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Romowie1 to społeczność, dla której przeszłość nie ma 
wielkiego znaczenia. Liczy się to, co dzieje się tu i te-
raz – takie przekonanie dominuje wśród wielu uczonych 
i badaczy historii Romów. Bywa ono również w pewnym 
sensie usprawiedliwieniem faktu, że Romowie byli i na-
dal są ujmowani w odmiennych kategoriach niż inne 
grupy. Tak działo się w przypadku ich kilkusetletniego 
doświadczenia niewolnictwa oraz eksterminacji podczas 
drugiej wojny światowej. W opinii Sławomira Kapral-
skiego stanowi to przejaw marginalizacji Romów w hi-
storiografii2. A to z kolei, jak stwierdziła Anna Reading, 
jest powodem kontynuacji dyskryminacji i wykluczenia 
Romów z wielu obszarów życia społeczeństw, w których 
funkcjonują3. I, niestety, nie jest to precedens, tym bar-

1 W niniejszym artykule w odniesieniu do omawianej społeczności 
używany jest termin ‘Romowie’. Słowo ‘Rom’ jest endoetnoni-
mem (nazwa własna grupy) i w języku romskim znaczy człowiek  
(l. mnoga Roma). Niemniej jednak dodać należy, że istnieją 
grupy nie identyfikujące się z tym określeniem (np. Sinti, 
Manusz). 

2 S. Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość 
Romów, Warszawa 2012, s. 211–213.

3 A. Reading, Globalisation and Digital Memory: Globital Memory’s 
Six Dynamics, [w:] M. Neiger, O. Meyers, E. Zandberg (red.), On 

dziej że długo nierozwiązywane problemy społeczne, 
z którymi nie potrafią sobie poradzić politycy, eksperci 
i aktywiści działający na rzecz Romów, pogłębiają się. 
Co więcej, porażki oraz nieskuteczność inicjowanych 
działań często usprawiedliwia się opiniami o wyjątkowo 
trudnej do zrozumienia specyfice społeczno-kulturowej 
Romów. Jednocześnie Romowie traktowani są przed-
miotowo i nie są partnerami przy tworzeniu strategii 
czy programów pomocowych do nich adresowanych. 
Kolejnym problemem jest wdrażanie rozwiązań, które 
nie tylko nie służą samym zainteresowanym, ale też stoją 
w opozycji do międzynarodowych przepisów czy praw 
człowieka4. W tym przypadku nie pomoc, lecz pozby-

Media Memory: Collective Memory in a New Media Age, 
Basingstoke 2011, s. 241–251.

4 Np. deportacje rumuńskich i bułgarskich Romów z Francji, 
Belgii, Niemiec; pobieranie odcisków palców od Romów we 
Włoszech; tworzenie obozów dla imigrantów romskich z Bułgarii 
i Rumunii we Włoszech; więcej: J. Talewicz-Kwiatkowska, 
Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie 
społeczne Romów w Polsce, Kraków 2013; eadem, Europa nie 
dla wszystkich? Romscy imigranci w krajach Europy Zachodniej, 
[w:] K. Dąbrowska, M. Grabowska, A. Kościańska, Antropologia 
wobec dyskryminacji, Warszawa 2015.
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cie się „problemu” jest celem samym w sobie. Zdarza się 
również, że Romowie stają się niewidoczni dla władz, de-
cydentów, wrażliwych na krzywdę ludzką działaczy etc. 
Co gorsza, dzieje się to także w sytuacjach kryzysowych, 
zagrażających bezpieczeństwu i życiu. Znajdują się poza 
nawiasem priorytetów, stając się tym samym obywate-
lami drugiej kategorii. Takie przypadki znamy z historii, 
jednym z nich jest sytuacja kosowskich Romów, którzy 
podczas wojny byli ofiarami po obu stronach konfliktu, 
a po wojnie ich los nie stanowił priorytetu ani dla władz, 
ani dla organizacji humanitarnych. 

