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Sinti i Romowie w Niemczech – różnice

Społeczność romska żyjąca w Republice Federalnej Niemiec składa się generalnie 
z dwóch zbiorowości. Z jednej strony są to niemieccy Sinti i Romowie, żyjący od 
wielu pokoleń na terenie dzisiejszych Niemiec (Sinti od 600 lat, niemieccy Romo-
wie od paru wieków, a co najmniej od ponad 100 lat – z tego też względu posiada-
ją status mniejszości narodowej w RFN)1, a z drugiej strony są to Romowie, którzy 
w ostatnim ćwierćwieczu przybyli do tego państwa z Europy Środkowo-Wschod-
niej (przede wszystkim z Polski, Czech, Słowacji i Węgier) i Półwyspu Bałkań-
skiego (zwłaszcza z Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Kosowa, Albanii).

Kwestia związana z samoidenty& kacją społeczności romskiej w RFN jest bar-
dzo skomplikowana i wykracza poza określenia „Cygan” czy „Rom”. Niektóre 
europejskie grupy romskie (cygańskie), np. niemieccy Sinti oraz francuscy i bel-
gijscy Manusze, nie identy& kują się z nazwą „Romowie”, niemniej jednak godzą 
się być objęci nazwą „Cyganie”. Wraz z Romami określani są wspólnym mianem 
„Cyganów”, choć jest to nazwa, która od czasu II wojny światowej w zasadzie ma 
wydźwięk pejoratywny2.

1 Zob. szerzej: G. Janusz, Mniejszości narodowe w Niemczech, [w:] Być Polakiem w Niemczech, 
A. Wol� -Powęska, E. Schulz (red.), Poznań 2000, s. 135-139; P. Popieliński, Uwarunkowania 
prawne i społeczne Sinti i Romów w RFN w przeszłości i teraźniejszości, „Studia Romologica” 
2015, nr 8, s. 44-47.

2 Ponadto w zachodniej części Europy termin „Gypsies” stał się synonimem koczowników, 
ludności wędrującej, migrującej, podczas gdy w jej centralnej części i wschodniej termin 
„Cyganie” w licznych odmianach oznaczał, ale często i do dnia dzisiejszego oznacza grupy 
o niskim statusie, społecznie podporządkowane, marginalne i zubożałe. Należy także dodać, 
że w rasistowskiej terminologii istniało pojęcie „Cygan”, tym samym termin ten ma konotację 
z dyskryminacją tej społeczności w okresie istnienia III Rzeszy i przez to też jest nacechowany 
negatywnie. 
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Sinti są grupą pokrewną Romom i pochodzą, tak jak Romowie, z Półwyspu 
Indyjskiego. Posługują się dialektem północno-zachodniej gałęzi języka rom-
skiego. Stanowią część narodu romskiego. Sinti pojawili się w Europie w XV w., 
zwłaszcza na terenie dzisiejszych Niemiec i Francji3. Nazwa – niemieccy Sinti 
i Romowie – określa Sinti, którzy stanowią część narodu romskiego, mieszkają-
cego od 600 lat w niemieckojęzycznych krajach; oraz Romów, których przodko-
wie przybyli z Europy Wschodniej na terytorium niemieckie (do Cesarstwa Nie-
mieckiego – tzw. Rzeszy Niemieckiej powstałej w 1871 r.). Wszyscy oni posiadają 
niemieckie obywatelstwo i są prawnie uznaną mniejszością narodową w Niem-
czech. W Niemczech Sinti stanowią zdecydowanie większą grupę niż niemieccy 
Romowie (nie licząc współcześnie przybyłych Romów z Europy Wschodniej oraz 
z Półwyspu Bałkańskiego). Szacuje się, że w dzisiejszych Niemczech żyje 60 tys. 
niemieckich Sinti oraz 10 tys. niemieckich Romów4. Większość tej zbiorowości 
(szacuje się, że 2/3) jest wyznania rzymskokatolickiego.

Poza niemieckimi Sinti i Romami, żyjącymi od wielu pokoleń na terenie 
dzisiejszych Niemiec, w RFN są także Romowie, którzy zwłaszcza w ostatnim 
ćwierćwieczu przybyli do tego państwa z Europy Środkowo-Wschodniej i Bał-
kanów. Obecnie stanowią oni w tym kraju podobną liczebnie grupę jak niemiec-
ka rodzima zbiorowość Sinti i Romów. Przybyłą do Niemiec w latach 1990-2015 
ludność romską (grupy romskie) jako uciekinierów lub migrantów do pracy sza-
cuje się na ponad 50 tys. osób5. Należy także dodać, że w ostatnim okresie cza-
su, w dobie przybywających nielegalnie uchodźców do Niemiec (od lata 2015 r.) 
należałoby zapewne doliczyć kilka tysięcy Romów (spoza unijnych państw Eu-
ropy) podszywających się za poszkodowanych obywateli krajów arabskich. Zde-
cydowana większość z nich zaraz po przybyciu do Niemiec szybko zniknęła lub 
opuściła obozy przygotowane dla uchodźców, udając się do swoich krewnych lub 
znajomych, którzy już od jakiegoś czasu żyją w tym państwie. Niewielka część 
Romów pozostająca w obozach w zasadzie została po pewnym czasie zdemasko-
wana przez służby niemieckie i musiała opuścić RFN. W sumie dokładna liczba 
dzisiejszej całej zbiorowości romskiej w RFN jest jednak trudna do obliczenia ze 
względu na jej mobilność, pracę na czarno oraz niemeldowanie się w urzędach.

3 Więcej na ten temat zob.: A.M. Fraser, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001; K. Reemtsma, Sinti 
und Roma: Geschichte, Kultur, Gegenwart, München 1996.

4 Zob. R. Rose, Sinti und Roma als Bürger dieses Staates. Eine Minderheit zwischen politischer 
Anerkennung und alltäglicher Diskriminierung, [w:] Minderheiten in Deutschland. Assimiliert, 
integriert, diskriminiert?, K.E. Becker (Hrsg.), Worms 2011, s. 78. 

5 D. Strauss, Zur Bildungssituation von deutschen Sinti und Roma, „Aus Politik und Zeitge-
schichte” 2011, nr 22-23, s. 48; R. Marx, Roma in Deutschland aus ausländerrechtlicher Sicht, 
„Aus Politik und Zeitgeschichte” 2011, nr 22-23, s. 41; Ch. Brüggemann, S. Hornberg, E. Jo-
nuz, Heterogenität und Benachteiligung – die Bildungssituation von Sinti und Roma in Deutsch-
land, s. 97, https://www.waxmann.com/& leadmin/media/zusatztexte/2841Sinti.pdf (14 V 
2016).
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Przybyli do Niemiec Sinti i Romowie generalnie różnią się od rdzennych 
Niemców wyglądem, tradycją, kulturą i językiem. Ponadto same poszczególne 
grupy romskie w RFN różnią się także między sobą. Przede wszystkim przyna-
leżnością do danej grupy, władają różnymi językami, pielęgnują różne tradycje, 
są wyznawcami różnych religii, a ich (także w samej danej grupie) sytuacja mate-
rialna jest zróżnicowana.

