą, svarbus bendradarbiavimas su bendruomene bei

tinkamų sąlygų sudarymas siekiant išsaugoti romų etninį identitetą. Tačiau svarbu megzti

abipusį kontaktą tarp romų ir ne romų tautybės visuomenės, nes H. Mackevičiaus teigimu,

,,Lietuvoje visuomenė nesupranta ir atmeta, kai kalbi, kad reikia imtis pozityvių priemonių

tam tikrų mažumų atžvilgiu, pavyzdžiui romų. Toks lygybės principas yra labai

formalistinis - visi lygūs, tačiau kalbama apie lygių galimybių suteikimą žmonėms”

(R.Laukaitytė-Vnarauskienė 2006).
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3.3. Vilniaus romų taboro raidos apžvalga. Romų bendruomenės integracijos

galimybės.

Romų kultūros centro pirmininkės, S. Novolskajos teigimu ,,taboras tai vieta, tačiau

tuo pačiu, taboras yra šeima”. Buvęs Vilniaus romų taboras, buvo didžiausias toks

gyvenvietės reiškinys visose Baltijos šalyse. Prieš Pirmą ir Antrą pasaulinius karus, taboro

teritorija, buvo laikina stovyklavietė pro šalį migruojančių romų, šaltiniai teigia, jog tenais

apsistojus romams, miesto gyventojai ateidavo pasiklausyti dainų prie laužų. Kaip aprašoma

V. Toleikio knygoje ,,Lietuvos čigonai: tarp praeities ir dabarties” tarpukariu romai Lietuvoje

buvo visaverčiai gyventojai, sezoniniam darbui pasiprašydavo pas ūkininkus, pas kuriuos ir

apsigyvendavo. Tačiau romų klajonės Lietuvoje buvo sustabdytos prasidėjus sovietmečiui, to

pasekoje taboro teritorija tapo sėsli, kadangi 1956 m. SSRS Aukščiausios tarybos nutarimu

priimtas įsakymas, draudžiantis romams klajoti SSRS teritorijoje bei reikalaujantis

priverstinai įsiregistruoti ir įsidarbinti. Tuometinėje teritorijoje buvo kolūkis, kurio

pirmininkas leido romams prisiregistruoti toje teritorijoje. Kadangi tuo metu ten stovėjo

vienas, aštuonių butų daugiabutis, visi Vilniaus romai registravosi tuo pačiu adresu, bet

kadangi visi į vieną daugiabutį tilpti negalėjo, pradėjo statytis namus aplink. Taip ir pradėjo

formuotis taboro gyvenvietė. Tuometinė valdžia tam nesipriešino ir atvirkščiai džiaugėsi

savaimingai susiformavusiais pastatais, kadangi nereikia būstų statyti patiems. Tačiau

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, gyvenamieji namai priskirti nelegaliai statybai, kadangi

statyti be leidimų valstybinėse žemėse, taip pat dalis teritorijos yra valstybiniame miške. 1990

m. žmonės norėjo susitvarkyti nuosavybės dokumentus, tačiau to padaryti nepavyko.

Nepatvirtini šaltiniai teigia, jog pradėti tvarkyti nuosavybės dokumentai, skiriami adresai,

tačiau jie paslaptingai dingo. Iki šiol vienintelis legalios statybos namas taboro teritorijoje yra

daugiabutis namas, adresu Dariaus ir Girėno g. 185.

Buvusiame tabore veikė keli ansambliai, amatai. Teritorijoje gyveno trys skirtingos

romų grupės, bei pats taboras pasidalinęs į tris dalis. Taboro teritoriją sudarė aukštutinis ir

didžiausias taboras, susidaręs apie 1956 m. kuriame gyveno katalikai, vadinami leči romai,

kuriuos sudarė vietiniai Lietuvos ir Lenkijos romai. Kitoje dalyje - žemutiniame tabore

gyveno moldovų-rusų romų grupė - koliatarai, kurie apie 1947 m. atvyko iš Moldavijos.

Trečioji taboro dalis, buvo teritorijoje šalia Rūdnos kelio. Taboro gyventojų gyvenimo

įpročiai taip pat buvo skirtingi, sakoma, jog aukštutiniame tabore, gyveno geriau gyvenantys

romai, tvarkingesni, o pagrindinis nusikalstamumas vykdavo žemutiniame tabore. Tačiau
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nepaisant skirtingo tikėjimo, visos taboro dalys gyveno bendruomenėje, bei kalba ta pačia

romų kalba. Visi vadovaujasi tomis pačiomis tradicijomis bei paprotine teise.

Gyvenimo sąlygos tabore buvo labai prastos, buvęs vicemeras G. Paluckas apie

gyvenimo sąlygas tabore kalbėjo, jog ,,tabore žmonės apskritai neturėtų gyventi , nes ten nėra

elementarių gyvenimo sąlygų. Ypač nuo to kenčia vaikai. Naivu tikėtis, kad tokiomis

sąlygomis jie bus motyvuoti mokytis ir sugebės išvengti taboro įtakos.” Dėl šių priežasčių tiek

buvęs vicemeras, tiek dabartinis Vilniaus miesto meras R.Šimašius ieškojo šeimų, kurios

norėjo išsikraustyti į socialinius būstus. Apart prastų gyvenimo sąlygų, taboro teritorijos

gyventojai pasižymėjo procentaliai prastu išsilavinimu, vaikų mokyklos nelankomumu, bei

teritorijoje vyravo aukšti nusikalstamumo rodikliai. Didžioji dalis nusikaltimų buvo susijusi

su disponavimu narkotinėmis medžiagomis bei jų gaminimu. Taip pat, kaip teigia T.Leončikas

,,Į daugelį prieštaringų situacijų, kuriose dalyvauja pažeidžiamos grupės, tarkime romai, ne

visada reikia reaguoti toleravimu. Nereikia toleruoti narkotikų prekybos, tokiu atveju reikia

toms visuomenės grupėms padėti” (R.Laukaitytė-Vnarauskienė. 2006 m.).

Anksčiau buvęs apie 500 gyventojų skaičius pamažu mažėjo ir paskutiniais

duomenimis iki paskutinio integracijos plano, tabore gyveno apie 300 gyventojų. Skaičius vis

mažėjo ir 2019 m. duomenimis, buvo likę 150 gyventojų.

Taip pat buvo rengiami 2005 metų ir 2015-2020 m. romų integracijos planai, kurių

viena iš pagrindinių sąlygų buvo iškraustyti visus taboro gyventojus, bei nugriauti nelegalius

statinius. Dalis šeimų išsikraustė, tačiau didelė dalis tam galimybių neturėjo, kadangi

neturėdami pajamų šaltinio, negalėtų išlaikyti socialinio būsto. 2000-2004 metų integracijos

plano padarinys, buvo žmonių varymas iš taboro jėga. 2015-2020 m. integracijos plano metu,

buvo įsakyta patiems nugriauti nelegalius statinius, su sąlyga, jog valstybė padės susirasti

socialinį būstą, tačiau tai pavykdavo juolab ne visiems. Visi romai privalėjo išsikraustyti iki

2020 m. gegužės 2 dienos. Pasak romų bendruomenės centro pirminkės S. Novapolskajos,

žmones pirma iškraustydavo, o tik vėliau spręsdavo, kur apgyvendins romus. Pagal

integracijos planą, tiems, nesutikusiems išsikraustyti ir išardyti statinius, grės baudos. Tačiau

žinomas atvejis, kuomet vienai romų šeimai atvykę pareigūnai taip pat liepė nugriauti savo

gyvenamajį namą, nors namas stovėjo kitoje taboro dalyje, esančioje šalia Rūdnos kelio.

