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България 
 
Саморазправа в ромско гето 
 
От: Мариела Кацарова  
 
 
От 15 век в България живеят роми, които са се преселили от Индия  през Иран заедно с турците. След 
освобождението от турско владичество през 1878 год. до времето след Втората световна война – т.е. в 
рамките на около 100 години – една голяма част от турците (около 1 милион) напускат България. 
Ромите обаче остават и с приблизително 360 000 жители днес те съставляват около 4,5% от 
българското население. 
 
Въпреки че икономически и социално ромите живеят в периферията на българското общество, се 
правят опити за взаимно мирно разбирателство. След края на комунизма в България икономическите 
условия на живот за ромите и социалното напрежение значително се влошават. Отначало 
съществуват трудности да се накарат ромските деца да посещават училище, а в по-ново време се 
разрастват проблемите със сигурността, което кара населението да се страхува. 
 
Случаят, описан във вестник “Труд”(виж Тф 220, Материали), е типичен за ситуацията, в която се 
намираме. За съжаление нашите политици предприемат твърде малко неща, за да подобрят 
положението. При избори те се интересуват повече за своя рейтинг, отколкото за решаването на 
проблемите. Много хора в нашата страна виждат в това сигнал, че в случай на реална заплаха те са 
оставени сами и сами трябва да защитават правата си.     
 
Нашата ценностна система също е засегната. За какви ценности става дума? 
 
- Икономическа солидарност вместо предписана колективност 
 
- Образование и социална отговорност 
 
- Правов и наказателен монопол на държавата (правова държавност), 

т.е. не трябва да има саморазправа. 
 

- Справедливост при наказателните процеси, 
 т.е. присъдите трябва да са подобаващи и да съответстват на законите. 
 
- Защита на малцинствата,  

т.е. защита  от дискриминация поради принадлежност към обособена социална група. 
 

Как могат да се решат съществуващите проблеми? 
 

- Задължителната просвета за ромските деца трябва да бъде наложена, 
т.е. посещението на училище на ромите трябва да се контролира и бягствата от учебните занятия 
да се наказват. 
 

- Ромите трябва да работят при достойни условия. 
 
- Полиция и съдилища трябва да работят ефективно, за да бъде възстановен авторитетът на                     
държавата като защитник на всички граждани.  

 



 
Възможни въпроси и задачи към учениците: 
(в зависимост от времето, с което разполагаме в часа, от възрастта  и нивото на разбиране на 
учениците ) 
 
1. Какво казват за ромите съседите в техния квартал? 
 
2. Това мнение разпространено ли е навсякъде в България? На какво се обосновава? 
 (да се съберат евентуално доказателства от други вестниции или от криминалната статистика) 
 
3. Било ли е справедливо наказанието, което съдът е постановил за двамата роми за разбиването на  
 витрините? 
 
4. Как преценяте вие  поведението на собственика на заведението Емил Георгиев? 
 
5. Какви саа социоикономическите предпоставки  за поведението на двете страни в конфликта? 
 Какво предлагате вие, за да се подобрят нещата? 
 
6. В кои страни на Европа има подобни проблеми? 
 
7. Работи ли се в рамките на ЕС за решението на проблемите? 
 (сърфирай в интернет) 
 
8. Потърсете  подходящи ключови понятия (също и на чужд език), за да получите от интернет повече        
информация. 