Konflikt kosowski zarówno w literaturze specjalistycznej, 
jak i w popularnych opracowaniach oraz przede wszyst-
kim w doniesieniach medialnych był komentowany oraz 
przedstawiany zasadniczo w podwójnej perspektywie: 
serbskiej i albańskiej. Większość albańska, jak również 
mniejszość serbska stanowiły główne strony konflik-
tu i większość zamieszkującą region. Jednakże należy 
stwierdzić, że owa dualistyczna optyka nie tylko znie-
kształca fakt wieloetniczności Kosowa, ale także w za-
sadniczy sposób pomija grupy, dla których wojna w Ko-
sowie była równie tragiczna w skutkach. Jedną z takich 
grup byli Romowie, którzy stanowili drugą pod wzglę-
dem liczebności społeczność zamieszkującą Kosowo5. 
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że moim celem nie jest 
szczegółowe omawianie specyfiki i podłoża historycz-
nego konfliktu kosowskiego6. Niemniej jednak skrótowe 
przybliżenie wojennego kontekstu z pewnością umożliwi 

5 Romowie zamieszkują Kosowo od 1300 r. Trudno dokładnie 
określić ich liczebność, ale szacuje się, że przed wojną stanowili 
5–10% populacji, co daje liczbę 100–150 tys. osób pochodzenia 
romskiego. Kosowscy Romowie dzielą się zasadniczo na trzy 
podstawowe grupy: Aszkali (albańskojęzyczna grupa utożsamia-
jąca się z Albańczykami i nieuważająca się za odrębną grupę 
etniczną, muzułmanie), Egipcjanie (dystansują się od Aszkali  
i grupy Roma), Roma (mieszkańcy Kosowa posługujący się języ-
kiem romskim i deklarujący romską tożsamość, zdecydowana 
większość jest muzułmanami, mniejsza część wyznaje prawo-
sławie). Romowie w Kosowie od pokoleń prowadzą osiadły tryb 
życia. Najliczniejsi byli w północnej części Kosowa w Mitrowicy 
(ok. 8 tys. mieszkańców romskich); R. Schulze, Silenced Voices: 
Roma, Kosovo, Memories of Home and the Need for a New 
Discourse, [w:] J. Selling, M. End, H. Kyuchukov, P. Laskar,  
B. Templer, Antiziganizm. What’s in a Word?, Uppsala 2013.

6 Np. M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii 
do wojny kosowskiej, Warszawa 2003; praca zbiorowa Ośrodka 
Studiów Wschodnich w Warszawie pt. Konflikty etniczne  
w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, Warszawa 
2002; M. Kuczyński, Krwawiąca Europa, Warszawa 2001. 

pełniejsze zrozumienie sytuacji, w jakiej znaleźli się ko-
sowscy Romowie po zakończeniu wojny.

Momentem przełomowym dla mieszkańców Koso-
wa była interwencja wojsk NATO w marcu 1999 roku. 
W efekcie kilkudziesięciodniowych nalotów tysiące lu-
dzi utraciło dach nad głową oraz cały dobytek. Szukając 
schronienia, udali się do sąsiedniej Macedonii, Albanii, 
Serbii, Czarnogóry oraz do krajów Europy Zachodniej7. 
W tym czasie trwały tragiczne w skutkach czystki etnicz-
ne. Ich ofiarami były inne niż albańskie grupy etniczne, 
w tym Romowie, którzy stali się ofiarami prześladowań 
ze strony obu armii: serbskiej i albańskiej8. Eksterminacji 
towarzyszyły inne liczne przykłady łamania praw czło-
wieka. Pobicia, tortury, gwałty, porwania stały się częścią 
brutalnej kosowskiej rzeczywistości. Romowie mimo 
braku dowodów byli oskarżani o kolaborację ze stroną 
serbską i albańską. W związku z tym stali się ofiarami 
dwóch zaangażowanych w konflikt stron. Mimo to an-
tyromskie działania nie były zwalczane ani przez KFOR 
(Kosowo Force, międzynarodowe siły pokojowe NATO), 
ani oddziały policji międzynarodowej. Zdarzało się, że 
do grabieży, pobić, zastraszania, porwań et cetera docho-
dziło na oczach mających pilnować porządku żołnierzy. 
Ponadto pomoc humanitarna dostarczana bywała spo-
radycznie lub też nie docierała do wszystkich potrzebu-
jących. Podobną postawę (choć zapewne z innych przy-
czyn) prezentowały w samym Kosowie również lokalne 
władze albańskie. W efekcie Romowie stracili środki do 
życia, egzystowali poniżej progu ubóstwa, bez szans na 
poprawę sytuacji9. Od 1999 roku, a więc od początku 
czystek skierowanych przeciw mniejszościom w Ko-
sowie, nikt nie został skazany za zbrodnie popełnione 
przeciwko grupie romskiej, sprawcy zaś, nawet jeśli byli 
znani ofiarom, pozostali bezkarni.

