
Latvijas  Romi, vai esam Mes pasi ?!  Cigani perspektiva.

Romi Latvija ir skaitliski maz. Romu izcelsme ir loti sena

un tai nav savas pastavigas konkretas  valsts, lai sacitu, ka viniem jadodas atpakal uz savu valsti. Ir tikai

gadismtiem veca izcelsmes valsts. Biezak un visnoturigaka versija, vesturnieki runa par Indiju, bet nereti var

dzirdet ari Egipti.  Publikacijas paradas  apzimejumi  roma un  cigans.  Butiba, ta ir ekvivalenta pec visa

pazimem. Cigans ir  plasak lietojams, Dievidu un Austrumu valstis  precizak atskir etnisko savdabibu un

organiskako  dabu  daudznacionala  vide.  Cigans  –  visbiezak  piedod  emocionalu  pieskanu  un ieterpj

kontekstu attiecibas un saskarsme,  tikmer  apzimejums  - Roma - saistas kops 1991.gada I Pasaules Roma

kongresu, kad  starptautiski tika pienemti  jaunievedumi – Politisko un Tiesisko aizsardziba. Un ieguva

speku daudzos formalos dokumentos  – rakstiti  uz papira.  Tomer musdienas vel  joprojam plasi  izmanto

mutiska, rakstiska, macibu studijas vai oficiala dokumentacija abus apzimejumus. Vairak Eiropa. Biezi lieto

abus  apzimejumus vienlaicigi, lai neraditu parpratumus. Tadel, ka apzimejums  -  roma,  nereti skan un

rakstas lidzigi ar  Italijas pilsetu Roma un valsti un tautibu Rumanija (Romania) uml. Ciganu (roma) cilveku

minoritati veido sava starpa atskiriga pasaules uzskats un tomer lidzigas tipiskas iezimes. Visus lidzigi saista

piederiba  Latvijai.Dominejoso   sabiedribas  uzskati,  lielakas  etniskas  minoritates   un  pamatnacijas

majoritate,  romi (cigani) saistitas ar Tautibu. Tautibas pazime  biezi liek  sevi manit, no pasu romu puses,

vai viniem piedeve sis klisejas, pazimes un ipasibas, balstoties uz vairakuma nostadni. Nereti masu mediji

pastiprina  un  nostiprina  sos  piedevejumus.Saja  apstakli  uzpeld  stereotipiska  attieksme,  kas  personisku

pieredze  transformejas  diskriminativa  izpausme.So  sociologisku   diagnozi  veido,  attista,  sakapina  un

uzstada visa sabiedriba kopa.Ciganiem piedeveta diagnoze raksturojas ar ipatneju izpausmju simptomatiku:

sabiedriska  nestandarta,  bet  ciganiem  raksturiga  uzvediba  un  manierisma  un   attiecibu  veidosanas;

emocionali dinamiska  ekspresija;  savdabiga sociala aktivizesanas; tikai romiem individualas psihologiskas

ipatnibas (Tertats, 2006). Latvijas  vidusmera cilvekam neraksturiga uztvere un domasanas  veids, kas var

likties loti saraustits, parlieku konkret, tuvredziga un egocentriska.   Romiem(ciganiem) ir cita skalas izlase:

kas meri -dzives vajadzibu prioritates un vertibu skalu kriterijs; ikdienas stila izjuta un kompleksa saistita ar

plaso dzivi. Ciganu (romu)  etniskas kulturas atropologija ir vel daudz neatklatu un nedefinetu etnicitatei

piederigu - simbolika, politiskie datumi, vesturiskas atminas un neaizmirstamas sajutas. Multi-dimensialais

atskrigi konfronte ar  citam etniskam minoritatem un valdoso majoriti – valsts nacija. Sis faktors ari nozime

integracijas grutibas.Ciganu etnikai raksturigie antroplogiskie lielumi, formas, kodifikacija,  ir noteicosie,

kas   iezime  romu(ciganu)  kulturologiskas  pazimes  no  citam  mazakumtautibam  Latvija.  Ciganu(romu)

redzama dala dzivas personas un grupas tipiska manieres iekraso citadu  varaviksnes krasa visiem,  Latvija

un Pasaule, tomer lokali, likumsakarigi ir  izmanitas ciganu psihologiski- tipologiskas pazimju kombinacijas

gammas intensitate, tadel, ka varam verot demografiski  un kultursocialvide aktualites nozimigi atkirigi, pec

valstim, novadiem, gimenes mikrovide un individuali tipologiski.
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                Meginajumos aktualizet Latvijas romu(ciganu) kulturu un to saglabasanu, aktivi iesaistas Valsts

programmas, Pasvaldibas atbildigas iestades un NVO.  1897. gada Latvijā dzīvoja  1942 čigāni jeb 0,1%