W przypadku różnic językowych, to przykładowo istnieje niemiecki romski, 
czy węgierski romski, które w dużym stopniu różnią się między sobą. Członko-
wie obu grup porozumiewając się swoimi dialektami języka romskiego nie mają 
większych szans na zrozumienie się. Tym bardziej nie zrozumieją się porozu-
miewając się w językach narodowych państw, skąd pochodzą (gdzie się urodzili). 
Sinti i Romowie (niemieccy, jak i przybyli do RFN z różnych krajów) nie posia-
dają swojej własnej religii. Są oni członkami różnych religii i konfesji. W Europie 
Środkowej są przede wszystkim katolikami lub protestantami, a w Europie Połu-
dniowo-Wschodniej są oni głównie muzułmanami czy prawosławnymi. Należy 
także pamiętać, że część ludności romskiej jest członkami wolnych kościołów. 
Natomiast prawie wszystkich Sinti i Romów, nieważne w jakim kraju urodzili się, 
cechuje: wielka kulturowa homogeniczność, szacunek do rodziny (w tym szcze-
gólnie respekt przed starszymi), korzystanie z własnego języka (jeżeli wcześniej 
nie utracili) i ostatnio również uświadomienie wiekowej dyskryminacji i wiedza 
o niemieckim narodowosocjalistycznym ludobójstwie (romskim holocauście – 
parajmos)6.

Fale migracyjne ludności romskiej do RFN po 1990 r.

W okresie od 1990 do 2015 r. można wyróżnić kilka większych fal przybywa-
jących Romów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej do 
zjednoczonych Niemiec7.

Pierwsza fala Romów przybywających do RFN miała miejsce na samym po-
czątku lat 90. XX w., wraz z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej i Bałkanów. Po otwarciu granic byłego bloku wschodniego, obywatele 

6 Por. U. Engbring-Romang, Ein unbekanntes Volk? Daten, Fakten und Zahlen, http://www.bpb.
de/internationales/europa/sinti-und-roma-in-europa/179536/ein-unbekanntes-volk-daten-
 -fakten-und-zahlen (14 V 2016).

7 Dnia 3 X 1990 r. doszło do zjednoczenia Niemiec – obu powstałych po II wojnie światowej 
(1949 r.) państw niemieckich: Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej 
Niemiec. Szerzej na ten temat patrz m.in.: H.A. Winkler, Der lange Weg nach Westen, Bd. 2: 
Deutsche Geschichte vom „Dritten Reich” bis zur Wiedervereinigung, München 2002; E. Czio-
mer, Historia Niemiec 1945-1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedno-
ści, Kraków 1992. 
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byłych krajów komunistycznych mogli wreszcie bez przeszkód otrzymać pasz-
port i wybrać się za granicę, aby zobaczyć jak wygląda prawdziwy Zachód (kraje 
kapitalistyczne, zwłaszcza RFN, Austria czy Włochy) lub podjąć w którymś z tych 
krajów dobrze płatną pracę. Wielu obywateli byłych krajów komunistycznych 
udało się za granicę. Wśród tych obywateli była także spora liczba Romów. Wielu 
z nich w sposób legalny lub też nie, zamierzało zamieszkać szczególnie w Niem-
czech „w państwie socjalnym”, w kraju bardzo bogatym i zapewniającym świad-
czenia socjalne, nie tylko swoim obywatelom, ale azylantom i emigrantom.

Druga fala przybycia Romów do Niemiec miała miejsce podczas rozpadu Ju-
gosławii i w jej konsekwencji wojny domowej (1991-1995). Podczas tego kon{ ik-
tu dochodziło do czystek etnicznych, jedną z najbardziej narażonych nacji byli 
właśnie Romowie, żyjący szczególnie w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Serbii. 
Bardzo wielu Romów zostawiło swoje mieszkania i mienie (lub je wcześniej utra-
ciło), aby ratować życie, uchodząc głównie do RFN.

W trzeciej fali wielu Romów z Kosowa uciekło do RFN w latach 1998-1999. 
W tym czasie toczyła się wojna domowa między oddziałami UÇK (pol. Armia 
Wyzwolenia Kosowa) a serbskimi siłami zbrojnymi. Szacuje się, że w tym okresie 
czasu uciekło z Kosowa 100 tys. Romów, z czego większość znalazła się w RFN8.

W sumie w latach 90. ubiegłego wieku największą grupę Romów przyjęto 
w RFN z Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny. Zdecydowana większość uchodźców 
z byłej Jugosławii otrzymała status azylantów (dostali azyl polityczny) lub posiada 
tzw. status pobytu tolerowanego (prawo pobytu). Pozostali Romowie z tej części 
Europy, nie posiadający żadnego z wymienionych statusów, przebywają nielegal-
nie na terenie państwa niemieckiego9. Warto także dodać, że analizując dane Fe-
deralnego Biura ds. Migracji i Uchodźców można stwierdzić, że od lat przybywa 
do Niemiec wielu Romów z Serbii, Macedonii i Kosowa, szukając w tym kraju 
schronienia, azylu. Jednak od kilkunastu lat tylko niewielki odsetek podań o uzy-
skanie azylu w Niemczech zostaje rozpatrzony pozytywnie dla wnioskodawców10. 
Z tego powodu tylko nielicznym wolno pozostać w RFN. Warto wspomnieć, że 
orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 r., w którym jest 
mowa o znacznym podwyższeniu podstawowych stawek dla osób starających się 

8 M. End, K. Herold, Y. Robel, Antiziganistische Zustände – eine Einleitung Virulenzen des Anti-
ziganismus und De5 zite in der Kritik, s. 15, http://www.unrast-verlag.de/images/stories/virtu-
emart/product/Einleitung_azz.pdf (17 V 2016). 

9 L. Schock, Roma in Deutschland – Eine Betrachtung der Lebenssituation unter den gegebenen 
gesellscha( lichen Rahmenbedingungen und daraus resultierende Handlungsperspektiven, Berlin 
2008, s. 38, http://www.suedost-ev.de/veroe� entlichungen/dok/Leone_Schock__Roma_in_
Deutschland.pdf (17 V 2016).

10 Więcej na temat migracji do Niemiec i jej statystyk zob.: http://www.bamf.de/DE/Migration/
migration-node.html, http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/statistiken-node.html 
(17 V 2016).
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o azyl w Niemczech i dopasowanie ich do poziomu zasiłków pomocy społecznej, 
stało się powodem sporego wzrostu wniosków o azyl.

Czwarta fala Romów przybyła do Niemiec po wejściu do Unii Europejskiej 
(UE) – w 2004 r. krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polski, Węgier, Czech, 
Słowacji) oraz po wstąpieniu do struktur unijnych w 2007 r. Bułgarii i Rumunii11. 
Romowie z tych krajów przybywają do RFN w poszukiwaniu lepszych warunków 
życia oraz pracy. Szacuje się, że w tym okresie czasu przyjechało do Niemiec co 
najmniej kilkadziesiąt tysięcy Romów, aby osiedlić się (ewentualnie podjąć także 
pracę) w tym kraju. Należy również dodać, że w ciągu każdego roku przyjeżdża 
do RFN wiele tysięcy Romów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów 
(głównie z państw unijnych), którzy chcą zatrzymać się w tym kraju na pewien 
czas, aby sprawdzić, czy warunki życia im odpowiadają.

W rzeczywistości wszystkie wyżej wymienione fale są spowodowane a zara-
zem zdeterminowane przede wszystkim faktem dyskryminacji, biedy, bezrobo-
cia, innymi słowy marginalizacją oraz wykluczeniem z życia społecznego Romów 
w swoich krajach pochodzenia oraz możliwością polepszenia sobie i rodzinie 
warunków życia. Wymienione czynniki zmuszają ich do wyjazdów – migracji 
z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Bałkanów). Należy 
jednak podkreślić, że każda nowa fala migracji Romów z tych części Europy przy-
wołuje stare uprzedzenia w społeczeństwie ich przyjmującym.