Tragiczna sytuacja życiowa oraz obojętność władz lokal-
nych i międzynarodowych stały się powodem masowego 

7 N. Sigona, How Can a 'Nomad' be a 'Refugee'. Kosovo Roma 
and Labelling Policy in Italy, „Sociology” 1/2003, s. 70–74.

8 Fragment raportu Human Rights Watch z 1999 r.: „Celem wielu 
zabójstw i porwań, które miały miejsce w prowincji, począwszy 
od początku czerwca 1999 roku, było wypędzenie kosowskich 
Serbów i Romów. Potwierdzają to przypuszczenie bezpośrednie 
i systematyczne wysiłki zmierzające do zmuszenia Serbów  
i Romów do opuszczenia ich domów”, https://www.hrw.org/
legacy/worldreport99/. 

9 N. Sigona, How Can a 'Nomad'…, s. 72–74. 
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exodusu Romów z Kosowa. Według dostępnych danych 
Kosowo opuściło wówczas 65–80% Romów10. Ci, którzy 
mieli taką możliwość, udali się do krajów Europy Za-
chodniej, głównie do Niemiec. Inni znaleźli schronienie 
w obozach dla uchodźców stworzonych między innymi 
w Kosowie, Macedonii oraz sąsiedniej Czarnogórze. We 
wszystkich wspomnianych obozach warunki były kata-
strofalne. Ludzie, którzy w nich przebywali, z dnia na 
dzień tracili nadzieję, że może być lepiej. 

Symbolem tragedii oraz wykluczenia społecznego 
kosowskich Romów stał się obóz Konik. To najwięk-
szy obóz dla uchodźców na Bałkanach. Usytuowany 
na przedmieściach Podgoricy stał się nowym domem 
dla tysięcy Romów. Szacunkowe dane mówią o 2–4 
tysiącach mieszkańców11. Rozbieżności, jeśli chodzi 
o określenie ich liczby, są bardzo duże i wynikają między 
innymi z braku wiedzy o liczbie dzieci, które urodzi-
ły się w obozie od początku jego istnienia. Określenie 
dokładnej liczby mieszkańców w obozie Konik zawsze 
stanowiło problem, Romowie bowiem, przybywając do 
obozu, nie mieli z sobą dokumentów. Bez nich dostęp do 
podstawowych usług, takich jak służba zdrowia, eduka-
cja, pomoc socjalna et cetera, był niemożliwy. Ponadto 
jako ludzie, którzy oficjalnie i teoretycznie nie istnieją, 
Romowie nie rejestrowali nowo narodzonych dzieci. 
Odzyskanie dokumentów nie było możliwe z przyczyn 
bezpieczeństwa, z kolei przeszkody biurokratyczne spo-
wodowały, że uzyskanie nowych graniczyło z cudem. 
Patową sytuację romskich uchodźców potwierdza Jovi 
Zaric z UNHCR w Czarnogórze, wyjaśniając, że „wielu 
Romów nie może uzyskać obywatelstwa, do tego bo-
wiem niezbędne są dokumenty potwierdzające ich kraj 
pochodzenia. Bez tego nie mają szans. Nie są oficjal-
nie rozpoznani; nie mogą pracować, nie mają żadnych 
praw, a proces oczekiwania na zalegalizowanie statusu 
jest bardzo długi”12.