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra datiem, uz 2011.gada 1.jūliju, Latvijā dzīvoja

8517  romi, bet  2013.gada,   8291 romi(cigani),  veidojot 0,35% no kopējā iedzīvotāju  skaita Latvijā.  Ir

pamatotas  aizdomas,  risinot  jautajumus  ar  romiem(ciganiem)  Latvija,  iegutas  zinas,   iegust  pelecibas

pieskanu, tadel, ka iegutie petijuma rezultati netiek plasi atklati popularizeti un saistiti ar Latvija svarigiem

procesiem.  Petijuma  pasutijums  ir  veikts,  bet  nav  pieejams  plasakai  publikai.  Ka  mazs  plankumins uz

vispareja  fona  (Tertats,  2013).  Ka nu ne,  ja  romi  Latvija  ir  ierasta  ikdieniska  problema,  gupa,  etniska

minoritate,  ar dzilam dzimtas saknem vairak ka 500 gadus.  Pedejos vismaz 20 gadus  karsti un dedzigi

aktualize svarigos jautajumus. Siem nolukiem strada specialistu komandas un ieredni; valtiski radita vesela

nodala  un  pat  parvaldes,  un  palidzibas  sniegsanas  mehanismi,  ministriju  paklautiba( Ministru  kabinets

apstiprina ĪUMSILS izstrādāto valsts programmu „Čigāni (romi) Latvijā” 2007.-2009.gadam; Sabiedrības

Integrācijas lietu departaments;  Bernu un Ģimenes Lietu Ministrija, sekretariāts - pilsoniskās sabiedrības

paspārnē , tai skaita,  čigānu (romu) atbalsta programmas; Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvā

padome mazākumtautību izglītības jautājumos u.c.) Tika plasi veidoti socialas kampanas, pasakumi  NVO

un valsts limeni. Viss saistijas ar apzimejumu socialu ieklausanos, integraciju, dazadu starpkulturu dialogu

veicinasanas rogrammu izveidi kadam projektam, jautajuma izpetei utml. Vai maz iespejams iegut efektivus

un kvalitativus rezultatus, ja to izpete un tas izstrade  tiktu pieaicinati atbilstosi profesionali parstavji?!  No

ta ari izriet   Laba un Slikta prakse,  ja nav to cilveku resursu potencials- profesionali un maksimali tuvu

petamai  problemai.  Liderisms  un  auksta  kvalifikacija.  Skaidra  un  stabila  vadlinijas.  Pastaviba  un

uzticamiba.  Neatkariba  un    internacionala  sadarbiba.  Vai  valsts  atbildigas  institucijas  un  ieredni  spej

apstiprinat, ka sakotnejas etnopolitikas  idejas un uzstadijumiem ieklauti sie merki, vai tomer, sie izvirzijumi

veidoti balstoties uz formalitati? Vai maz, neiedzilinoties Latvijas romu(ciganu) kulturas vestures semantika,

migresanas jautajumos, sensitivas atminas par kara un peckara briesmu sajutas, romu sadzives uztvere un

romu  konkreti- pragmatiskas domasanas  atspogulosana kulturpsihologiska nozimei, ir iespejams izzinat

ciganu  problemas atsleg-jautajumus?   Sis butu prieksraksts  svarigako ciganu problemu jomu dzilakaja

aktualizesana  ar   nodarbinatibu  (cilveka),  labklajibu(gimenes  psihologiska  vide),  socializesanos(dzives

veids), pasizaugsmi(izglotosanas vajadzibu) utml. Nav noslepums, ka   lidzigas pazimes verojamas citas

eiropas valstis, censoties  ieverot Eiropolitikas regulas, nostadnes. Ir  akuta nepieciesamiba un vajadziba

pastiprinati  romus(ciganus) petit, vakt informaciju un analizet to. Darboties romu inteligencei – skolotajiem

un juristiem, maksliniekiem, kulturas darbiniekiem u.c.,  kuri  iegus ticamakus datus un tuvak patiesibai.

Romi (cigani) atdzivosies un klus sabiedriski efektivaki. Bez izglitota cigana- situacijas noskanas veidotaja

un pirksta kratisanas  no malas, ir  tikai autoritativa augstsirdiba, kas ved strupcela visus.  Latvijas Romu

Inteligence ir jauna  sociala kategorija, kura slepjas pozitivas un negativas sekas.  Ka vienu no problemas

akualitati uzskatu,  slepjas musdienu ciganu  eksistenciala jega, lai romi spetu pastavet un aizstavet sevi; lai

veidojas viedokli, aktualizejas Ciganu Likums ka tas bija senos laikos; lai pasiem aktivizejas romu politika
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–  savejo  vidu.  Ciganu  Likums  ir  Ciganu  Kulturas  Konstitucija-  etnografiska  baze  un  pamats.