Społeczne spostrzeganie romskich migrantów 
w Niemczech

Mimo że słowo „Cygan” ma w Niemczech negatywny wydźwięk i jest uznawane 
za niepoprawne politycznie, to jednak w RFN Sinti i Romowie (nie tylko nowo 
przybyli z krajów Europy po zjednoczeniu Niemiec, ale i ci, którzy mieszkają od 
wielu pokoleń w Niemczech) są postrzegani przez społeczeństwo zazwyczaj ne-
gatywnie i dochodzi nieraz do ich dyskryminacji. We wzajemnym postrzeganiu 
Niemców i obcokrajowców ciągle jeszcze przeważają stereotypy. Do dziś istnieje 
duży resentyment Niemców wobec ludności romskiej. Stereotypy i resentymen-
ty biorą się zazwyczaj z niewiedzy, braku (niewielkiej ilości przeprowadzonych) 
badań nad społecznością romską oraz braku wiedzy i kontaktów z nią, która 
w znacznej mierze żyje w tym kraju od wielu pokoleń (szczególnie niemieccy 
Sinti i Romowie)12.

11 L. Schock, Roma in Deutschland…
12 Przykładem może być fakt, że w wielu krajach od stuleci prowadzą osiadły tryb życia. Wy-

obrażenie, że Sinti i Romowie są bezpaństwowcami i wędrują po Europie z kraju do kraju, też 
należy do stereotypów i służy głównie uzasadnianiu dyskryminacji i wykluczeniu.

Migracje Romów z Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów do Niemiec…
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Od wielu wieków społeczeństwo większościowe w Niemczech wzrasta z wielo-
ma uprzedzeniami dotyczącymi „Cyganów”. Przez stulecia słowo to kojarzyło się 
przeciętnemu Niemcowi negatywnie – z negatywnym opisem członka społeczno-
ści romskiej w Niemczech. Negatywne nastawienie do Sinti i Romów oparte jest 
nie na rzeczywistym doświadczeniu, lecz na kolektywnym przekazie rodzinnym, 
szkolnym, społecznym. Do tego członkowie społeczeństwa większościowego o tej 
grupie osób zdobywają wiedzę za pomocą środków masowego przekazu, z arty-
kułów prasowych, powieści, opery, operetki i & lmów, gdzie zazwyczaj „Cygan” 
jest przedstawiany w sposób tendencyjny i stereotypowy. Z tego względu część 
niemieckiego społeczeństwa uważa do dziś Sinti i Romów za nie pasujących do 
społeczeństwa m.in.: za „pasożyty społeczne”, ludzi „aspołecznych” i „prymityw-
nych podludzi”, którzy żyją z zasiłków społecznych, kradną, a swoje dzieci zamiast 
do szkół wysyłają na ulice, aby żebrać i kraść. Należy przy tym dodać, że wśród 
współczesnego społeczeństwa są powielane stereotypy o „Cyganach”, w których, 
z jednej strony, okoliczności ich życia są ukazywane romantycznie – ognisko, 
muzyka, tańczące kobiety i wróżenie z kart i z ręki, a z drugiej strony obraz tej 
społeczności jest przedstawiany negatywnie jako osoby niepracujące, żebrzące, 
włóczędzy, czy trudniące się różnego rodzaju przestępstwami. Ten obraz rom-
skiej społeczności nieraz podsycają niemieckie środki masowego przekazu oraz 
niemieccy politycy i niektóre partie polityczne13 (o tym w dalszej części artykułu).

Przez uprzedzenia, które rodzą się ze stereotypów i wyobrażeń o Sinti i Ro-
mach, wielu członków tej społeczności było i  jest dyskryminowanych czy też 
wręcz poszkodowanych we współczesnych Niemczech. Z tym zjawiskiem wiąże 
się pojęcie antycyganizmu. Antycyganizm oznacza uprzedzenia, dyskryminację 
oraz rasizm wobec Sinti i Romów. Podstawą tego jest obraz „Cygana”, który skła-
da się z kliszy, stereotypów i resentymentów. Osadzone są one przede wszystkim 
w odległej historii, jednak najbardziej pamiętane są w społeczeństwie z okresu 
propagandy III Rzeszy. Łączy się z tym stygmatyzacja i nieraz przemoc wobec 
społeczności romskiej. Antyromska agresja skierowana jest wprawdzie nie prze-
ciwko abstrakcyjnemu obrazowi, lecz przeciwko konkretnym ludziom, miano-
wicie przeciwko Sinti i Romom. Należy zauważyć, że osoby dyskryminujące lub 
nieraz stosujące przemoc wobec członków społeczności romskiej nie robią roz-
różnienia na przedstawicieli mniejszości narodowej czy uciekinierów, imigran-
tów – Sinti i Romów żyjących w Niemczech. Członkowie lub grupy społeczności 
romskiej, bez rozróżnienia ich statusu prawnego, są uważani za obcych i są ata-
kowani w różny sposób, przede wszystkim przez neonazistów i ich zwolenników.

Należy podkreślić, że antycyganizm w Niemczech istnieje nie tylko w głowach 
ludzi, lecz także w ich konkretnym postępowaniu. Antyromskie myślenie i postę-

13 B. Mihok, P. Widmann, Sinti und Roma als Feindbilder, http://www.bpb.de/izpb/9720/sinti-
 -und-roma-als-feindbilder (17 V 2016).
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powanie części niemieckiego społeczeństwa większościowego (w tym niektórych 
urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, właścicieli wynajmowanych 
mieszkań, pracodawców, itd.) jest wspierane przez mass media oraz niektórych 
polityków i to nie tylko z partii skrajnej prawicy. Elżbieta Szyszlak słusznie stwier-
dza, że społeczność romska jest

w szczególnym położeniu – ze względu na swą odmienność kulturową, częstokroć 
nieakceptowaną przez społeczeństwo większościowe, słabość ekonomiczną, pro-
blemy społeczne z jakimi boryka się oraz brak własnego państwa, stanowi łatwy 
cel ataków zarówno politycznych, jak i & zycznych, których sprawcy mogą liczyć na 
pobłażliwość społeczną a może nawet na wzrost popularności14.

Przez istniejący antycyganizm nieraz dochodzi do tego, że członkowie spo-
łeczności romskiej są na ulicach otwarcie obrażani czy też wręcz atakowani i bici. 
Ich domy i dobytek jest podpalany. Punktem kulminacyjnym antycyganizmu 
w Niemczech były w latach 90. ubiegłego wieku ataki neonazistów w Berlinie 
(zwłaszcza na dworcu Berlin-Lichtenberg) na nowo przybyłych romskich ucie-
kinierów i imigrantów z Bałkanów i Europy Środkowo-Wschodniej oraz podpa-
lenia przez neonazistów domów dla azylantów – Romów w Rostocku-Lichten-
hagen, a także w ostatnich latach kwestia wydalania przez państwo niemieckie 
Romów pochodzących z Bałkanów, zwłaszcza z Kosowa (którzy stamtąd uciekli 
w okresie wojny bałkańskiej przed zagrożeniem życia i codzienną dyskryminacją) 
oraz ich dzieci, które urodzone zostały już w RFN. Władze niemieckie chcą stop-
niowo tych ludzi odesłać do krajów skąd przybyli15.