Romų šeima pakluso pareigūnų įsakymui, nors vėliau paaiškėjo, kad nėra duotas oficialus

raštiškas įsakymas išardyti pastatus, esančius toje gyvenvietėje ( Peseckytė.2020). Nepaisant

prastų gyvenimo sąlygų didlė dalis romų norėjo likti gyventi taboro teritorijoje, bei graudinosi
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griaudami savo namus, kuriose gyveno kelios kartos. Kol taboras dar buvo neišardytas

išsikraustę žmonės griždavo pas ten likusius gyventi giminaičius ir bendruomenės narius. Taip

pat buvo kreiptasi į savivaldybę su prašymu negriauti taboro. 2019 m. seimo (ŽTK) posėdyje

romų atstovai skundėsi, kad problemos dėl būstų romams suteikimo sostinėje

nesprendžiamos, o taboro pastatai griaunami. Savivaldybė ignoravo problemą ir atstovai

posėdyje nedalyvavo, o patys romai, negaudami būsto nukreipiami pas romų bendruomenės

pirmininką I.Kvik. (V.Grigaliūnienė, 2019). Šeimos, kurioms pavyko gauti socialinį būstą

gyvena tvarkingai ir be kaimynų skundų, tačiau tokių šeimų yra gan mažai. Šiuo metu visi

nelegalios statybos pastatai yra išardyti, bet patiems romams tai skaudus įvykis, kadangi

integracijos pasekmė buvo romų bendruomenės suskaidymas. Atliekant interviu su S.

Novoploskaja, paaiškėjo, jo dauguma romų bando gauti būstus Naujininkų rajone, kadangi

daug buvusių gyventojų vaikų čia lankė mokyklą, bei šiuo metu gyvena didelė romų dalis.

Naujininkuose taip pat veikia dienos centras ,,Padėk pritapti”, kurį lanko romų ir kitų tautinių

mažumų vaikai. Taip pat svarbi priežastis ir ta, jog būtų savo bendruomenės apsuptyje.

24. pav. Vilniaus romų taboras prieš ir po griovimo.
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25. pav. Vilniaus romų taboras prieš ir po griovimo.

Vilniaus romų bendruomenės integracijos galimybės ir rekomendacijos.

Šiuo metu taikytų integracijos metodų, kuriuos diktuoja 2025-2020 m romų

integracijos plano rezultate, įvyko marginalizacija pačioje bendruomenėje. Išnaikinus taborą,

bei iš ten iškraukščius romų bendruomenę ji buvo išskaidytą po miesto rajonus, kas apsunkina

kultūros puoselėjimą bendruomenėje. To pasekoje, atlikus interviu su S. Novopolskaja

paaiškėjo, jog bendruomenei taboro griovimas asocijuojasi su skausmu ir dėl ten buvusių

gyvenimo sąlygų ir dėl to, jog bendruomenė buvo išvaryta iš savo namų, kuriose gyveno

kelios kartos.

Norint taikyti atitinkamus romų socialinės-kultūrinės integracijos metodus, svarbu

atsižvelgti į šiuometinę romų situaciją Lietuvoje, bei metodų įgyvendinimo galimybes. Nors

nemažai aspektų galima spręsti politiškai, tačiau vien to nepakanka. Iškyla klausimas, kaip

dabartines problemas galima spręsti pasitelkiant architektūrinius principus bei kokius metodus

galima taikyti, remiantis ankščiau pateiktomis analogiškomis situacijomis. Vilniaus romų

bendruomenės integracijai, galima taikyti skirtingus architektūrinius metodus, tačiau ne visi

jie yra taikomi universaliame kontekste. Nepaisant to, vienas svarbiausių metodų yra

bendradarbiavimas ir su bendruomene bei jos įtraukimas į projektavimo procesą, kadangi taip

išryškėja situacijos pamatinė problematika. Taip pat įtraukiant bendruomenę kuriamas
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dialogas ir skatinamas bendradarbiavimas tarp romų bendruomenės, bei likusios visuomenės.

Šiuo atveju, architektūra bei architektūriniai objektai veikia, kaip socialinės-kultūrinės

integracijos priemonė.

Tačiau dabartinėje situacijoje, vienas iš galimų, romų socialinės-kultūrinės integracijos

metodų yra kuriant romų kultūrinius objektus. Taip pat Lietuvoje šiuo metu nėra tokio tipo

architektūrinių objektų, reprezentuojančių romų kultūrą ir istoriją. Tokio objekto atsiradimas

skatintų dialogą tarp romų ir neromų bendruomenių, bei atliktų visuomenės švietimo funkciją,

kas, pagal anksčiau pateiktus analogus, gali būti kovos su rasizmu prieš romus įrankiu, bei

keistų bendruomenės požiūrį ir supratimą apie romų bendruomenę.

Remiantis analogais ir atliktu tyrimu, galima teigti, jog kultūriniai objektai daro didelę

ir teigiamą įtaką romų socialinei-kultūrinei integracijai. Kultūriniai objektai tampa romų

simboliu, bei kuria dialogą tarp romų ir visuomenės, supažindina su romų istorija ir etnosu,

bei taip keičia požiūrį į pačią romų bendruomenę. Dažniausiai šie objektai kuriami pačių

romų iniciatyva, tačiau jiems reikalinga valstybės parama, finansavimas. Taip pat kuriant tokį

kultūrinį objektą būtina įsigilinti į romų kultūrą bei istoriją, siekiant tinkamai ją reprezentuoti.

Architektūra šiuo atveju tampa viena iš meninės raiškos priemonių vaizduojanti romus.

Menas visuomet buvo tarpkultūrinio dialogo forma bei kalba visomis pasaulio kalbomis.

Siekiant sukurti unikalų objektą, kaip žinutę, simbolį reikalingas ir pačių romų įsitraukimas į

procesą tam, kad objektas taptų komunikacijos tarp romų ir ne romų tautybės žmonių

pavyzdžiu. Taip pat atsižvelgiant į romų kultūros santykį su menu, bei savo kultūrinio

identiteto suvokimą, per skirtingas meno formas. Toks objektas gali būti daugiafunkcinis.

kuriantis meno ir veiklų erdves, suburiantis romų ir neromų bendruomenes. Remiantis

organizacijos ,,Padėk pritapti” duomenimis, romų socialinei kultūrinei integracijai, o ypač

romų vaikams, kūrybinės erdvės, dienos centrai daro didelę įtaką. Ėrdves mokymuisi,

parodoms, užsiėmimams ir edukacijai skatina pačių romų motyvaciją, gerina mokymosi

rezultatus, skatina mokytis vieniems iš kitų. Tai parodo tyrimo ,,Romų tautybės asmenų

padėtis 2020'' duomenys, kuomet matomas kylantis romų išsilavinimo lygis. Pasak socialinių

mokslų daktarės V. Kontvainės, Lietuvoje dienos centrai atlieka svarbią švietimo pagalbos ir

neformalaus ugdymo funkciją, tačiau iki šiol yra tokių centrų trūkumas, o paslaugos

prieinamos ne visiems vaikams.
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26. pav.