Konstitūcija ir   ciganu kulturas vadibas un kulturu procesu regulesanas kartibas karkass. Dazi no tiem:

regule dzimuma lomu attiecibas gimene, regule atbildibu un pienakumus u.c.  Mes sobrid atrodamies – BEZ

LIDERA VADIBAS. Mes romi(cigani) esam jatnieks bez galvas stavokli, Latvija. Mes cigani esm izkaisiti,

apmulkoti, izmantoti, ignoreti un izstumti un  politiski padziti no  Latvijas. Uz musu adas  projekte, male,

nodarbojas un atsaucas.. Ir janem vera pasu romu ieksejas dazadibas: tadel, ka romi nav etniski viendabīga

kopiena. Kops seniem laikiem Latvijas teritorijā dzīvo divas atšķirīgas romu iedzīvotāju grupas – latviešu

romi  (Loftitke  Roma)  un  krievu romi  (Xaladytka Roma),  kuru  atšķirības  parādās  gan teritoriāli,  gan

lingvistiski,  gan kultūras  un tradicionālādzīves  veidā.  Pardomas vedina pienemt  romu(ciganu)citadibas

nevienveidibas etnisko buketi(Etnopsihologs Olegs Nikiforovs).To domaju, kautko ipatneju un orginalu,

kas  piemit  tikai  specifiski  romiem(ciganiem).  Tas  var  but  tikpat  laba,  tikpat  slikta  nozime.  Intesiva  un

pastavigas  un  straujas,  nevienmerigas  ipasibu  izpaudums,  kas  izsakams  kvatitativas mijattiecibas  ar

etnografiskiem,  lauka un  kvalitativos petijumos.  Tikai  zinama  laika  perioda,  izsijasies  un  skaidri

kategorizesies  Romu(ciganu)  jautajums.  Skaitli,   fakti  un  citi  demografiskie  raditaji  parada  skaidras

vadlinijas, tomer  ta neiedzivina  tautu un kulturu; tautai nav pietiekams savas kulturas dveseles stiprums  un

funkcionalas pazimes ka dzivotspejigai minoritatei; ka pasas darbotiesspejiga; ka passaglabajosas iptanibas;

ka  sociali daudzfunkcinala un izturiga, gudra un speja pasrupeties par tautas labklajibu(ciganu rakstnieks

Janis Leimanis). Mes cigani esam izmociti un nogurusi no visa; ko raksta, ko sola, un ko dara ar mums..

Tadejadi, butiski ir iepazities dzili ar Mums Ciganiem un saistit ar mums pasiem, piedavat to, ko saprotam,

un  iesaistit  romus (ciganus) ka Latvija vesturiski patstavigus, mitnes zeme; ka monokulturas parstavjus; ka

rakstits Ciganu Likuma: patriarhala grupa. Birokratiski un sociali politiski nesamidit musu nacionalo ciganu

dabu:  romiem(ciganiem)  raksturigam manierem,  jutas  un  emociju   ekspresiju,  socialas  dzives  ipatnejo

uzversanu un darbibas.

*Romu  jautajumu  zinatniska  disciplina  ir  tikai  sakuma

stadija. Tomer varam lepoties par tas saksanos.  Ciganologi Latvija, kur minetas personibas spejusi atstat

mantojuma un iedvesmot tos retos interesentus(studentus,  skolniekus,  petniekus,  zurnalistus, pedagogus)

vairak izzinat romus(ciganus) Latvija.   Un tie ir  :  Ļeksa Mānušs(1942 -1997),  Janis Leimanis (1886.-

1950.),  Janis  Neilands  (1919.-  1999.),  Karlis  Rudevics  (1939.  -  2002.).  Tostarp,   musdienas  Latvijas

pazistamakie romu(ciganu) dazadu zinatnu nozaru petnieki:  Sanita Lilje, Ieva Tihanovska, Andris Tertats,

Sigita  Zankovska  -Odina,  Deniss  Kretalovs,  Daiga  Zake.  Pazistamakie,  Ciganologi  (romu  petnieki)

profesori: Hristo Kyuchukov(Vacija), Donald Kenrick(U.K.), Thomas Acton(U.K.), Yaron Matras(U.K.), Ian

Hancock(ASV), Weer Rajendra Rishi(India), Elena Marushiakova(Bulgarija), Demeter.N (Krievija) u.c. 