W Niemczech z uczuciem niechęci części niemieckiego społeczeństwa spoty-
kają się Romowie migrujący do Niemiec z Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
z Półwyspu Bałkańskiego, którzy dość licznie przybyli do tego państwa. W przy-
padku Romów z nowo przyjętych państw Unii Europejskiej, szacuje się, że od 
czasu wstąpienia tych krajów do struktur unijnych, napływ romskich imigrantów 
wzrósł prawie dwukrotnie. Najliczniej migrowali do Niemiec Romowie z Bułgarii 
i Rumunii. Wszyscy Romowie z państw unijnych jako obywatele UE mogą się 

14 E. Szyszlak, Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa. Mniejszość romska w Republice Czeskiej, 
Wrocław 2015, s. 11.

15 Romscy uciekinierzy zostali wypędzeni z Kosowa przez albańską UÇK (Armia Wyzwolenia 
Kosowa) na oczach KFOR (międzynarodowe siły pokojowe NATO, działające w Kosowie) 
pod koniec lat 90. XX w. Wielu z nich znalazło schronienie w RFN, a teraz po latach spę-
dzonych w tym kraju są nakłaniani czy też zmuszani do opuszczenia Niemiec i narażeni na 
prześladowania w kraju ich pochodzenia na podstawie podpisanego porozumienia o read-
misji pomiędzy RFN a Kosowem w kwietniu 2010 r. Dotyczy ono ok. 10 tys. kosowskich 
Romów, którzy zostaliby odesłani z RFN do Kosowa. Warto wspomnieć, że w 2002 r. podobne 
porozumienie podpisało RFN z Federacyjną Republiką Jugosławii dotyczące obywateli tego 
bałkańskiego kraju, którzy mieszkali w Niemczech.
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swobodnie poruszać po całym terytorium Unii i mogą żyć w Niemczech bez sta-
rania się o azyl. Należy pamiętać, że bieda jest główną przyczyną migracji wszyst-
kich Romów. Ponadto wielu z nich ucieka przed wykluczeniem społecznym i dys-
kryminacją w swoich państwach. Magnesem przyciągającym Romów do RFN 
z Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów (z unijnych i nie unijnych państw) 
są przede wszystkim lepsze warunki życia, w tym lepszy system ochrony zdrowia 
i perspektywa otrzymania zasiłku. Napływ tysięcy Romów z tych krajów stawia 
wiele niemieckich miast przed ogromnymi wyzwaniami zwłaszcza socjalnymi. 
Wielu romskich imigrantów żyje w zrujnowanych kamienicach, w katastrofal-
nych warunkach higienicznych, bez ubezpieczenia zdrowotnego. Do 1 I 2014 r. 
ze względu na ograniczony dostęp obywateli Bułgarii i Rumunii do rynku pracy 
w RFN, część Romów rejestrowała działalność gospodarczą otwierając sobie tym 
samym dostęp do pomocy socjalnej. Po otwarciu niemieckiego rynku dla oby-
wateli Bułgarii i Rumunii mogą oni legalnie podjąć pracę i korzystać z pełnego 
wachlarza świadczeń socjalnych. W niemieckim społeczeństwie – wcześniej, jak 
i obecnie – budzi to protesty oraz zakłóca spokój socjalny16. Od wielu lat przeciw-
ko migracji Romów do Niemiec nie tylko członkowie niemieckiej skrajnej prawi-
cy i neonaziści, ale także zwykli niemieccy obywatele protestują oraz demonstrują 
w „romskich dzielnicach”. Mimo złożoności występujących zjawisk dotyczących 
imigranckiej społeczności romskiej we współczesnych Niemczech niepokojący 
jest fakt, że w tym państwie mówi się o „problemie romskim” – czyli postrzega 
się Romów (w tym obywateli Unii Europejskiej) jako kłopot, a nie jako grupę 
społeczną mającą swoje prawa i oczekiwania.

Środki masowego przekazu

Tradycyjny a zwłaszcza negatywny obraz społeczności romskiej wielokrotnie 
przedstawiają niemieckie mass media. Od 1990 r., kiedy to zaczęli przybywać Ro-
mowie z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Półwyspu Bałkańskiego, w niemiec-
kich środkach masowego przekazu zaczęły pojawiać się różnego rodzaju komen-
tarze na temat uprzedzeń wobec społeczności romskiej. Antyromskie komentarze 
można także spotkać od wielu lat w Internecie i na portalach społecznościowych, 
np. na Facebooku, Twitterze, etc.

Przedstawiane w mediach problemy romskie często podtrzymują negatywny 
stereotyp Roma. Niejednokrotnie działania środków masowego przekazu spoty-

16 Kommentar: Arme Roma – ein Problem, das Europa gemeinsam lösen sollte, http://www.dw.de/
kommentar-arme-roma-ein-problem-das-europa-gemeinsam-l%C3%B6sen-sollte/a-16-
61 5700 (18 V 2016); M. Langenstrass, Sinti und Roma in Berlin: Gekommen, um zu bleiben, 
„Der Tagesspiegel”, 3 IV 2012, http://www.tagesspiegel.de/berlin/sinti-und-roma-in-berlin-
 -gekommen-um-zu-bleiben/6468884.html (18 V 2016).
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kają się w Niemczech z krytyką ze względu na przedstawianie ludności romskiej 
(grup romskich) zazwyczaj w złym świetle. Szczególnie w programach telewizyj-
nych (VOX, RTL, ZDF) i radiowych (MDR) ukazuje się wielokrotnie stereotypo-
wy obraz życia Romów i w ten sposób media przyczyniają się do podtrzymywa-
nia, rozszerzania i powielania stereotypów wśród niemieckiego społeczeństwa. 
Ponadto media, gdy ukazują czy informują o negatywnych wydarzeniach, czy 
czynach karalnych, podają przynależność etniczną sprawcy, jeżeli nim jest Sinto 
lub Rom, natomiast gdy sprawca jest Niemcem czy Duńczykiem, to wtedy nie 
podają jego narodowości.

Różne strategie medialne służą etnicyzacji stosunków społecznych, prezen-
towaniu poszczególnych grup etnicznych, imigrantów itp., przykładowo infor-
mowanie w niemieckich środkach masowego przekazu o tym, że do Niemiec nie 
przybywają dobrze wykształceni ludzie lecz głównie Romowie. Od razu sugeruje 
się, że nie są to wykształceni ludzie, a tym samym ukazuje się ich jako gorszych 
ludzi. A nie wspominają, że też są wykształceni Romowie. Właśnie to ich po-
winny media ukazywać i o nich mówić, aby ludzie wiedzieli o takich osobach 
a nie prezentować tylko negatywne wydarzenia z udziałem niewykształconych 
Romów17. W taki sposób ukazywanie powoduje, że społeczeństwu większościo-
wemu słowo „Rom” kojarzy się jedynie z problemami społecznymi, & nansowymi 
i kryminogennymi. Kojarzy się automatycznie z osobami bezdomnymi, niewy-
kształconymi, marginesem społecznym i patologią społeczną18. Należy podkre-
ślić, że sensybilizacja obszarów tematycznych dotyczących społeczności romskiej 
żyjącej w Niemczech przedstawiana przez niemieckie środki masowego przekazu 
prawie nie istnieje, zamiast tego przedstawiane są często niere{ eksyjne, tradycyj-
ne i negatywne stereotypy.