10 Trudno dokładnie oszacować liczbę osób, które opuściły 
Kosowo. Zob. www.scn.roma.org/survey_overview. 

11 Move on: Roma refugees from Kosovo in Montengro: http://
www.errc.org/article/move-on-roma-refugees-from-kosovo-in-

-montenegro/978; http://www.regionalhousingprogramme.org/
actualites-99/hope-for-residents-of-konik-camp/ (7.11.2016). 

12 G. D’Amico, Montenegro: Roma camp in Konik, the ‘forgotten 
refugees’, ANSAmed, 6.04.2016, http://www.ansamed.info/
ansamed/en/news/sections/generalnews/2016/04/06/montene-
gro-roma-camp-in-konik-the-forgotten-refugees_cf577c48-cbe-
1-4a71-bfb5-bbdd020523bf.html (3.11.2016).

Warunki panujące w obozie Konik od początku jego 
istnienia były katastrofalne. Początkowo, w 1999 roku, 
składał się on z 200 namiotów przekazanych przez Wy-
sokiego Komisarza do spraw Uchodźców (UNHCR) 
w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W obo-
zie nie było prądu, bieżącej wody, kanalizacji. Brak wody 
stał się powodem wielu chorób. Istniało zagrożenie epi-
demiologiczne. Opieka medyczna była sporadyczna; 
obóz okazjonalnie odwiedzali lekarze ze szpitala w Pod-
goricy13. Sporadycznie pomagały również organizacje 
międzynarodowe i lokalne, w tym romskie, które były 
pomocne szczególnie w procesie rejestracyjnym uchodź-
ców z Kosowa. Wobec poważnych problemów i powo-
jennej traumy wspomniana pomoc była kroplą w morzu 
potrzeb. Wsparcie psychologiczne nie istniało, mimo 
że ludzie, którzy przybyli do obozu, mieli za sobą kosz-
marne przeżycia. Osiemnastoletni mieszkaniec obozu 
Konik tak wspomina swój ostatni dzień w rodzinnym 
Kosowie: „W dniu 12 lipca około 11 rano w naszym domu 
pojawiło się trzech mężczyzn w mundurach. Mieli na 
sobie mundury oraz opaski z logo Armii Wyzwolenia 
Kosowa (UCK). Powiedzieli, że szukają broni, której my 
nie posiadaliśmy. Wykręcali nam ręce, żądając, byśmy 
powiedzieli, gdzie jest broń. Zabrali mi 500 marek, które 
miałem w kieszeni, stwierdzając, że na pewno je ukra-
dłem i dlatego teraz muszę dać im 2 tysiące marek, jeśli 
chcę pozostać przy życiu. Nie mieliśmy więcej pienię-
dzy, więc Albańczycy zabrali mnie na posterunek policji 
w Kličinie, który był wtedy siedzibą UCK. Posterunek był 
pełen ludzi w tych samych mundurach. Zabrali mnie do 
pokoju, gdzie około 15 z nich biło mnie pałkami i me-
talowymi prętami. Mój nos krwawił i wymiotowałem 
krwią. Wypuścili mnie 5 godzin później. Tego samego 
dnia wieczorem wyjechaliśmy”14.