*Nosacita  dalijuma  veidoju  tas  puses,  kuras  raksturigi

saistas  ar romiem(ciganiem) Latvija.   Tas ir  romu dzives jomas, kad raksturojas  Dziva Dvesele;  tautas

kustigums; ciganu satura bagatiba, kas savijas ar cilvecigiem elementiem. Paradas plass ipass sensorikas

spejas, starppersonu un starpgrupu, starpkulturu attiecibas. Dazadu romu aktivistu sajutas un noverojums
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pastiprina  izteiktos  pienemumus.  Zemak  minetais  ir  publiski  izskanejis:  publiceta  medijos,  petijuma,

dailrades,  zinatniska  darba  versija.  Fundamentals  aspekts  ir  Romu  (ciganu)  kulturologijas  ipatniba:

1.nepastāvot  savai  tradicionālajai  valstij,  rakstībai  un literārajai  valodai,  čigāni  pratuši  saglabāt  savu

valodu, kultūru, tradīcijas, folkloru — tautas mutvārdu daiļradi. 2.Ciganu valoda nav kontaktu valoda, bet

valoda „language in per- manent contact“ (valoda pastaviga kontakta), kuras pirmsakumi meklejami kops

izteiktu migracijas periodu.(lingvists,Yaron Matras(2011).3.Čigānu (romu) folklora ir plaša, un romi paši tic

tai  un kopj  to.  Folklora ir  daudzveidīga,  piemēram, izteicieni,  sakāmvārdi,  ticējumi,  tautasdziesmas un

dziesmas; ciganu tautas pasakas - Tā nu zelta kāpslis palika pie čigāniem, jo tā jau Dievs bija licis: no

viena  izlūdzieties,  no  otra  izprasiet,  no  trešā  bez  atļaujas  paņemiet!  (Zelts,  Dievs  un  ciganu  etniskas

ipatnibas).4. "Romanu čačipen" ("Čigānu taisnība" – čigānu val.)5.Latvijā ir izveidojusies īpaša čigānu

etnogrāfiskā  grupa;latviešu  čigānu  mūzikas  specifiskākais,  čigāniskākais   aspekts,  no  etiskās  (etic)

perspektīvas  raugoties,  ir  izpildījuma veids,  nevis  repertuārs.  Dokumentētais  Ventspils  čigānu  dziesmu

repertuārs vai melodiju stils ir lielā mērā kopīgs ar latviešu tradicionālo un Krievijas čigānu populāro

repertuāru,  taču  raksturīgu  stilu  veido  metriskā  brīvība,  skaņveide,  kā  arī  izrotājumu un  melismatikas

lietojums. čigānu patiesības koncepts čačipen aredz vienas un neapstrīdamas patiesības pastāvēšanu. Šis

koncepts  saliedē  čigānu kopienu un nodrošina  vērtību,  kā  arī  pašas  kopienas kontinuitāti.  Šī  patiesība

izpaužas arī čigānu dziesmu tekstos – dziesmās par tradicionālo dzīvesveidu un vērtībām. 6.[..] čigānu tauta

kā pieteka sāk ieplūst lielajā cilvēces kultūras upē un līdz ar to, cerams, drīz vien izzudīs tie pārmetumi par

zirgu zagšanu, ļaužu krāpšanu, ko tagad tik bieži dzird izsakam, kad runā par čigāniem.(ciganu rakstnieks

Janis Leimanis, Čigāni. R., 1939).7.romiem ir normala paradiba,  ka, sieva strādā, bet vīrs var nestrādāt.

8.pie kāda sirmgalvja dzīvoklī ienākušas divas čigānietes. Tās veco vīru apvārdojušas un ieguvušas viņa

uzticību. 9.čigānu teritoriālais (un ne tikai) iedalījums uzrāda reģionālas atsķirības. Kurzemes pusē, stāstot

par čigāniem, vinus iedala „tīrajos” un „netīrajos.  „Tīrie” čigāni  raksturoti  kā turīgi un skoloti,  vinu

dzīvesveids  līdzinās  latvieńu  dzīves  veidam,  turpretī  „netīrie”  dzīvo  uz  nabadzības  robeņas,  vasaras

mēnesos (ogu un sēnu laikā) uzturas mezos.(Ilze Boldane, 2011) 

 *Svarigi  paradit  autostereotipiju,  ciganu  psihologisko

dabu –  apzinas,  prata,  gara  darbibas  principus-  ciganu etnopsihologiskas  ipatnibas:  Romu pasuztveres

psihologija  („Es” koncepcija ir kognitīva sistēma, kura regulē visas sociālās uzvedības formas (Tajfel,