Po zjednoczeniu Niemiec mass media ostrzegały przed „falą Cygańską” z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów oraz domagały się od władz państwo-
wych zaostrzenia prawa do otrzymania azylu w RFN po przybyciu wielu Romów 
z tych stron. Na wiosnę 1990 r. zaczęła rosnąć liczba przybywających z Rumu-
nii i tym samym rozpoczęły się obawy przed niekontrolowanym przybywaniem 
„Cyganów” do Niemiec. Media od samego początku monitorowały tę migrację 
i ostrzegały o dość sporej liczbie Romów wśród uciekinierów. W maju i czerwcu 
tego roku berlińskie gazety (szczególnie „Berliner Zeitung” „Tagesspiegel” i „Ta-
geszeitung”) codzienne donosiły, że blisko 80% Rumunów, to Romowie i Sinti. 
Przykładowo 30 V 1990 r. „Tagesspiegel” informował, że: „większość grupy azy-
lantów, którzy zgłosili się w Berlinie, są Sinti i Romami”. W rzeczywistości w tym 
miesiącu przybyło 3496 azylantów, w tym 1717 Sinti i Romów. Dnia 10 VIII 

17 W. Schmiese, „Armutszuwanderung nicht unlösbar”. Interview mit Markus Löning, „ZDF-
 -Morgenmagazin”, 20 II 2013.

18 B. Mihok, P. Widmann, Sinti und Roma…
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1990 r. pojawiła się informacja: „Większa część z nich, a mianowicie 55%, są Ro-
mami z Rumunii”19.

Pisząc o obawach niekontrolowanego przypływu wschodnioeuropejskiej i bał-
kańskiej ludności romskiej, jeszcze na początku roku 1990 przeważnie występo-
wało pojęcie „Sinti i Romowie”, natomiast w okresie późniejszym coraz częściej 
dziennikarze zaczęli używać pojęcia „Cyganie”. W środkach masowego przekazu 
coraz częściej pojawiały się także artykuły, reportaże czy programy dotyczące 
zaostrzenia prawa do otrzymania azylu w RFN, w tym zwłaszcza Romom. W la-
tach 90. ubiegłego wieku oraz współcześnie, zwłaszcza po wejściu państw Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, media wraz 
z niektórymi politykami podsycały i podsycają uprzedzenia i stereotypy wobec 
Sinti i Romów żyjących w Niemczech. Przede wszystkim negatywnie ukazują zja-
wisko migracji tej społeczności do Niemiec i stosują, odnosząc się do tej kwestii, 
mowę nienawiści. Część środków masowego przekazu używa w swoich mate-
riałach sformułowania „migracja ubóstwa / wędrówka biedy” (niem. Armuts-
wanderung) opisując zjawisko migracji Romów z Rumunii i Bułgarii do Niemiec 
oraz pisząc, że właśnie ci imigranci „testują sprawność niemieckiego państwa 
socjalnego”, „zżerają” czy „ssą” państwo socjalne, będąc swoistymi „oszustami 
społecznymi”, którzy oszukują państwo i system podatkowy. Przez to osłabiają 
rozwój państwa i rynek pracy, żyjąc na koszt państwa uczciwych obywateli i po-
datników20. Jak można przeczytać sformułowania te mają ton antycyganistyczny.

Poza tym, co jakiś czas dochodzi do zamalowań lub zniszczeń miejsc pamięci, 
pomników, tablic upamiętniających deportacje i/lub ludobójstwo Sinti i Romów 
przez narodowych socjalistów w okresie III Rzeszy. Przy takich miejscach odby-
wają się nieraz manifestacje lub demonstracje neonazistów. Dochodzi do prze-
marszów neonazistów, którzy demonstrują przy obozach zagłady Buchenwald, 
Dachau czy Sachsenhausen. Nazistowskie demonstracje stanowią prowokacje 
i znieważenie o& ar. Kiedyś było to nie do pomyślenia21. Jednak współczesne lo-
kalne mass media rzadko poświęcają tym incydentom więcej uwagi lub w ogóle 
o nich nie wspominają. Ponadto często opinia publiczna nie reaguje na tego typu 
ekscesy neonazistów. Przemoc wobec społeczności romskiej niejednokrotnie 
spotyka się z cichym przyzwoleniem społecznym, a zjawisko to nie odnajduje 
większego zainteresowania w środkach masowego przekazu.

19 Ibidem.
20 http://www.bpb.de/izpb/9677/vorurteile (17 V 2016).
21 A. Geisler, Ch. Schultheis, Heile Welten. Rechter Alltag in Deutschland, München 2011, s. 166.
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Niemiecki dyskurs polityczny w RFN 
wobec romskich imigrantów

Kwestia mowy nienawiści wobec przybywających Romów do Niemiec nie jest 
tylko sprawą niektórych niemieckich mediów, ale także częściowo niemieckie-
go dyskursu politycznego i wyborczego, gdzie następuje stereotypizacja Romów. 
Podczas ostatnich wyborów do Bundestagu (wrzesień 2013 r.) niemiecka partia 
NPD22 prowadziła kampanię wyborczą, w której Romowie zostali wykorzystani 
do gry politycznej. Na ich negatywnym przedstawianiu, na strachu przed nimi 
partia chciała zdobyć głosy wyborców. Plakaty wyborcze oraz ulotki NPD przed-
stawiały np. romskie dziecko z bronią w ręku, a hasła brzmiały w następujący 
sposób: „Pieniądze dla babci zamiast Sinti i Romom”, czy „Zatrzymać przypływ 
Cyganów”. Tylko niewielki odsetek wyborców poparło tę partię23.

Natomiast podczas bawarskich wyborów samorządowych w marcu 2014 r. 
i wyborów europejskich (do Parlamentu Europejskiego) w maju 2014 r. Horst 
Seehofer24 używał sloganu wyborczego „Kto oszukuje, ten wylatuje” (chodziło 
w domyśle głównie o Romów przybywających do RFN). Należy podkreślić, że 
chadeckie hasło podczas kampanii wyborczej spotkało się z dużą nieakceptacją, 
nie tylko wśród socjaldemokratów w nowym rządzie, ale wśród partii opozy-
cyjnych, a nawet wśród stowarzyszeń kościelnych, jak Caritas i odbiło się złym 
echem za granicą. Chadecy tłumaczyli się, że chodziło im jedynie o nośne hasło 
wyborcze podczas kampanii, które przyciągnęłoby nowych sympatyków chadec-
kiej partii25.

Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów protestowała przeciwko takiemu 
prowadzeniu kampanii wyborczej przez niemieckie partie polityczne (zwłaszcza 
przez NPD), które dyskryminują i zniesławiają Romów. Organizacja dachowa 
społeczności romskiej w Niemczech domaga się od władz niemieckich zakaza-
nia prowadzenia brudnej kampanii wyborczej kosztem wizerunku Romów oraz 
delegalizacji NPD26.

22 Narodowodemokratyczna Partia Niemiec – niemiecka partia o programie neonazistowskim.
23 Dokładne wyniki wyborów do Bundestagu (2013): https://www.bundeswahlleiter.de/de/bun-

destagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/ (21 V 2016).
24 Przewodniczący CSU (niemiecka centroprawicowa chadecka partia polityczna działająca 

w Bawarii), od października 2008 r. premier rządu Bawarii, a od 1 XI 2011 r. przewodniczący 
Bundesratu, w okresie od 17 II do 18 III 2012 r. pełnił tymczasowo obowiązki prezydenta 
Niemiec.

25 K.J. Bade, „Armutswanderung”: Pragmatismus, Rassismus und Negative Integration, http://
www.migazin.de/2014/03/18/bade-armutswanderung-pragmatismus-rassismus-negative  -in-
te gra tion/ (21 V 2016); http://kjbade.de/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-18_armuts-
wanderung_MIGAZIN.pdf (21 V 2016). 