Dienos centrai atlieka ir svarbią edukacinę funkciją, kaip ir kultūriniai centrai, muziejai,

kurybinės erdvės tiek romų bendruomenei tiek aplinkinei visuomenei, skatinant visoms

bendruomenėms susitikti ir pažinti vienai kitą, kas kuria tiek socialinę, tiek kultūrinę romų

integraciją bei sukuria vietas dialogui ir abipusiam ryšiui, kultūros pažinimui ir jos suvokimui.

Taip pat pasak romų atlikėjo G. Michaelovskio, svarbu suvokti ne kuo romai panašūs su

kitomis tautomis, bet kuo romų tauta išskirtinė ir ypatinga.

Nagrinėjant ERIAC instituto diskusijas ,,Romanistano” ir RomaMOMA temomis, galima

matyti svarbiausius bruožus, jungiančius romus visame pasaulyje, kas yra kalba, kultūra ir

istorija. Romų aktyvistams ir menininkams, uždavus klausimą, kur galėtų būti Romanistanas,

kas yra romų valstybė, dauguma atsakė tai, jog Romanistanas yra visur, visur kur gyvena

romai, visur kur kalbama romų kalba, dėl to svarbu akcentuoti ir reprezentuoti šias vertybes

siekiant kuriant romų kultūrinį objektą. Tačiau, kalbant apie RomaMOMA iškyla diskusija,

kas aplamai yra romų menas? Ar tiesiog kuriamas romų, ar kuriamas apie romus, kalbantis

apie romų kultūrą, socialinę padėtį visuomenėje, problemas, romų istoriją ir t.t. Šiuo metu yra

žinoma daugybė romų modernaus meno atstovų, kuriančių šiomis temomis. Todėl vienas iš

svarbių būdų, reprezentuoti romus tiek šiuolaikiniame socialiniame gyvenime, tiek meno

pasaulyje yra per šiuolaikinį meną.
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Reprezentuojant kultūra svarbu kalbėti ne už bendruomenę, bet kartu su ja, siekiant

daugiabalsiškumo, nusiimant kultūrinius akinius, analizuojant nešališkai ir netsižvelgiant į

savo kultūrinę prizmę. Svarbu nesuegzotinti kultūros, apie kurią plačiajai visuomenei yra

žinoma mažiau, kadangi kultūros pristatymas, kaip egzotiškos gali žeisti pačią bendruomenę.

Taip pat svarbus tinkamas problematikos pateikimas, sprendžiant esamas socialines

problemas iškeliant jas tinkamai ir nesuaukinti bendruomenės. Kuriant kartu su etnine grupe,

arba apie ją, svarbus bendruomenės įsitraukimas

Kūrybinių dirbtuvių rekomendacijos

Siekiant kurti ryšį su bendruomene, bei įtraukti ją į projektavimo procesą siųloma

organozuoti kūrybine dirbtuves ,,Koks turėtų būti romų kultūros ir istorijos muziejus?”.

Atliekant interviu su S. Novopolskaja buvo aptarta galimybė tokias dirbtuves organizuoti.

Pasak jos, romų bendruomenės atstovai sutiktų jame dalyvauti. Kūrybinių dirbtuvių tikslas

diskusijos pagalba kartu kurti muziejaus koncepciją. Vedant laisvos formos diskusiją, jos

dalyviams bus siūloma norintiems piešti jų viziją apie tai, kaip turėtų atrodyti muziejus, o

piešiniai ir eskizai bei diskusijos išvados būtų naudojamos tolimesniam projektavimo procese.

Diskusijos metu taip pat būtų bandoma išsiaiškinti svarbiausius romų kultūros ir istorijos

bruožus kuriuos patys romai norėtų reprezentuoti muziejuje, bei aptariamos veiklos ir

papildomos muziejaus funkcijos.

Atliekant interviu su romų bendruomenės pirmininke, paaiškėjo, jog dauguma romų

šiuo metu noriai kraustosi į Naujininkų rajoną, to priežastis yra, ta, jog čia šiuo metu gyvena

didelė romų ir jiems svarbu būti apsuptiems savo kultūros žmonių. Dėl to paklausus kur turėtų

būti romų istorijos ir kultūros muziejus, buvo paminėtas būtent šis rajonas. Taip pat svarbus

patogus susisiekimas su stotimi.

3.5. Skyriaus apibendrinimas

Lietuvos romų bendruomenė susiduria su panašia problematika, kaip ir kitos Europos

romų bendruomenės. Nors šiuos aspektus tyrinėja V.Toleikis, Salys, Kisinas, Lietuvoje yra

atlikta per mažai tyrimų romų integracijos klausimu bei romų etnosas ir istorija. Tyrimai ir

literatūriniai šaltiniai parodo tai, jog dabartinė romų diskriminacijos problema buvo

nevisuomet, o kaip tik Lietuvos įstatymai, palyginus su kitomis Europos šalimis romams buvo
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palankesni, kas paskatino didesnę romų migraciją į LDK žemes XIV a. Tačiau, kaip ir visoje

Europoje romų bendruomenę Lietuvoje stipriai paveikė nacistinės ir sovietinės valdžios

veiksmai, ką teigia V. Toleikio, Hancock ir kiti tyrimai. Nacių okupacijos metu, kaip ir visoje

Europoje buvo skatinamas visuomenės nusistatymas prieš romu ir manoma, jog holokausto

metu (1941-1945), nukentėjo trečdalis, tuo metu Lietuvoje gyvenusių romų (apie 500) .

Nusistatymą prieš romus iš dalies kurstė ir Sovietų valdžia, kuri griežtai ribojo romų

klajojimą ir teises

Remiantis Europos Sąjungos rekomendacijomis siekiant kurti ir plėtoti romų bendruomenių

integracijos metodus bei sprendžiant diskriminacijos problemas, išskiriami keli pagrindiniai

aspektai. Pagrindiniai iš jų yra :

a) skatinti ir kurti romų socialinę, kultūrinę ir teisinę lygybę, kurti strategijas kovojant su

rasizmu prieš romus;

b) skatinti kultūrinį bei politinį bendradarbiavimą tarp valstybės ir romų bendruomenių,

bei įtraukti romų atstovus į skirtingo lygmens kultūrinius ir politinius procesus;

c) gerinti ir remti tyrimus susijusius su romų kultūra, istorija, socialine padėtimi ir

integracijos galimybėmis;

d) taikyti integracinius metodus, atsižvelgiant į romų kultūrinį identitetą ir socialinę

padėtį.
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Išvados

1. Nors romų istorijos tyrimų yra atlikta pakaNKAmai nedaug, yra žinomi keli

pagrindiniai faktai apie romų atvykimą į Europą XIV a., migracijos kelius

Europoje, likimą vergovėje Balkanuose bei romų genocidą vykdytą 1941-1945 m.

Šie istoriniai įvykiai darė didelę įtaką romų kultūrai bei migracijos keliams. Romų

kultūros tyrinėjimo aspektu taip pat yra tyrimų trūkumas, tačiau svarbiausia tai,

jog romai, neturėdami savo fizinės valstybės bei tikėjimo, iki šių dienų išsaugojo

savo papročius, etnosą ir kalbą, kuria iš kartos į kartą perduodama žodžiu. Romai

etninė kultūra yra neatsiejama nuo nomadismo.