1986):  1.  daudzi  dzīvo  tikai  šodienai,  nekaļot  plānus  nākotnei;  2.  viegli  iegūstamā iztika  bija  čigānos

nostiprinājusi  uzskatu,  ka  izglītoties  nav  nepieciešams,  jo  viss  sasniedzams  arī  bez  izglītības;  3.Romu

kopienā  vērojams  akcelerācijas  (lat.  acceleratio–  paātrinājums)  fenomens,  kas  izpaužas  tā,  ka  cilvēka

„pases vecums”(bioloģiskais vecums) nesakrīt ar cilvēka „iekšējo vecumu”(psiholoģisko vecumu), tātad –

cilvēka spriedumi un uzvedība var apsteigt bioloģisko vecumu (runā kāpieaugušais), bet var arī atpalikt (40

gadi, bet rīkojas bezatbildīgi kā bērns);  4.Latviesu anekdotes parada situacijas un izspele dazadus dzives

situacijas par romiem, kuros ipatneja veida akcentejas   manieres, domasanas veids, reakcijas un socialas

darbibas. Latvijā dzīvojošie čigāni vienlaikus arī nezina savas tiesības – kā saņemt sociālo palīdzību, iegūt
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bezdarbnieka statusu,  noformēt dokumentus u.c.  Šī  iezīme gan vispār raksturīga zemākajam sociālajam

slānim; puscigans (Ieva Tihovska, 2014)  5.izpratne ir saistīta ar čigānu visai stingrajiem priekšstatiem par

to,  kas ir īsts  čigāns,  ar  to lielā mērā domājot čigāniski adekvātu izturēšanos.  Ja čigānam ir  šis statuss

sabiedrībā,  tad  arī  viņa  muzicēšanas  kā  komunikācijas  un  sevis  izrādīšanas  autentiskums  nevar  būt

apstrīdams.  6.Etniskums šajā  gadījumā tiek  interpretēts  kā noteiktu  īpašību  kopums,  kas  nav piesaistīts

konkrētām  sociālām  grupām,  bet  gan  ir  situatīvs;  7.ikvienam  čigānam  ir  daudz  sakāmā  par  to,  cik

aizvainojoši  ir  piedzīvot,  ka  attieksmi  pret  cilvēkiem  nosaka  stereotipi  par  čigāniem  kā  krāpniekiem,

afēristiem un zagļiem; 8.mainoties paaudzēm un līdz ar to attieksmei, čigānu dzīves līmenis pamazām cēlās.

9.Cietuma  klatbutnes  efekts  gimene,  traucejosa saskarsme un pat  bernos var  verot;  10. cauras  ligzdas

sindroms- var atstat bernus bernu nama vai nerupeties par viniem;  11.Neskaidribas   par gendera lomu

kultura - ista sieviete un ists virietis(Tertats, 2011).  12.Katra gimene ir kads kuram patik dziedat un dejot

romu stila. Ta ir tradicijas passaglabasanas, no pauadzes paaudzem. 13.dalībnieki piedaloties projekta izrādē

„Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” apguva daudz dažādu un noderīgu psiholoģisku iemaņu – jaunieši

kļuva  pārliecinātāki,  spēja  izteikties,  varēja  brīvi  paust  dažādas  emocijas  ko  viņi  izjūt,  veicināja  savas

komunikācijas prasmes, ieguva nenovērtējamu pieredzi strādājot ar citu tautību pārstāvjiem, apguva jaunas

zināšanas neformālā un formālā pieejā lietām, strādāja komandā kopējā mērķa labā, kā arī ieguva sev daudz

jaunu draugu(2014) 14.Otrā pasaules kara laikā tika nogalināti un nomocīti ap 2 miljoniem čigānu (romu).

Pēc ekspertu ziņām pašreiz ir konstatēti 500 000 romu. Latvijā pēc aculiecinieku ziņām tika iznīcināti ap

8000 romu. Līdz šim pamatojieties uz krimināllietu materiāliem dokumentāli pierādītas aptuveni 3000 romu

noslepkavošanas.(2015, Latvijas Universitate)

*Romu saskarsme ar citam tautam un grupam ierindo savu

vietu sociuma. Vienai sabiedribas dalai patik cigani, bet otra -puse  kritize, izsmej, diskrimine, izvairas un

agresivi izturas. Romu starpkulturu attiecibas 1. [..] visu laiku dzīvoju starp diviem uguņiem: kad biju pie