Z kolei 46-letni Rom opowiada o drodze, jaką przebył 
w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia dla siebie 
i swojej rodziny:

„Widziałem na własne oczy, jak Albańczycy biją i tor-
turują Romów i palą nasze domy. Płonęły całe wioski. 
Musieliśmy uciekać. Autobusem przedostaliśmy się do 
Nišu w Serbii. Po dwóch nocach spędzonych tam zosta-
liśmy wysłani do pobliskiej wsi Merušina, gdzie mieści-
ło się coś w rodzaju ośrodka dla uchodźców romskich 

13 Ibidem.
14 Ibidem.

http://www.errc.org/article/move-on-roma-refugees-from-kosovo-in-montenegro/978
http://www.errc.org/article/move-on-roma-refugees-from-kosovo-in-montenegro/978
http://www.errc.org/article/move-on-roma-refugees-from-kosovo-in-montenegro/978
http://www.regionalhousingprogramme.org/actualites-99/hope-for-residents-of-konik-camp/
http://www.regionalhousingprogramme.org/actualites-99/hope-for-residents-of-konik-camp/
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z Kosowa. Trzeciej nocy przybyła policja z Nišu i grożąc 
nam, kazali wrócić do Kosowa, do miasta Kosowe Polje. 
Załadowali nas do 10 autobusów i umieścili w budynku 
szkoły z kilkoma tysiącami innych Romów. KFOR dbał 
o bezpieczeństwo w obozie, ale mimo wszystko nie czuli-
śmy się bezpiecznie. Zdecydowaliśmy, że wyjeżdżamy do 
Serbii. Udaliśmy się do Kruševacu w Serbii, gdzie zosta-
liśmy ciepło przyjęci przez lokalną romską społeczność. 
Nie mieliśmy żadnej pomocy humanitarnej i żyliśmy na 
koszt naszych gospodarzy. Po pięciu lub sześciu dniach 
zdecydowaliśmy się na wyjazd, po tym jak usłyszeliśmy, 
że w mieście Bar są statki biorące Romów do Włoch. 
Dwa dni spaliśmy w parku, czekając na statek. Nie do-
czekaliśmy, ponieważ pojawiła się policja. Wróciliśmy do 
Podgoricy i nie mamy pojęcia, co dalej z nami będzie”15. 

Brak podstawowej pomocy medycznej i psychologicz-
nej nie dotyczył wyłącznie pierwszego okresu istnienia 
obozu. Brakowało jej przez cały czas. Nie było również 
poczucia bezpieczeństwa, tak potrzebnego w związku 
z traumatycznymi doświadczeniami wojennymi miesz-
kańców. Dodatkowo po tym, co przeżyli, doskonale 
zdawali sobie sprawę, że ich los obojętny jest nawet tym, 
którzy powinni byli zadbać o bezpieczeństwo cywilnej 
ludności. Zostali pozostawieni samym sobie, a to, co się 
z nimi wydarzy, zależało od przypadku. 

Z czasem obok szmacianych namiotów w obozie Konik 
pojawiły się drewniane baraki i kontenery. Przybywało 
ludzi i obóz się rozrastał. Niestety, rok 2012 przyniósł 
kolejne trudności i pożar w obozie, na skutek którego 
spłonęło 18 drewnianych baraków. Sto dwadzieścia czte-
ry osoby pozostały bez dachu nad głową. Poszkodowani 
w pożarze otrzymali podstawową pomoc od UNHCR 
i Czerwonego Krzyża16. 

Sytuacja ekonomiczna mieszkańców Konik jest drama-
tyczna. Jak już wspomniano, bez dokumentów potwier-
dzających pochodzenie nie mogą oni zalegalizować 
swojego statusu. Wegetują z dnia na dzień, bez pracy 
i środków do życia. Niektórzy starają się polepszyć swo-
ją sytuację materialną, wchodząc na drogę przestęp-

15 Ibidem. 
16 P. Greenwood, Montenegro’s Roma camp shame, AlJazeera, 

20.06.2009, http://www.aljazeera.com/news/euro-
pe/2009/06/2009617174646135402.html (3.11.2016). 