2. Vienas svarbiausių aspektų, apsunkinančių romų kultūrinę, socialinę integraciją

yra rasizmas, etninis nepakantumas ir socialinė atskirtis. Atlikti tyrimai Europos ir

Lietuvos mastu parodo, jog romai yra labiausiai diskriminuojama tauta Europoje.

3. Atliekant analogų studiją(Etnografinis muziejus Lenkijoje, Roma ir Sinti

dokumentacijos ir kultūros muziejus Vokietijoje, ERIAC institutas Berlyne),

galima matyti, jog romų socialinė-kultūrinė integracija galima valstybei remiant

romų bendruomenes ir organizacijas tiek finansiškai, tiek teisiškai.

4. Romų kultūrinių objektų rėmimas ir steigimas yra viena iš romų integracijos

priemonių, kuriančių ryšį ir dialogą tarp romų ir visuomenės, skatina švietimą

apie romų kultūrą ir istoriją bei taip mažina diskriminaciją ir paneigia romams

taikomus stereotipus.

5. Lietuvos romų socialinė padėtis yra dalinai analogiška kitų Europos šalių romų

bendruomenėms. Tačiau rekomenduojami integracijos metoda nėra visuotinai

taikomi ir tam, jog atrastumėme tinkamus integracijos modelius, būtina įsigilinti į

konkrečios šalies romų socialinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą.

6. Kultūrinių architektūrinių projektavimas ir steigimas gali būti viena iš romų

socialinės-kultūrinės integracijos priemonių, tačiau sėkmingam rezultatui

reikalingas romų bendruomenės įtraukimas į projektavimo procesą.

63



ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

Šaltinių sąrašas

1. Archim V. Roma in Romanian History. CEUP collection. Budapest. 1998.

2. Salys, A., Kisinas, I. Čigonai. Kaunas: Akc. b-vės „Varpas“ spaustuvė, 1936.

3. Sanarov, V. J. Problemy istoriko-etnografičeskogo izučenija cygan. -

Sovetskaja etnografija 3 1971.

4. Marushiakova .E, Popov V., Roma Culture: MYTHS AND REALITIES,

Lincom Academic Publisher, 2016, Munich.

5. Sabaliauskienė R. (2001). Daugiakultūris ugdymas. In Toleikis V. (Sud.)

Lietuvos čigonai. Tarp praeities ir dabarties. Vilnius: Garnelis.

6. Leončikas, T. (2006). Romų švietimo iššūkiai. Etniškumo studijos. Etninis

nepakantumas, 2006

7. Mr. Claude Cahn and Professor Elspeth Guild. Recent Migration of Roma in

Europe 10 December 2008.

8. Leončikas T.  ,,Romų švietimo įšūkiai”. Etniškumo studijos.2006 m.

9. dr. Vita Petrušauskaitė. ROMŲ SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA.

2016 m.

10. Petrušauskaitė V. 2014. (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų

pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė. Etniškumo studijos

2014/1. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

11. Statistikos departamentas (2013). Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų

ir būstų surašymo rezultatai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas.

12. Simoniukštytė, A. Seredžiaus romai. - Girininkienė V. (vyr. red.) Seredžius.

Vilnius: Versmė, 2003.

13. Toleikis, V. Lietuvos čigonai Antrojo pasaulinio karo metais. - Toleikis V.

(sud.) Lietuvos čigonai: Tarp praeities ir dabarties. Vilnius: Garnelis, 2001.

14. Salys, A., Kisinas, I. Čigonai. Kaunas: Akc. b-vės „Varpas“ spaustuvė, 1936.

15. Hancock, I. We are the Romani People. University of Hertfordshire Press,

2002.

16. Griškaitė, R. Žvilgsnis į seniausiąją Lietuvos čigonų istoriją. - Vaitiekus S.

(sud.). Čigonai Lietuvoje ir Europoje. Vilnius: Tyto Alba, 1998

17. Salys, A., Kisinas, I. Čigonai. Kaunas: Akc. b-vės „Varpas“ spaustuvė, 1936.

64



ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

18. Smith D. Greenfields M. Gypsies and travelers in housing.The decline of

nomadism. Great Britain. 2013

19. Weyrauch W. O., Bell M. A. Autonomous Lawmaking: The Case of the

“Gypsies”. - Weyrauch W. O. (ed.) Gypsy Law: Romani Legal Traditions and

Culture: 11-87. Berkeley: University of California Press, 2001.

20. Vaitiekienė, E., Vaitiekus, S. Čigonai Europoje: nuo visiško neigimo iki

mėginimo spręsti jų problemas (Istorijos bei teisės patyrimas ir pamokos). -

Vaitiekus S. (sud.). Čigonai Lietuvoje ir Europoje. Vilnius: Tyto Alba, 1998.

21. Fraser, A. Čigonai. Vilnius: Tyto Alba, 2001.

22. Lee, R. The Rom-Vlach Gypsies and the Kris-Romani. - Weyrauch W. O. (ed.)

Gypsy Law: Romani Legal Traditions and Culture. Berkeley: University of

California Press, 2001.

23. Bradaitytė K. Čigonai apie save ir gyvenimą. Čigonai Lietuvoje ir Europoje.

Vilnius: Tyto alba. 1998.

24. Wood M.F. In the Life of a Romany Gypsy. Routledge & Kegan Paul

Books.United Kingdom.1973.

25. Lemke T. The New Gypsy Caravan. Published by Lulu.com. 2007.

26. Ward-Jackson C.H. , Harvey D.E. The English Gypsy Caravan: Its Origins,

Builders, Technology and Conservation. Published by David & Charles,

Newton Abbot, 1972.

27. Hockensmith S. H. Gypsy Horses and the Travelers' Way: The Road to

Appleby Fair. Independent Publisher. 2006

28. Keen E. Right to remember. A handbook for education with young people on

the Roma Genocide. Council of Europe. Hungary. 2014

29. Marks S. The Romani Minority, Coercive Sterilization, and Languages of

Denial in the Czech Lands. 2017.

30. Elenbergienė I. Tradicijos, kurios nemiršta: kodėl romų vyrai negali dirbti

kiemsargiais ir valytojais.2017.Prieiga internete:

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/tradicijos-kurios-nemirsta-kodel-rom

u-vyrai-negali-dirbti-kiemsargiais-ir-valytojais.d?id=75037436

31. Leončikas T. ,,Kuo romai skiriasi nuo čigonai, o šie metai - nuo ankstesnių”.

2005 m.

65

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/tradicijos-kurios-nemirsta-kodel-romu-vyrai-negali-dirbti-kiemsargiais-ir-valytojais.d?id=75037436
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/tradicijos-kurios-nemirsta-kodel-romu-vyrai-negali-dirbti-kiemsargiais-ir-valytojais.d?id=75037436


ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

32. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (2015). Romų tautybės asmenų padėtis

lyginant su kitais šalies gyventojais. Prieiga internete:

https://lygybe.lt/index.php/lt/tyrimailygybessrityje

33. Štuopytė E. Romų vaikų socializacijos ypatumai. Socialinis darbas. 2008.