čigāniem, skaitījos latvietis, kad biju pie latviešiem, mani sauca par čigānu.(Haralds Sīmanis, Vakara Ziņas,

1995); 2. bieži lietotā roma–gādže čigānu–nečigānu) dihotomija ļauj raksturot ne tikai čigānu un nečigānu

kultūras  un  sociālo  distanci;dihoto-mija  skatīta  kā  metaforisku  īpašības  vārdu  pāris  romano–

gādžikano(čigānisks–neči-gānisks) – kā divi vērtību kopumi, divas patiesības, kas var izpausties gan čigānu,

gan nečigānu darbībā. 3. mani vecaki : mamma ir čigāniete, bet tēvs – ukrainis. 4.Izglītību ieguvušo ciganu

Kasparu  uzskata  par  muļķi,  kurā  nevajag  klausīties.  Bet  citas  tautas  Kasparu  saprot.  Viņam ir  grūtāk

integrēties čigānos nekā ar citām tautām. Latvijas sabiedrība ir ļoti pretimnākoša, bet visgrūtāk strādāt ar

pašiem čigāniem.5. Pasi čigāni domā, ka vērsanas pret čigānu nacionalitāti, kas notiek masu mēdijos, gan arī

tiesā vardarbīgā rīcībā (ir bijusi gadījumi, kad tiek piekauts vai pazemots kāds čigāns tikai tāpēc, ka viņs ir

čigāns), varētu būt gan darbības, kas tiek veiktas "intereses" pēc, gan arī politisks pasūtījums, jo, iespējams,

kādam varot nepatikt čigānu spēcīgā ieksējā vienotība, kas dod sai tautai īpasu spēku(Sarmīte Dukāte, 2000)
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*Mes visi pieradusi, ka romi saistas ar nevelesanos apmeklet skolu, un to, ka milzigs analfabetu skaits. Vai

esam dzirdejusi popularizetus  romu sportistus, kuri veiksmigi ieklavusies sporta vide?  Romu Sportisti ir

atseviska sociala kategorija, kuru vards ir dzirdams nevienu reizi vien..Jauna kategorija ir ari romu Ticibas

jautajums. Religijas jautajums ir plasi izplatits Latvijas un Eiropas romu(ciganu) vide. Mes varam lepoties

par  tulkotu Evangeliju ciganu valoda. Romi biezi apmekle baznicas, gan religiska reklikvijas atrodama

virtuves  vai  istabas  speciali  iekartota  sturiti..  Izglitiba  mineta  gadijuma  ir  saprotama-  personibas

pilnveidosanas: akademiska un neformala veida. 

Romu  saistiba  ar  izglitibu:  1.  berni  netiek  sutiti  skola,min  lidzeklu  trukumus.  Biezi  mineti  ari

diskriminacija  un  nelabveliga  attieksme  skola,  skolotaju  un  citu  bernu  izturesanas.(petijums  Ciganu

Stavoklis  Latvija,2003);  2. čigānu  bokseris  Eduardu Kraukli,  kurš izcīnījis  ievērojamus panākumus šajā

sporta veidā, kā arī par čigānu jauniešiem-bokseriem, kuri trenējas Zigurda Kraukļa vadībā (Raitis Vulfs ,

2011);  3.Puikas  trenējās  labprāt,  audzēkņu  vidū  bija  arī  čigāni.  Daži

bija  analfabēti,  bet  sportā  viņi  varēja  sasniegt  ļoti  daudz.  It  sevišķi

svarcelšanā,  kur  vajadzīgas  daudzas  no  dabas  dotas  īpašības.  Viņiem  ir  pavisam

cits  temperaments,  kustību  ātrums.  Spēku  jau  var  uztrenēt,  bet  čigāniem,  kā  jau

dejotāju un dziedātāju tautai, ir dabas dota koordinācija.Tāds Sīmanis no Valmieras puses gan vairākkārt

kļuva par Latvijas čempionu.;     4.neskatoties uz Latvijas centieniem veicināt integrāciju izglītības sistēmā,

aizvadītājos  gados  pieaudzis  čigānu  īpatsvars  speciālajās  skolās no  10,6%  2011.gadā līdz  16,1%

2013./2014.akadēmiskajā gadā; 5. 2011.gada petijuma tika konstatets ka 59% berni pasi nosaka situaciju,

un tas  bija  par  iemeslu skolas neapmeklejuma;  6.pēc ticības čigāni  ir  gan luterāņi,  gan katoļi.  Kaspara