czą. Część z nich utrzymuje się, żebrząc na ulicach, jak 
matka i żona Elvisa, którego rodzina od 10 lat mieszka 
w szmacianych namiotach, przekazanych przez UNHCR 
po wojnie. Chłopiec przyznał: „Nie wiem, jak długo bę-
dziemy tu mieszkać. Choć warunki życia są tu nieludz-
kie, mieszkamy tu 10 lat. Dlaczego nikt nie chce nam 
pomóc?”17. Mimo sporadycznej pomocy płynącej od 
organizacji humanitarnych potrzeby są coraz większe. 
W obozie rodzą się dzieci – kolejne pokolenia będą by-
towały bez szans, jeśli nic się nie zmieni. Rośnie również 
zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców. Obóz ulokowa-
ny jest w pobliżu największego w Czarnogórze wysypiska 
śmieci. W porze letniej na skutek wysokich temperatur 
do obozu dosłownie nie da się podejść ze względu na 
niewyobrażalny smród. Ludzie stracili motywację do 
walki o lepsze jutro. Po latach wegetowania w obozach 
wiedzą, że ich los w zasadzie nikogo nie interesuje. Co 
prawda co jakiś czas do obozu przybywają reprezentanci 
organizacji humanitarnych czy organizacji praw czło-
wieka. Zbierają informacje, przygotowują raporty i zni-
kają. Natomiast w położeniu Romów nie zmienia się nic. 
Dodatkowo sytuację komplikują wciąż pogarszające się 
relacje ze społecznością większościową, która nie chce 
uciążliwego sąsiedztwa. 

W ostatnich latach warunki życia w obozie Konik za-
częły się nieco poprawiać, co należy łączyć ze stara-
niami Czarnogóry o członkostwo w Unii Europejskiej. 
Unijne przepisy bowiem wymagają uregulowania kwe-
stii związanych z sytuacją mniejszości, uchodźców et 
cetera. Przekazywane są środki finansowe na wsparcie 
tych procesów w przyszłych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej18. 

We wrześniu 2014 roku Komisja Europejska sfinanso-
wała budowę mieszkań dla Romów, którzy od czasu 
zakończenia wojny w Kosowie mieszkają w namiotach. 
Zaplanowano budowę 120 lokali. Budowa rozpoczęła 
się na przełomie 2015 i 2016 roku. Udało się również 
przy wsparciu organizacji międzynarodowych poprawić 

17 Ibidem; Montenegro: Floods in the refugee Camp Konik DREF 
Operation (MDRME006) Final report, reliefweb, 21.02.2013, 
http://reliefweb.int/report/montenegro/montenegro-floods-refu-
gee-camp-konik-dref-operation-mdrme006-final-report 
(3.11.2016).

18 J. Talewicz-Kwiatkowska, Wpływ aktywności finansowej…,  
s. 108–111.
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dostęp do edukacji oraz stworzyć możliwości zatrudnie-
nia dla niewielkiej liczby mieszkańców obozu. Zorgani-
zowano transport do szkół dla ponad 200 dzieci oraz 
warsztaty edukacyjne związane z ochroną zdrowia19.

Jak podkreślają władze Czarnogóry i unijni decydenci, 
nowe domy oraz programy integracyjne dla romskich 
uchodźców mają się stać początkiem ich nowego życia. 
Nie ma wątpliwości, że działania te są niezbędne, nato-
miast niewystarczające, by można było mówić nie tylko 
o krótkotrwałej poprawie, ale także o długofalowym pro-
cesie, który zmieni położenie społeczno-ekonomiczne 
romskich uchodźców. Pochodzący z Kosowa mieszka-
niec obozu Konik, Mensur Haliti, zwraca uwagę, że dzia-
łania Unii Europejskiej i lokalnych władz wobec Romów 
z obozu Konik są nieskuteczne. Jednocześnie podkreśla 
paternalistyczne podejście władz i aktywistów. Owszem, 
jego zdaniem, Unia Europejska odgrywa zasadniczą 
i ważną rolę w stabilizacji sytuacji romskich uchodźców, 
niemniej jednak, mimo przekazania dziesiątek milionów 
euro, które miały pomóc romskim uchodźcom, w ich 
położeniu niewiele się zmieniło. Haliti uważa, że pienią-
dze są nieprawidłowo inwestowane, Romowie bowiem, 
zamiast uniezależniać się od pomocy społecznej, stają 
się od niej coraz bardziej zależni.