34. Petrušauskaitė V. Romų situacijos Lietuvoje apžvalga. 2016. Prieeiga internete

: https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/migr/med=9/128

35. Petrušauskaitė V. 2014. (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų

pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė. Etniškumo studijos

2014/1. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

36. Petrušauskaitė V. 2014. (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų

pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė. Etniškumo studijos

2014/1. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

37. Žemaitėlytė-Ivanavičė I. Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios

izoliacijos ir visiškos niveliacijos. Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų

institutas. 2018

38. Leončikas T. Romų švietimo iššūkiai. Socialinių mokslų institutas. 2006.

39. Beresnevičiūtė V. Leončikas T. Diskriminacijos suvokimas Lietuvos

visuomenėje.Lietuvos mokslų akademijos leidykla. Vilnius. 2009

40. Carol, Silverman. Persecution and Politicization: Roma (Gypsies) of Eastern

Europe. Cultural Survival Quarterly Magazine. 1995. Prieiga internete:

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/perse

cution-and-politicization-roma-gypsies-eastern-europe

41. Lemon A. Roma (Gypsies) in the Soviet Union and the Moscow Teatr

‘Romen’. Published online by Cambridge University Press. 2018.

42. Ivaškienė S. Visa tiesa apie romų gyvenimą iš romės lūpų: jie dar mane niekina,

ypač mamos. 2015. Prieiga internete:

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/visa-tiesa-apie-romu-gyvenima-is-romes-l

upu-jie-dar-mane-niekina-ypac-mamos.d?id=67393942

43. Šulskutė M. „Mes stiprūs, mes nerealiai stiprūs.“ Lietuvos romai šiandien.

2019. Prieiga internete:

https://nara.lt/lt/articles-lt/mes-stiprus-mes-nerealiai-stiprus

44. Guber S.D. Roma Historical and Cultural Heritage Sites in Poland.

Washington. 2005.

66

https://lygybe.lt/index.php/lt/tyrimailygybessrityje
https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/migr/med=9/128
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/persecution-and-politicization-roma-gypsies-eastern-europe
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/persecution-and-politicization-roma-gypsies-eastern-europe
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/visa-tiesa-apie-romu-gyvenima-is-romes-lupu-jie-dar-mane-niekina-ypac-mamos.d?id=67393942
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/visa-tiesa-apie-romu-gyvenima-is-romes-lupu-jie-dar-mane-niekina-ypac-mamos.d?id=67393942
https://nara.lt/lt/articles-lt/mes-stiprus-mes-nerealiai-stiprus


ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

45. Statkus, N., Tapatybės politika etniniams konfliktams reguliuoti, Vilnius:

Versus aureus, 2004

46. Kasatkina, N., Leončikas, T., Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir

eiga, Vilnius: Eugrimas, 2003

47. Berry, J. W., Immigration, Acculturation, and Adaptation, Applied

Psychology: An International Review, 1997

48. RomaMoMA blog:

https://eriac.org/interview-question-how-do-you-imagine-a-roma-museum-wh

at-shall-a-roma-museum-collect-and-exhibit/

49. ,,Paradise Lost” paviljonas Venecijos bienalėje.

https://www.opensocietyfoundations.org/publications/paradise-lost-first-roma-

pavilion-venice-biennale

50. Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras. Etniškumo studijos 2006/1.

Etninis nepakantumas. Vilnius. 2006

51. Brooks E. Why It’s Time to Reclaim Romani Art History. 2015 nuoroda:

https://www.frieze.com/article/why-its-time-reclaim-romani-art-history

52. Romų kultūros ir meno archyvas - https://www.romarchive.eu/en/

53. Kataskina N. Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos. Socialinių

tyrimų institutas, Etninių tyrimų centras. Vilnius. 2007.

54. Bradford A. Roma Culture: Customs, Traditions & Beliefs. 2018. nuoroda:

https://www.livescience.com/64171-roma-culture.html

55. Romų muziejus Čekijoje: https://www.rommuz.cz/en/home-2/

56. Franz R. Why the EU's new Roma strategy is welcome, but toothless.

Brussels. 2020. nuoroda:

https://euobserver.com/opinion/149677?fbclid=IwAR02W3VfhaW6K7dlDKA

JIqmzPEL6pyb2ptwum-G5PvsifypPdZkhq_URwDE

57. MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU :

http://auschwitz.org/en/history/categories-of-prisoners/sinti-and-roma-gypsies-

in-auschwitz/

58. Clark C., Dearling A. Romanies, gypsies, travellers or nomads. 2000. nuoroda:

https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/0962725

9908552802.pdf

67

https://eriac.org/interview-question-how-do-you-imagine-a-roma-museum-what-shall-a-roma-museum-collect-and-exhibit/
https://eriac.org/interview-question-how-do-you-imagine-a-roma-museum-what-shall-a-roma-museum-collect-and-exhibit/
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/paradise-lost-first-roma-pavilion-venice-biennale
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/paradise-lost-first-roma-pavilion-venice-biennale
https://www.frieze.com/article/why-its-time-reclaim-romani-art-history
https://www.romarchive.eu/en/
https://www.livescience.com/64171-roma-culture.html
https://www.rommuz.cz/en/home-2/
https://euobserver.com/opinion/149677?fbclid=IwAR02W3VfhaW6K7dlDKAJIqmzPEL6pyb2ptwum-G5PvsifypPdZkhq_URwDE
https://euobserver.com/opinion/149677?fbclid=IwAR02W3VfhaW6K7dlDKAJIqmzPEL6pyb2ptwum-G5PvsifypPdZkhq_URwDE
http://auschwitz.org/en/
http://auschwitz.org/en/history/categories-of-prisoners/sinti-and-roma-gypsies-in-auschwitz/
http://auschwitz.org/en/history/categories-of-prisoners/sinti-and-roma-gypsies-in-auschwitz/
https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/09627259908552802.pdf
https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/09627259908552802.pdf


ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

59. Etnografijos muziejus Lenkijoje:

https://muzeum.tarnow.pl/en/sightseeing/departments/the-ethnographic-museu

m/

60. O’Flaherty M. A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma

inclusion. European Union Agency for fundamental rights. 2018. nuoroda:

http://www.romuplatforma.lt/wp-content/uploads/2018/04/A-persisting-concer

n-anti-Gypsyism-as-a-barrier-to-Roma-inclusion-1.pdf

61. Briefing: Hate Crime, discrimination and the Gypsy, Traveller and Roma

communities. The Traveller Movement. London. 2016 nuoroda:

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/Briefings/Hate-c

rime.pdf

62. The IHRA's 34 Member Countries adopt working definition of
antigypsyism/anti-Roma discrimination.
nuoroda:https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/ihras-34-mem
ber-countries-adopt-working-definition-antigypsyismanti-roma

63. Lucero F , Collum J. The Roma: During and After Communism.HUMAN
RIGHTS & HUMAN WELFARE. nuoroda:
https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/russia/roma.pdf

64. New Study on Romani American Experience Shines Light on Persistent
Inequities and Discrimination. nuoroda:
https://fxb.harvard.edu/2020/11/30/new-study-on-romani-american-experience
-shines-light-on-persistent-inequities-and-discrimination/?utm_content=buffer
fb2cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
&fbclid=IwAR19g7yuyl1RxpfwL-F1EBJ9T0zh9oir2dbiOExjV71U3FqQbF5
pD2Ggrgw

65. Juodelienė A. Ispanijos čigonų muzika. Visuotinė lietuvių enciklopedija.
https://www.vle.lt/straipsnis/cigonu-muzika/

66. Vyšniauskas K. Juodojo paukščio žinia: romų genocidas Lietuvoje. 2019.
https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia?fbclid=IwAR3ndKac01zlQ
OEW0EyNMlw4nuqV7D54ExUYE_UmNQmjr20xC-ESVNb2eI0

67. Peseckytė G. Palikti namus. Nugriauto taboro šeimų istorijos. 2020.
https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos?fbcli
d=IwAR0CDf8WSNRmGMFJ6LFJbO92W1ys7UKL9D3yPBXEcJG4vBnpy
MUD5MnyPgc

68. Trapikaitė G. Nuo tapybos parodų iki repo dirbtuvių - kaip dienos centras
padeda romų vaikams išlikti švietimo sistemoje. LRT radijas. 2021.