26 Zob.: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Presseinformation an die Redaktionen Aktuelles 
und Politik. Zentralrat fordert gesetzliches Verbot diskriminierender Wahlwerbung – P) icht für 
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Jeżeli chodzi o partie skrajnej prawicy, to swoim programem, ideologią i róż-
nego rodzaju prowadzonymi akcjami podsycają uprzedzenia i nienawiść do spo-
łeczności romskiej wśród niemieckiego społeczeństwa. Akty przemocy przeciw 
Sinti i Romom mają podłoże resentymentów z historii, zwłaszcza rasistowskich, 
znanych z okresu III Rzeszy. Dyskryminacja wobec Sinti i Romów stygmatyzuje 
tę społeczność. Poza tym wśród zintegrowanej części jej członków ze społeczeń-
stwem większościowym istnieje strach przed wykluczeniem i dyskryminacją. 
Z tego powodu część tych osób nie przyznaje się do swojego pochodzenia.

Antyromskie postrzeganie kon{ iktów prowadzi w ostatnich latach w wie-
lu niemieckich miastach do powstania inicjatyw społecznych ich mieszkańców 
przeciwko napływowi romskich imigrantów z zagranicy do ich miejscowości. 
Antycyganizm, obok antyislamskości, stanowi ważny składnik agitacji prawico-
wo-populistycznych ruchów społecznych (Pro-Bewegnungen). Temat ten odgry-
wa znaczną dla nich rolę. Agitacja tych ruchów jest przeprowadzana – w pośredni 
lub bezpośredni sposób – m.in. pod antyromskimi sloganami. Organizują ludzi 
do gromadzenia się pod tymi hasłami wyrażając swój sprzeciw wobec mieszkają-
cej na danym osiedlu lub dzielnicy w niemieckim mieście społeczności romskiej. 
Przeprowadzają różnego rodzaju akcje, zwłaszcza zbieranie podpisów mieszkań-
ców, demonstracje itp. W ten sposób chcą usunięcia tej społeczności ze swojej 
okolicy – w tej sprawie często chcą wziąć sprawy w swoje ręce. Najbardziej znane 
są akcje ruchu Deutsche Liga für Volk und Heimat, który na początku lat 90. XX w. 
zrobił wręcz „polowanie” na Romów z byłej Jugosławii. Za wskazanie miejsca 
pobytu Roma dana osoba otrzymywała 100 marek, natomiast po denuncjacji 
Rom był pozbawiany prawa do złożenia podania o azyl w Niemczech i następnie 
wydalany z RFN. W ostatnich latach ruchy społeczne jak: Pro NRW, Pro Köln, 
Pro Deutschland w poszczególnych miastach RFN organizują ludzi przeciwko za-
mieszkiwaniu w mieście Romów ze Wschodu oraz Bałkanów, jako zagrożenie dla 
mieszkańców. Takie akcje wspierają lub popierają partie skrajnej prawicy oraz 
neonaziści. Głównie tym zainteresowana jest największa niemiecka partia skraj-
nej prawicy NPD. Zajmuje się takimi sprawami, aby lokalnie zainterweniować 
i nagłośnić sprawę pod swoim kątem. W zasadzie protestuje przeciw wszystkie-
mu, co wywołuje społeczne niezadowolenie, siebie zaś przedstawia jako partię 
„patriotycznych wybawców narodu”.

W dzisiejszych czasach skrajna prawica w RFN jest postrzegana jako normal-
ne zjawisko. W Niemczech przyzwyczajono się do skrajnej prawicy. Obecnie nie-
mieccy politycy widzą większe zagrożenie islamskim terroryzmem niż skrajną 
prawicą i rosnącą sympatią dla nacjonalizmu wśród niemieckiego społeczeństwa. 
Z poparciem skrajnej prawicy przez część niemieckiego społeczeństwa wiąże się 

Behörden zum Einschreiten gegen NPD-Plakate gegen Roma, http://zentralrat.sintiundroma.
de/content/downloads/presseschau/292.pdf (21 V 2016).
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bardzo otwarta polityka imigracyjna RFN, zgodnie z którą imigranci lub azy-
lanci mają rozliczne prawa, a to wzbudza u przewrażliwionych Niemców prze-
świadczenie o niesprawiedliwości i odrzuceniu. Właśnie w nowych landach RFN 
(w dawniejszej NRD) skrajna prawica tra& ła na szczególnie podatny grunt. Cie-
szy się ona poparciem. Klimat społeczny i polityczny sprzyja skrajnej prawicy 
w jej pracy szczególnie na wschodzie Niemiec. Rasizm, uprzedzenia i nienawiść 
wobec obcokrajowców, narodów – mniejszości narodowych i etnicznych żyją-
cych w Niemczech, w tym Sinti i Romów, są promowane przez niemieckie eks-
tremistyczne ugrupowania prawicowe. Skrajna prawica m.in. na antycyganizmie 
zdobywa nowych członków do swoich organizacji i partii.

W Niemczech istnieje wiele różnych programów rządowych skierowanych 
przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi, ksenofobii, prawicowemu ekstremi-
zmowi, jednak nie ma żadnego poświęconego antycyganizmowi27. Chociaż an-
tycyganizm nie jest spostrzegany przez stronę rządową jako szczególny fenomen 
społeczny, to jest on traktowany jako część rasizmu. Programy te mają za zadanie 
szczególnie wzmocnić uświadomienie demokratyczne, otwartość na świat, spo-
łeczne zaangażowanie i tolerancję wśród niemieckiego społeczeństwa, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia.

Problemy integracyjne romskich imigrantów w RFN

W społeczeństwach europejskich, w tym w Niemczech, w dalszym ciągu utrzy-
mują się stereotypy dotyczące społeczności romskiej. Na ich podstawie przypi-
suje się jej niechęć do asymilacji i wolę życia na obrzeżach społeczności w wa-
runkach wykluczenia. Mocno zakorzenione negatywne stereotypy podtrzymują 
i usprawiedliwiają powszechnie aprobowaną wrogość społeczeństwa wobec rom-
skiej zbiorowości. Z  jednej strony brak wzajemności i  społeczne odrzucenie, 
a z drugiej strony mechanizm obrony, który przyjmuje formę silnego trzymania 
się ekskluzywnej i tradycyjnej tożsamości prowadzącej do segregacji i margina-
lizacji tej społeczności. W ten sposób Romowie pozostają w pozycji upośledzo-
nych, gorszych w społeczeństwie. Przejawem tego są ich złe warunki społecz-
ne, ekonomiczne i mieszkalne – generalnie życia. Antyromskie nastroje jeszcze 
bardziej powodują oddzielenie Romów od reszty społeczeństwa i pogłębiają 
jeszcze bardziej ich ubóstwo i marginalizację28. Nie tylko w Europie Środkowo-
-Wschodniej czy Południowo-Wschodniej, ale także w  Europie Zachodniej, 

27 M. End, Antiziganismus. Zum Stand der Forschung und der Gegenstrategien, Mannheim 2012, 
s. 67.

28 Por. A. Mirga, N. Gheorghe, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, Kraków 1998, s. 15; 
J.-P. Liegeois, Roma, Gypsies, Travellers, Strasbourg 1994; A. Fraser, ' e Gypsies, Oxford 1992.
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w tym w Niemczech, w niektórych przypadkach dyskryminacja przeradza się 
w przemoc na tle rasowym.