ģimenē ir luterāniskas tradīcijas;  7.ciganu notiesato pamata izglitiba nav 23%(Tertats, 2011);  8.Cigāniem

viņu  reliģiskajās  izpausmēs  piemīt  augstas  pakāpes  dievbijība  un  arī  izteikta  morālās  dzīves  standartu

ievērošana;  9.Reliģiski romi nebija vienoti - bija luterāņi, katoļi,  pareizticīgie un baptisti; Izglītību romu

valodā  darīja  praktiski neiespējamu apstāklis,  ka viņu  valodai  nepastāvēja  rakstība  (pirmā ābece  izdota

1996.  gadā), kā arī  šīs  tautas  nostāja,  kas  nepiešķīra  sevišķu nozīmi  bērnu izglītošanai.;  10.pec tautibas

cigans, Latvijas evaņģeliski-luteriskās draudzes mācītājs Mareks Ignats   

*nakosa aspekta atversana ir zimigi tas, ka romi migre no

vienas  Latvijas pilsetas uz otru. Lai ciemotos pie radiem, bet ari,  lai mekletu izdzivosanas iespejas jeb

darijuma izpete. Viesbiezak sada migresanas kustesanas notiek uz vasaras sezonu, kad iespejam meza lasit

ogas vai rudeni, kad tuvojas senosana. Ko darit ziema? Gadijuma darbi. Migracija izpauzas, kad radinieks

paliek visu ziemu izveleta novada, tadel, ka ir sanemts piedavajums no saimnieka vai uznemeja piepelnities.

Migracija:  1.Ja  čigāns  no  kādas  valsts  bēg,  tas  nozīmē,  ka  ir  vai  būs  slikti.(ciganu  dzejnieks  un

gleznotajs,Karlis  Rudevičs;2.  Pēdējā  simtgadē  Latvijas  romi  pārsvarādzīvo  vietsēžu  dzīvi,  tiem  nav

raksturīga  ilgstošāklejošana  un  plaša  migrācija  (KM_121211_romu_integrācija;  sociologs  Deniss

Kretalovs); 3.dažu gadu laikā Latviju pametusi gandrīz puse no čigāniem, kas te dzīvoja vēl 2003.gadā. No

aptuveni 20 tūkstošiem čigānu palikuši kādi 12 -13 tūkstoši;  4.„Redzu kā ir izmainījušies tie čigāni, kas
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dzīvo ārzemēs un atbrauc ciemos. Jaunieši mācās, viņi ir izglītoti, dzīvespriecīgi, apmierināti ar dzīvi un

nespēj iedomāties, kā var dzīvot tik briesmīgos apstākļos kā čigāni Latvijā.”;  5.„Esmu piedalījies n-tajās

Integrācijas ministrijas rīkotajās sēdēs, strādājis darba grupās, apmeklējis seminārus. Mēs tikai sēžam pie

kafijas galda un rakstam projektus par čigānu izglītošanu, iekārošanu darbā, kultūras attīstību un tā tālāk.

Prezentējam tos projektus un tā viņi krājas kaudzēs atvilknēs. Nekas būtisks nav realizēts, saņēma tikai

Eiropas naudu un imitēja darbību,” saka H.Didžus(2009);  6.Ekonomiskās krīzes iespaidā simtiem čigānu

pamet valsti. Viens no romu kopienas līderiem Anatolijs Berezovkis tautiešu rīcībā nesaredz ko jaunu vai

pārsteidzošu, jo romi no Latvijas mērķtiecīgi izbraucot jau divpadsmit gadus(2009) 

*Sis  dzives  aspekts  ir  sensitivs  un  pilna  ar  absurdu.

Manuprat, sis jomas uzvedibu ipatnibas ari ir andekdosu rasanas avots. Seit burtiski  ir Vaveres ritenis – nav

darba, jo nav izglitibas; jo nevelas to apmeklet uml. Tomer tradicionali, ciganiem   izpratne par  darbu ir

tradicionali citadak. Musu tautiesiem, kops seniem laikiem patik  andeleties vai taisit  stelli (no cigan.val.-

darijumu).  Musdienas mainijusas formats  un lietas,  tomer etnopsihologiskas  ipatnibas dara savu: pardot

savu mobilo, kurs apnicis un nopelnit mazliet naudas; izbaudit citas markas automasinu un iegut personigu

ieredzi,  tadel,  ka  istam ciganam ir  reizi  dzive jaizbauda  auto Mercedes Bens un kadel  tad nenoplenit

nauda?  Pa  maksimali  lielaku  summu.  Ciganu  komunikacijas  un  sabiedribas  elementus  veido  vajadziba

paradit savu un paskatities uz citu  prieksmetu vai inventaru. Viriesu, Sieviesu, gimenu vai draugu vidu  ir

kads  lokalas  vides  Objekts(zelts,  mobilie  telefoni,  maja)  ir  vienojosa  vertiba  –  sabiedriskumam  un

vajadzibai.    Nodarbinatiba:  1.Romu  profesionālo  iemaņu  situācijas  izpēte  un  paaugstināšana,  romu

iekļaušanās darba tirgū un uzņēmējdarbības veicināšana (2013);  2.Nepieciešams papildus  valsts  budžeta

finansējums  Ls  7  300;  3.2009.gada  piešķirtais  finansējums  programmas  „Čigāni  (romi)Latvijā,  Romu