68

https://muzeum.tarnow.pl/en/sightseeing/departments/the-ethnographic-museum/
https://muzeum.tarnow.pl/en/sightseeing/departments/the-ethnographic-museum/
http://www.romuplatforma.lt/wp-content/uploads/2018/04/A-persisting-concern-anti-Gypsyism-as-a-barrier-to-Roma-inclusion-1.pdf
http://www.romuplatforma.lt/wp-content/uploads/2018/04/A-persisting-concern-anti-Gypsyism-as-a-barrier-to-Roma-inclusion-1.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/Briefings/Hate-crime.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/Briefings/Hate-crime.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/ihras-34-member-countries-adopt-working-definition-antigypsyismanti-roma
https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/ihras-34-member-countries-adopt-working-definition-antigypsyismanti-roma
https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/russia/roma.pdf
https://fxb.harvard.edu/2020/11/30/new-study-on-romani-american-experience-shines-light-on-persistent-inequities-and-discrimination/?utm_content=bufferfb2cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR19g7yuyl1RxpfwL-F1EBJ9T0zh9oir2dbiOExjV71U3FqQbF5pD2Ggrgw
https://fxb.harvard.edu/2020/11/30/new-study-on-romani-american-experience-shines-light-on-persistent-inequities-and-discrimination/?utm_content=bufferfb2cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR19g7yuyl1RxpfwL-F1EBJ9T0zh9oir2dbiOExjV71U3FqQbF5pD2Ggrgw
https://fxb.harvard.edu/2020/11/30/new-study-on-romani-american-experience-shines-light-on-persistent-inequities-and-discrimination/?utm_content=bufferfb2cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR19g7yuyl1RxpfwL-F1EBJ9T0zh9oir2dbiOExjV71U3FqQbF5pD2Ggrgw
https://fxb.harvard.edu/2020/11/30/new-study-on-romani-american-experience-shines-light-on-persistent-inequities-and-discrimination/?utm_content=bufferfb2cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR19g7yuyl1RxpfwL-F1EBJ9T0zh9oir2dbiOExjV71U3FqQbF5pD2Ggrgw
https://fxb.harvard.edu/2020/11/30/new-study-on-romani-american-experience-shines-light-on-persistent-inequities-and-discrimination/?utm_content=bufferfb2cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR19g7yuyl1RxpfwL-F1EBJ9T0zh9oir2dbiOExjV71U3FqQbF5pD2Ggrgw
https://www.vle.lt/straipsnis/cigonu-muzika/
https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia?fbclid=IwAR3ndKac01zlQOEW0EyNMlw4nuqV7D54ExUYE_UmNQmjr20xC-ESVNb2eI0
https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia?fbclid=IwAR3ndKac01zlQOEW0EyNMlw4nuqV7D54ExUYE_UmNQmjr20xC-ESVNb2eI0
https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos?fbclid=IwAR0CDf8WSNRmGMFJ6LFJbO92W1ys7UKL9D3yPBXEcJG4vBnpyMUD5MnyPgc
https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos?fbclid=IwAR0CDf8WSNRmGMFJ6LFJbO92W1ys7UKL9D3yPBXEcJG4vBnpyMUD5MnyPgc
https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos?fbclid=IwAR0CDf8WSNRmGMFJ6LFJbO92W1ys7UKL9D3yPBXEcJG4vBnpyMUD5MnyPgc


ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-
dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje
?fbclid=IwAR2Gn0xrKw3U87SVHvh9DYt6-NXDCsMfHPTzRR0Um1C4wv
n6BwOinlMAkiA

69. Bubnys A. Simoniukštytė A. Romų holokaustas- niekam nežinomos istorijos.
2015. Nuoroda:
https://manoteises.lt/straipsnis/romu-holokaustas-niekam-nezinomos-istorijos/

70. Jukštytė J. Romų genocido užmaršties rėžimas Lietuvoje. 2017. Nuoroda:
https://manoteises.lt/straipsnis/romu-genocido-uzmarsties-rezimas-lietuvoje/

Dokumentai:

EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation for

2020 - 2030. EUROPEAN COMMISSION. Brussels, 7.10.2020. nuoroda:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_frame

work_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf?fbclid=IwAR2YfhTyQFd06j4

yAfRmTgH0sJfO9dwmra3omfOX85uACoH5P0bdITcoSLE

Vyriausybė (2000). Dėl romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2000–2004

metų programos.

Nuoroda:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104285?jfwid=rivwzvpvg

Vyriausybė (2012). Dėl romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2012–2014

metų programos. Nuoroda:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420934?jfwid=rivwzvpvg

Vyriausybė (2015). Dėl romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020

metų programos. Nuoroda:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6caa6010a8cb11e4a854e1c2026e476c/rp

BnEixRmj?jfwid=-k1k4j8slf

Video medžiaga:

69

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje?fbclid=IwAR2Gn0xrKw3U87SVHvh9DYt6-NXDCsMfHPTzRR0Um1C4wvn6BwOinlMAkiA
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje?fbclid=IwAR2Gn0xrKw3U87SVHvh9DYt6-NXDCsMfHPTzRR0Um1C4wvn6BwOinlMAkiA
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje?fbclid=IwAR2Gn0xrKw3U87SVHvh9DYt6-NXDCsMfHPTzRR0Um1C4wvn6BwOinlMAkiA
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje?fbclid=IwAR2Gn0xrKw3U87SVHvh9DYt6-NXDCsMfHPTzRR0Um1C4wvn6BwOinlMAkiA
https://manoteises.lt/straipsnis/romu-holokaustas-niekam-nezinomos-istorijos/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf?fbclid=IwAR2YfhTyQFd06j4yAfRmTgH0sJfO9dwmra3omfOX85uACoH5P0bdITcoSLE
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf?fbclid=IwAR2YfhTyQFd06j4yAfRmTgH0sJfO9dwmra3omfOX85uACoH5P0bdITcoSLE
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf?fbclid=IwAR2YfhTyQFd06j4yAfRmTgH0sJfO9dwmra3omfOX85uACoH5P0bdITcoSLE
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104285?jfwid=rivwzvpvg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420934?jfwid=rivwzvpvg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6caa6010a8cb11e4a854e1c2026e476c/rpBnEixRmj?jfwid=-k1k4j8slf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6caa6010a8cb11e4a854e1c2026e476c/rpBnEixRmj?jfwid=-k1k4j8slf


ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

https://www.youtube.com/watch?v=ALdlphTYdi4&t=796s&ab_channel=VIC

ENews

Ethan Hawke, Welcome nowhere, 2018 m.