Wielu romskich respondentów przeprowadzanej ankiety socjologicznej przez 
Centralną Radę Niemieckich Sinti i Romów uważało, że osobiście doświadczają 
uczucia dyskryminacji, zagrożenia i zniewagi, zwłaszcza przez niemieckich oby-
wateli i sąsiadów oraz niektórzy z badanych stwierdzili, że byli atakowani przez 
neonazistów29. Natomiast niemieckie badania opinii publicznej wskazują, że bli-
sko połowa Sinti i Romów żyjąca na terytorium Niemiec jest dyskryminowana 
przez społeczeństwo większościowe30. Aż 80% ankietowanych stwierdziło, że Sinti 
i Romowie z powodu swojej przynależności etnicznej niechętnie lub w ogóle są 
nieprzyjmowani do pracy przez pracodawców. Dyskryminacja tej społeczności 
rozpoczyna się już od szkoły, a później ma miejsce przy poszukiwaniu pracy 
i mieszkania31. Trzy czwarte tej społeczności potwierdza dyskryminację w pracy, 
lokalach gastronomicznych, a 64% jest odrzucanych przez sąsiadów32. Ponadto 
40% ankietowanych wśród niemieckiego społeczeństwa stwierdziło, że miałoby 
problem z tym, gdyby w jego okolicy zatrzymaliby się Sinti i Romowie, 44% uwa-
żało, że Sinti i Romowie mają skłonność do przestępczości, natomiast prawie 28% 
badanych zgodziło się z twierdzeniem, że Sinti i Romowie powinni być wypędze-
ni z centrów miast33.

Specy& czny sposób życia większości Romów (szczególnie przybyłych w ostat-
nim ćwierćwieczu do RFN) i ich bieda stawiają niemieckie miasta przed wieloma 
trudnymi problemami. Wielu romskich imigrantów żyje na granicy legalności, 
w zrujnowanych kamienicach, w fatalnych warunkach higienicznych, bez ubez-
pieczenia zdrowotnego. Od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej państw Euro-
py Środkowo-Wschodniej i Bałkanów, a szczególnie Rumunii i Bułgarii, napływ 
imigrantów z tych państw do Niemiec wzrósł parokrotnie. Takie miasta jak Ber-
lin, Monachium, Hamburg, Mannheim czy Dortmund stoją szczególnie przed 
problemami społecznymi, które przywędrowały z imigrantami, oraz problemami 
& nansowymi (taka masa romskich migrantów wymaga od systemu socjalnego 
wysokich nakładów & nansowych). Niemieckie miasta nie były przygotowane na 
przybycie tak wielu romskich imigrantów i czują się wręcz przeciążone problema-
mi związanymi z masowym ich przyjazdem. Oczekują one wsparcia & nansowego 

29 W. Heitmeyer, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) in einem entsicherten Jahr-
zehnt, „Deutsche Zustände” 2012, Folge 10, s. 15-41. 

30 D. Strauß (Hg.), Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma. Dokumenta-
tion und Forschungsbericht, Mannheim 2012, s. 44.

31 Idem, Zur Bildungssituation…, s. 52.
32 Ergebnisse der Repräsentativumfrage des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma über den Ras-

sismus gegen Sinti und Roma in Deutschland, Heidelberg 2006. 
33 W. Heitmeyer, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit…, s. 15-41; M. End, Antiziganismus…, 

s. 61.
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szczególnie z kas krajowych (danego landu), niemieckiej kasy federalnej (pań-
stwowej) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (europejskiej)34.

Od lat władze niemieckich miast ostrzegają przed negatywnymi skutkami 
rosnącego napływu imigrantów z Rumunii i Bułgarii, gdzie większość stanowią 
Romowie, którzy ze względu na brak wykształcenia nie mają większych szans 
na pracę w Niemczech. A to – ich zdaniem – powoduje wiele problemów, które 
w konsekwencji zagrażają ogólnie pojętemu pokojowi społecznemu35. Na margi-
nesie należy wspomnieć, że Niemcy często nazywają Romów z Rumunii i Bułga-
rii (częściowo, aby nie narazić się na niepoprawność polityczną – nie nazywając 
ich „Cyganami”) Rumunami i Bułgarami. Przez to wszyscy imigranci z Rumunii 
i Bułgarii często utożsamiani są z Romami. Z kolei dla wielu rdzennych Rumu-
nów i Bułgarów utożsamianie ich z Romami jest wręcz obraźliwe i krzywdzące, 
ponieważ ich obraz i spostrzeganie wśród Niemców wiele traci. Przeciętnemu 
Niemcowi Rumun czy Bułgar w zasadzie kojarzy się z Romami, a oni ogólnie nie 
cieszą się sympatią społeczną.

Z powodu istniejących ograniczeń na niemieckim rynku pracy dla obywateli 
Rumunii i Bułgarii, do 1 I 2014 r., nie wolno było im w Niemczech pracować 
legalnie bez zezwolenia. Przybyli Romowie zazwyczaj pracowali na czarno, przez 
co popadali w kon{ ikt z prawem, natomiast jeżeli już zaczęli pracować, to zwykle 
podejmowali się oni prac dorywczych za kilka euro za godzinę (niskie stawki). 
Tylko nieliczni byli ubezpieczeni – głównie ci (i ich rodziny), którzy o& cjalnie 
założyli (zazwyczaj niewielką) działalność gospodarczą. Od momentu pełnego 
dostępu (1 I 2014 r.) obywateli Rumunii i Bułgarii do niemieckiego rynku pracy, 
życie Romów niewiele się zmieniło, choć trzeba zaznaczyć, że niektórzy z nich 
podjęli legalną pracę. Zdecydowana większość Romów (ale to też tyczy się ich 
pobratymców z innych bałkańskich krajów i państw Europy Środkowo-Wschod-
niej) z powodu niewystarczających lub braku środków & nansowych żyją w cięż-
kich warunkach bytowych. Ponadto niewielu przybyłych Romów do RFN chodzi 
na kursy języka niemieckiego i innego rodzaju kursy integracyjne a ich dzieci 
w większości przypadków nie uczęszczają do szkół36.

Większość Romów z Europy Południowo-Wschodniej i Bałkanów osiedla się 
w dzielnicach zmagających się od dawna z wysokim bezrobociem i innymi po-
ważnymi problemami społecznymi. Przykładowo, w jednej z dzielnic Duisburga, 
po rdzennych Niemcach oraz Turkach, bułgarscy Romowie stanowią trzecią pod 

34 V. Spasovska, Biedni Romowie – wspólny problem Europy, http://biznes.onet.pl/biedni-ro mo-
wie-wspolny-problem-europy,18491,5428293,news-detal (21 V 2016). 

35 Niemieckie miasta nie chcą Romów i Bułgarów, http://www.tvp.info/9980266/swiat/niemiec-
kie-miasta-nie-chca-romow-i-bulgarow/ (22 V 2016).

36 O. Kämper, I. Metzner, Niemcy. „Ziemia obiecana” Sinti i Romów, http://www.dw.com/pl/
niemcy-ziemia-obiecana-sinti-i-rom%C3%B3w/a-16258145 (22 V 2016). 
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względem liczebności (ok. 2 tys.) grupę narodowościową37. W ocenie Związku 
Miast Niemieckich największym problemem są Romowie, którzy najczęściej ko-
czują w budynkach nadających się w zasadzie do wyburzenia. Ponadto władze 
miast nie mają koniecznych środków & nansowych, aby zapewnić im mieszkanie, 
opiekę medyczną i pomoc socjalną38.