Trudno nie zgodzić się z opinią romskiego działa-
cza. Likwidacja skutków wojny i podstawowa pomoc, 
w tym wsparcie psychologiczne, powinny nadejść dużo 
wcześniej. To niewyobrażalne, że ludzie, którzy stali 
się ofiarami wszelkich konsekwencji wojny, od czystek 
etnicznych po prześladowania, przemoc i przesiedlenia, 
od 1999 roku mieszkają w namiotach czy kontenerach. 
Dowodzi to, jak mało ważnym ogniwem w stosunkach 
politycznych są ludzie, którzy nie mają siły politycznej 
w związku z brakiem własnego państwa. Romskich 
uchodźców nie chce przyjąć żaden kraj. Kojarzeni z pro-
blemami społecznymi staliby się obciążeniem dla lokal-
nych władz. Dlatego od lat wegetują, a na niewielką, choć 
ważną poprawę sytuacji musieli czekać tak długo. Skala 
ich problemów nadal jest ogromna, a wobec obecnego 
kryzysu migracyjnego związanego z niestabilną sytuacją 

19 Zob. www.unhrc.org; www.errc.org; Hope for residents of Konik 
camp, Regional Housing Programme, 31.03.2015, http://www.
regionalhousingprogramme.org/actualites-99/hope-for-resident-
s-of-konik-camp/ (3.11.2016). 

w Afryce i na Bliskim Wschodzie i masowym napływem 
uchodźców do Europy ich potrzeby najprawdopodobniej 
nie zostaną dostrzeżone przez unijnych decydentów, tym 
bardziej że w przypadku romskich uchodźców z Koso-
wa zmiana na lepsze nie jest kwestią wyłącznie nowych 
mieszkań – to także walka z chronicznym bezrobociem 
oraz apatią. Mimo to władze Czarnogóry postawiły sobie 
ambitny i konieczny w obliczu przyszłego członkostwa 
w UE plan: do końca 2017 roku Konik zostanie zlikwi-
dowany, a sytuacja życiowa Romów znacznie się popra-
wi. Ta perspektywa daje nadzieję. W praktyce to proces 
niezwykle długi i wymagający zaangażowania polityków, 
aktywistów, ekspertów, ale również samych Romów. 
W tym kontekście warto przywołać słowa kosowskiego 
aktywisty Gazmena Salijevicia: „Jeśli traktujecie nas jako 
istoty ludzkie, musicie włączyć nas do działań”20. 

Niestety, mimo wielu podobnych opinii, a nawet zaleceń 
unijnych instytucji, by nie traktować Romów przedmio-
towo, lecz angażować ich w adresowane do nich projekty 
już na etapie konstruowania pomysłów czy planów dzia-
łań, ta kwestia nadal pozostaje pobożnym życzeniem. 
Stereotypowe przekonanie, że Romowie nie są zdolni 
lub chętni do współpracy, wciąż ma ogromną moc. Jeśli 
nie uda się go przełamać, proces pozytywnych zmian nie 
stanie się faktem. Najsmutniejsze jednak, że ostatecznie 
konsekwencje i tak ponosić będą Romowie.  I

20 N. Sigona, Being Roma Activists in Post-Independence Kosovo, 
[w:] N. Sigona, N. Trehan (red.), Romani Politics in 
Contemporary Europe: Poverty, Ethnic. Mobilization and the 
Neoliberal Order, Basingstoke 2009, s. 209. 

http://www.unhrc.org
http://www.errc.org
http://www.regionalhousingprogramme.org/actualites-99/hope-for-residents-of-konik-camp/
http://www.regionalhousingprogramme.org/actualites-99/hope-for-residents-of-konik-camp/
http://www.regionalhousingprogramme.org/actualites-99/hope-for-residents-of-konik-camp/
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Romskie kobiety przyglądające się tańczącej Casandrze i Denisie. Baraki przy ul. Kamieńskiego, Wrocław 
fot. Tomasz Grzyb
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