nuoroda:https://www.youtube.com/watch?v=w67lwex7Cas&t=417s&ab_chan

nel=1091ONDEMAND

The Struggle for Survival of the Roma People: Europe’s Most Hated:

https://www.youtube.com/watch?v=ALdlphTYdi4&list=PLhz2k69W1Jg_tG7

Uf_Ko_F5PK370DUsa0&index=2&ab_channel=VICENews

Gypsies, Tramps and Thieves:

https://www.youtube.com/watch?v=5wRYuk4SrvQ&list=PLhz2k69W1Jg_tG7

Uf_Ko_F5PK370DUsa0&index=8&ab_channel=RealStories

,,Latcho drom”. Rež. Tony Gatlif. 1933 m. Prancūzija.

https://www.youtube.com/watch?v=2lt3tdmKnJE&ab_channel=AntonellaMira

ndaBosiak

Iliustracijų sąrašas

1. JAV Holokausto muziejaus nuotrauka. Nuoroda:

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-pasaulis/pamirsta-istorija-pama

tykite-kaip-atrodo-istoriniuose-kadruose-uzfiksuotas-romu-holokaustas-1164-

1212084

2. JAV Holokausto muziejaus nuotrauka. Nuoroda:

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-pasaulis/pamirsta-istorija-pama

tykite-kaip-atrodo-istoriniuose-kadruose-uzfiksuotas-romu-holokaustas-1164-

1212084

3. Ištrauka iš filmo ,,Latcho drom”. Rež. Tony Gatlif. 1933 m.

https://www.youtube.com/watch?v=2lt3tdmKnJE&ab_channel=AntonellaMir

andaBosiak

4. Joakim Eskildsen nuotr. Iš ciklo ,,Roma journeys”. Prancūzija. Nuoroda:

https://www.npr.org/sections/pictureshow/2009/02/joakim_eskildsen_the_rom

a_jour.html?t=1622576233154

5. Epsom Downs nuotr. 1910 m. https://libguides.liverpool.ac.uk/library/sca

70

https://www.youtube.com/watch?v=ALdlphTYdi4&t=796s&ab_channel=VICENews
https://www.youtube.com/watch?v=ALdlphTYdi4&t=796s&ab_channel=VICENews
https://www.youtube.com/watch?v=w67lwex7Cas&t=417s&ab_channel=1091ONDEMAND
https://www.youtube.com/watch?v=w67lwex7Cas&t=417s&ab_channel=1091ONDEMAND
https://www.youtube.com/watch?v=ALdlphTYdi4&list=PLhz2k69W1Jg_tG7Uf_Ko_F5PK370DUsa0&index=2&ab_channel=VICENews
https://www.youtube.com/watch?v=ALdlphTYdi4&list=PLhz2k69W1Jg_tG7Uf_Ko_F5PK370DUsa0&index=2&ab_channel=VICENews
https://www.youtube.com/watch?v=5wRYuk4SrvQ&list=PLhz2k69W1Jg_tG7Uf_Ko_F5PK370DUsa0&index=8&ab_channel=RealStories
https://www.youtube.com/watch?v=5wRYuk4SrvQ&list=PLhz2k69W1Jg_tG7Uf_Ko_F5PK370DUsa0&index=8&ab_channel=RealStories
https://www.youtube.com/watch?v=2lt3tdmKnJE&ab_channel=AntonellaMirandaBosiak
https://www.youtube.com/watch?v=2lt3tdmKnJE&ab_channel=AntonellaMirandaBosiak
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-pasaulis/pamirsta-istorija-pamatykite-kaip-atrodo-istoriniuose-kadruose-uzfiksuotas-romu-holokaustas-1164-1212084
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-pasaulis/pamirsta-istorija-pamatykite-kaip-atrodo-istoriniuose-kadruose-uzfiksuotas-romu-holokaustas-1164-1212084
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-pasaulis/pamirsta-istorija-pamatykite-kaip-atrodo-istoriniuose-kadruose-uzfiksuotas-romu-holokaustas-1164-1212084
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-pasaulis/pamirsta-istorija-pamatykite-kaip-atrodo-istoriniuose-kadruose-uzfiksuotas-romu-holokaustas-1164-1212084
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-pasaulis/pamirsta-istorija-pamatykite-kaip-atrodo-istoriniuose-kadruose-uzfiksuotas-romu-holokaustas-1164-1212084
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-pasaulis/pamirsta-istorija-pamatykite-kaip-atrodo-istoriniuose-kadruose-uzfiksuotas-romu-holokaustas-1164-1212084
https://www.youtube.com/watch?v=2lt3tdmKnJE&ab_channel=AntonellaMirandaBosiak
https://www.youtube.com/watch?v=2lt3tdmKnJE&ab_channel=AntonellaMirandaBosiak
https://www.npr.org/sections/pictureshow/2009/02/joakim_eskildsen_the_roma_jour.html?t=1622576233154
https://www.npr.org/sections/pictureshow/2009/02/joakim_eskildsen_the_roma_jour.html?t=1622576233154
https://libguides.liverpool.ac.uk/library/sca


ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

6. Vagonų tipai. https://www.gypsycaravantheatre.com/history

7. Damian Le Bas. Untitled 1995 m.

https://damianlebasartbrut.com/2015/09/02/safe-european-home-map/?fbclid=

IwAR2Pd2-imBV-PvnqCtUu7H9ESVpD0hGgaBimqOB4DOSeOLfFcmmRA

hZOzgM

8. Daniel Baker, Impression Sunset, 2017 m.

https://danielbakers.weebly.com/artworks.html?fbclid=IwAR2zRi_AWIL9Pxa

mE7sk

9. Barbora Němcová.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/co-chysta-v-roce-2018-muzeum-romske-kultury-

v-brne-8106276?fbclid=IwAR0LZPUiONNabwu7oOd2cqm9_pmyl21OJoTG

QsAJW9iEfgsSV8-ZfXNQJk0

10. http://traquo.com/museum-of-romani-culture-brno-czech-republic/?fbclid=Iw

AR2KL12wVru4Zg4nt6L65kxlQjGk71Pq5h6-gpiv4EpkL8zyb5-xYF6yTyI

11. Krzysztof Gzyl

https://www.inyourpocket.com/tarnow/ethnographic-museum_21289v

12. https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/dokumentationszentrum/?fbclid=I

wAR2QXUWMG2v2eOWp2qWZ6QEK0_7rNiCEqQH1Mhy3-103UMpUA1

ERg_6dxVY

13. https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/dokumentationszentrum/?fbclid=I

wAR2QXUWMG2v2eOWp2qWZ6QEK0_7rNiCEqQH1Mhy3-103UMpUA1

ERg_6dxVY

14. https://eriac.org/

15. Bjoern Steinz. Lunik 9.

https://oka2.photoshelter.com/image/I0000dTOhBWS4PYk?fbclid=IwAR3j_

U7qvbw0tg-IeLHC12hc4-pO6MFtPEs-2B8mhQzbcA2hdhJsTGOs464

16. Half of the good house.

https://www.archdaily.com/797779/half-a-house-builds-a-whole-community-el

ementals-controversial-social-housing/580897e4e58ece68aa0002dd-half-a-ho

use-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing-imag

e?next_project=no

17. https://www.architecture.org/news/innovation-in-architecture/questions-for-an