W miastach migranci są często postrzegani jako intruzi i spotykają się z nie-
chęcią miejscowej ludności. Wielu mieszkańców miast nie chce pogodzić się 
z obecnością Romów. Skarżą się na śmieci przed domami i hałas:

Polscy Romowie mieszkają od lat na południu Berlina, w dzielnicy Neukölln, tak-
że we wschodniej części Mahrzahn-Hellersdorf. Niespełna dwa lata temu zaczęli 
wynajmować mieszkania w zachodniej części osiedla. Spółdzielnia mówi o 8, góra 
10 wynajętych mieszkaniach, tyle, że wszystkie w obrębie jednej, dwóch ulic. I nikt 
nie wie, ile osób w nich mieszka. Jedni wyjeżdżają, inni przyjeżdżają – tłumaczy 
Arnold Schachtschneider z biura wynajmu mieszkań Helle Aue. […] Mieszkania 
Romów są zazwyczaj zatłoczone. Przyjeżdżają rodziny, goście z Polski. […] przy-
znaje, że kon{ ikty istnieją. Kiedy romskie kobiety suszą na balkonach kapiące, 
wyprane dywany. Kiedy goście z Polski przyjeżdżają w środku nocy i nawołują się 
z rodakami z trzeciego piętra. Kiedy naprawiają na ulicy samochody i nie wiado-
mo, co później zrobić z porzuconymi wrakami. Latem romskie rodziny okupują 
plac zabaw, mieszkańcy są niepewni, boją się podejść, „czują się wykluczeni”. Kiedy 
spółdzielnia wynajmuje dzisiaj Romom mieszkanie, stara się, żeby było to miesz-
kanie na parterze, „żeby goście z Polski nie musieli krzyczeć do trzeciego piętra”39.

Niemcy widzą w przybyłych Romach z Europy Środkowo-Wschodniej i Bał-
kanów (szczególnie z Rumunii i Bułgarii) zagrożenie porządku publicznego i za-
rzucają im niechęć do integrowania się w społeczeństwie niemieckim. Zarzuca 
im się pracę na czarno, kradzieże, awantury na ulicach oraz wykorzystywanie 
państwa socjalnego – życie ze świadczeń socjalnych. Ponadto Romowie niejedno-
krotnie spotykają się z uczuciem wykluczenia i dyskryminacji. Władze samorzą-
dowe nie potra& ą sobie z tym problemem poradzić, a tym samym z problemem 
zintegrowania społeczności romskiej z miejscową ludnością40.

Alarmujące doniesienia prasowe o rosnącej stale przestępczości romskich 
przybyszów nie odpowiadają danym policyjnym. Zła opinia o romskich imi-
grantach ma w rzeczywistości niewielkie potwierdzenie w faktach. Rzeczywiste 

37 A. Grunau, A. Pawlak, Wieża Babel w Duisburgu: imigranci się nie integrują, http://www.dw.de/
wie%C5%BCa-babel-w-duisburgu-imigranci-si%C4%99-nie-integruj%C4%85/a-15737263 
(22 V 2016).

38 Niemieckie miasta nie chcą… 
39 E. Stasik, Sól w oku neonazistów: polscy Romowie w Berlinie, http://www.dw.de/s%C3%B3l-w-

 -oku-neonazist%C3%B3w-polscy-romowe-w-berlinie/a-14975980 (22 V 2016).
40 Ibidem.
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problemy z niektórymi przedstawicielami społeczności romskiej są wyolbrzy-
miane i  zazwyczaj opierają się na obiegowych, negatywnych opiniach o  Ro-
mach, niż na potwierdzonych faktach. Zasadniczo problemy między Niemca-
mi a romskimi imigrantami opierają się głównie na wzajemnych uprzedzeniach 
i nieporozumieniach41.

Osoby zajmujące się pomocą dla Romów w zasadzie nie uważają, żeby rodzi-
ny romskie stwarzały szczególne problemy. Oczywiście nowo przybyli imigranci 
mają typowe problemy, z jakimi borykają się ludzie w nowym miejscu zamieszka-
nia, w nowym kraju. Są to głównie problemy językowe i integracja dzieci w szko-
łach. Wielu dorosłych, szczególnie wśród kobiet, jest analfabetami. Twierdzą 
także, że kontrowersji związanych z obecnością Romów nie należy co prawda 
bagatelizować, ale nie można ich też demonizować42.

***

Powodem migracji tysięcy Romów z Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów 
jest ich marginalizacja i wykluczenie z życia społecznego w krajach pochodze-
nia oraz możliwość polepszenia sobie i rodzinie warunków życia w Niemczech. 
Tu też nie są oni mile widziani. Każda fala migracyjna Romów przywołuje sta-
re uprzedzenia w niemieckim społeczeństwie. Dla wielu Niemców stanowią oni 
pewnego rodzaju zagrożenie spokoju społecznego. Od wieków społeczność rom-
ska żyje ze stygmą „Cygana”, nawet w dzisiejszych czasach nieraz dochodzi do 
ich dyskryminacji ze strony społeczeństwa większościowego. W Niemczech od 
1989 r. aż po dzień dzisiejszy można spotkać się z wieloma jego przykładami43. 
Powodem tego jest nieznajomość przez Niemców kultury romskiej oraz nadal 
funkcjonujące w społeczeństwie uprzedzenia i stereotypy. Często środki maso-
wego przekazu oraz niektórzy politycy podtrzymują lub powielają te uprzedzenia 
i stereotypy wobec Romów. Natomiast nie dostrzega się w Niemczech, że część 
Romów żyjących w tym kraju jest bardzo dobrze zintegrowanych, i w zasadzie nie 
różnią się od reszty społeczeństwa.

Organizacja dachowa Centralna Rada Niemieckich Sinti i  Romów będąc 
przedstawicielką interesów niemieckiej społeczności romskiej, reaguje na wszyst-
kie negatywne zjawiska dotyczące Sinti i Romów i stara się zapobiegać wszelkim 
aktom ksenofobii, dyskryminacji i przemocy wobec całej społeczności romskiej 
żyjącej w Niemczech – nie tylko członków mniejszości narodowej w tym kraju, 
ale także przybyłych w ostatnich dziesięcioleciach Romów z Europy Środkowo-

41 Por. A. Grunau, A. Pawlak, op.cit.
42 Ibidem.
43 Więcej na ten temat zob.: P. Popieliński, Stosunek skrajnej prawicy wobec społeczności romskiej 

żyjącej w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa we-
wnętrznego, E. Szyszlak, T. Szyszlak (red.), Wrocław 2013, s. 162-163.
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-Wschodniej i Bałkanów. Stoi ona w obronie i walczy o prawa także romskich 
imigrantów i azylantów, w tym m.in. o prawa otrzymania przez uciekinierów azy-
lu w Niemczech.

Integracja Romów jest zadaniem nie tylko państw, skąd pochodzą imigran-
ci, ale całej europejskiej społeczności, w tym niemieckiego społeczeństwa więk-
szościowego. Aby tego dokonać należy przede wszystkim zwalczać biedę wśród 
Romów oraz na trwale polepszyć ich szanse na wykształcenie, bez względu na 
to, gdzie oni chcą żyć44. A także powinno się przezwyciężyć antycygańskie uprze-
dzenia w społeczeństwie większościowym oraz należy zwalczać dyskryminację 
Sinti i Romów.
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