-architect-patricia-saldana-natke/

71

https://www.gypsycaravantheatre.com/history
https://damianlebasartbrut.com/2015/09/02/safe-european-home-map/?fbclid=IwAR2Pd2-imBV-PvnqCtUu7H9ESVpD0hGgaBimqOB4DOSeOLfFcmmRAhZOzgM
https://damianlebasartbrut.com/2015/09/02/safe-european-home-map/?fbclid=IwAR2Pd2-imBV-PvnqCtUu7H9ESVpD0hGgaBimqOB4DOSeOLfFcmmRAhZOzgM
https://damianlebasartbrut.com/2015/09/02/safe-european-home-map/?fbclid=IwAR2Pd2-imBV-PvnqCtUu7H9ESVpD0hGgaBimqOB4DOSeOLfFcmmRAhZOzgM
https://danielbakers.weebly.com/artworks.html?fbclid=IwAR2zRi_AWIL9PxamE7sk
https://danielbakers.weebly.com/artworks.html?fbclid=IwAR2zRi_AWIL9PxamE7sk
https://radiozurnal.rozhlas.cz/co-chysta-v-roce-2018-muzeum-romske-kultury-v-brne-8106276?fbclid=IwAR0LZPUiONNabwu7oOd2cqm9_pmyl21OJoTGQsAJW9iEfgsSV8-ZfXNQJk0
https://radiozurnal.rozhlas.cz/co-chysta-v-roce-2018-muzeum-romske-kultury-v-brne-8106276?fbclid=IwAR0LZPUiONNabwu7oOd2cqm9_pmyl21OJoTGQsAJW9iEfgsSV8-ZfXNQJk0
https://radiozurnal.rozhlas.cz/co-chysta-v-roce-2018-muzeum-romske-kultury-v-brne-8106276?fbclid=IwAR0LZPUiONNabwu7oOd2cqm9_pmyl21OJoTGQsAJW9iEfgsSV8-ZfXNQJk0
http://traquo.com/museum-of-romani-culture-brno-czech-republic/?fbclid=IwAR2KL12wVru4Zg4nt6L65kxlQjGk71Pq5h6-gpiv4EpkL8zyb5-xYF6yTyI
http://traquo.com/museum-of-romani-culture-brno-czech-republic/?fbclid=IwAR2KL12wVru4Zg4nt6L65kxlQjGk71Pq5h6-gpiv4EpkL8zyb5-xYF6yTyI
https://www.inyourpocket.com/tarnow/ethnographic-museum_21289v
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/dokumentationszentrum/?fbclid=IwAR2QXUWMG2v2eOWp2qWZ6QEK0_7rNiCEqQH1Mhy3-103UMpUA1ERg_6dxVY
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/dokumentationszentrum/?fbclid=IwAR2QXUWMG2v2eOWp2qWZ6QEK0_7rNiCEqQH1Mhy3-103UMpUA1ERg_6dxVY
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/dokumentationszentrum/?fbclid=IwAR2QXUWMG2v2eOWp2qWZ6QEK0_7rNiCEqQH1Mhy3-103UMpUA1ERg_6dxVY
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/dokumentationszentrum/?fbclid=IwAR2QXUWMG2v2eOWp2qWZ6QEK0_7rNiCEqQH1Mhy3-103UMpUA1ERg_6dxVY
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/dokumentationszentrum/?fbclid=IwAR2QXUWMG2v2eOWp2qWZ6QEK0_7rNiCEqQH1Mhy3-103UMpUA1ERg_6dxVY
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/dokumentationszentrum/?fbclid=IwAR2QXUWMG2v2eOWp2qWZ6QEK0_7rNiCEqQH1Mhy3-103UMpUA1ERg_6dxVY
https://eriac.org/
https://oka2.photoshelter.com/image/I0000dTOhBWS4PYk?fbclid=IwAR3j_U7qvbw0tg-IeLHC12hc4-pO6MFtPEs-2B8mhQzbcA2hdhJsTGOs464
https://oka2.photoshelter.com/image/I0000dTOhBWS4PYk?fbclid=IwAR3j_U7qvbw0tg-IeLHC12hc4-pO6MFtPEs-2B8mhQzbcA2hdhJsTGOs464
https://www.archdaily.com/797779/half-a-house-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing/580897e4e58ece68aa0002dd-half-a-house-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/797779/half-a-house-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing/580897e4e58ece68aa0002dd-half-a-house-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/797779/half-a-house-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing/580897e4e58ece68aa0002dd-half-a-house-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/797779/half-a-house-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing/580897e4e58ece68aa0002dd-half-a-house-builds-a-whole-community-elementals-controversial-social-housing-image?next_project=no
https://www.architecture.org/news/innovation-in-architecture/questions-for-an-architect-patricia-saldana-natke/
https://www.architecture.org/news/innovation-in-architecture/questions-for-an-architect-patricia-saldana-natke/


ROMŲ SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ INTEGRACIJA ARCHITEKTŪRINIAIS METODAIS

18. 1926 m. Nuotrauka saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve.

Nuoroda: https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia

19. Peliksas Bugailiškis. Nuotrauka saugoma Šiaulių ,,Aušros” muziejuje.

Nuoroda: https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia

20. Vincas Vaitiekūnas. 1937 m. Nuotrauka saugoma Šiaulių ,,Aušros” muziejuje.

Nuoroda: https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia

21. XX a. 3-4 deš. Nuotrauka saugoma Lietuvos centriniame valstybiniame

archyve. Nuoroda: https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia

22. http://www.romuplatforma.lt/teise-i-busta/

23. https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos?fbcli

d=IwAR0__Gi4iVdzrQbcELJR98nEUBSlZQigjmFWWOHdxYvBFjH01QL2

OmCtPXg

24. Nuot. autorė M. Vorobjovaitė

25. Nuot. autorė M. Vorobjovaitė

26. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-

dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje

?fbclid=IwAR0ob5wG80dExDXRIMgjpHhF09wKuqWn8MjoMBBuyCuMQ

NOs5UMQUvjHqc0

72

https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia
https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia
https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia
https://nara.lt/lt/articles-lt/juodojo-paukscio-zinia
http://www.romuplatforma.lt/teise-i-busta/
https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos?fbclid=IwAR0__Gi4iVdzrQbcELJR98nEUBSlZQigjmFWWOHdxYvBFjH01QL2OmCtPXg
https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos?fbclid=IwAR0__Gi4iVdzrQbcELJR98nEUBSlZQigjmFWWOHdxYvBFjH01QL2OmCtPXg
https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos?fbclid=IwAR0__Gi4iVdzrQbcELJR98nEUBSlZQigjmFWWOHdxYvBFjH01QL2OmCtPXg
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje?fbclid=IwAR0ob5wG80dExDXRIMgjpHhF09wKuqWn8MjoMBBuyCuMQNOs5UMQUvjHqc0
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje?fbclid=IwAR0ob5wG80dExDXRIMgjpHhF09wKuqWn8MjoMBBuyCuMQNOs5UMQUvjHqc0
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje?fbclid=IwAR0ob5wG80dExDXRIMgjpHhF09wKuqWn8MjoMBBuyCuMQNOs5UMQUvjHqc0
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1310402/nuo-tapybos-parodu-iki-repo-dirbtuviu-kaip-dienos-centras-padeda-romu-vaikams-islikti-svietimo-sistemoje?fbclid=IwAR0ob5wG80dExDXRIMgjpHhF09wKuqWn8MjoMBBuyCuMQNOs5UMQUvjHqc0