Nodarbinatibas  jautajuma risinasana – 2008 un 2009.gada bija  pieskirts Ls 00,00.;  4.Ilgākais  laiks,  ko

cigani parasti mēdz nostrādāt vienā darba vietā, ir aptuveni seši mēneši. Protams, ir arī izņēmumi – šīs

tautības pārstāvji, kas strādā pat vairākus gadus vienā darbā. Taču tādu gadījumu ir samērā maz;  

*Ciganu Politika ir  gan  karsta tema,  ta  ari  pretruniga.  Ir

bijusi daudz gribetaju but politiskie kandidati, tomer, nav sanacis pasu  vajo romu uzticibas un lidzdalibas

kredita del (Tertats, 2007). Ir viens otrs, kurs jau gadus desmit censas  karsti iepatikties veletajiem no pasu

vidus. Jakomente, kad atsauciba no veletajiem  ir ari loti lidzigas ka pirms 20 gadiem – pasiva, mekle sev

ertu politisko poziciju utml. Par daziem es butu gatavs balsot. Talantigakie oratori ir  nogajusi no aktivas

skatuves, vismaz, patreiz.. Bez romu politikas neiztikt. Vini vada Ciganu Kartibu – Likumu. Jaatzistas, ka

atseviskiem potencialiem Romu Politikiem ir greizs prieksstats un izpratne starp to kas ir politika un vara,

bet prieksplana nemanami izvirzas lobesana, savas personiskas ambiciju apmierinasana un tad, ko darit ar

romu problemam!? Tadel pastav lieli riski un bistamiba! Romu kulturas politizesanas: 1.«Dažu Eiropas

valstu valdība, piesedzoties ar likuma burtu, piekopj neslēptu šīs etniskās grupas diskrimināciju,» ciganiete,

juriste Zamicka-Bergendāle.  Romu integrēšanai sabiedrībā tikuši izmantoti dažādi paņēmieni.  Gan īpašu

čigānu  klasīšu  veidošana  pamatskolās,  lai  bērni  pakāpeniski  iekļautos  skolas  vidē,  gan  valsts  atbalsta
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programmas, gan finansiālais atbalsts romu biedrību kultūras pasākumiem; 2.„Redzu kā ir izmainījušies tie

čigāni, kas dzīvo ārzemēs un atbrauc ciemos. Jaunieši mācās, viņi ir izglītoti, dzīvespriecīgi, apmierināti ar

dzīvi un nespēj iedomāties, kā var dzīvot tik briesmīgos apstākļos kā čigāni Latvijā.”;  3.katrā valstī grib

integrēt čigānus tā, lai padarītu viņus sev līdzīgus. Šo programmu rakstītāji nepavaicā čigāniem, kā viņi paši

grib redzēt sevi. Tas arī nedod īsti iespēju čigāniem mainīties, lai atrastu savu vietu. Mēs esam pavisam

savādāka tauta ar savādāku attīstības ceļu(2015); 4.Čigānu integrācijai tiek iztērētas milzu naudas summas –

Latvijā vien vismaz miljons eiro gadā. Bet programmas nestrādā, nauda pazūd nezin kur. Jo nav kontroles

mehānisma;  5.2012.gada Tiesibsargs sanema 7 iesniegumus, saistibas ar diskriminacijas pazimem; 6.Romi

dzīvoja galvenokārt pilsētu nomalēs, prata kalēja, atslēdznieka vai kādu citu amatu, tomēr šie cittautieši

saglabāja  izolētību  no  politiskajiem  u.c.  procesiem  Latvijā.  Iespējams,  to  noteica romu  kopienas

dzīvesveids, kurš bija visai izolēts, vērsts uz tradīciju saglabāšanu.  7.Latvijā dzīvo "poļu čigāni", "krievu

čigāni" un "latviešu čigāni".(2010) 8.Čigānu apvienošanas kongresā izceļas asi konflikti(2010)

*Pasaisardzibas paradumi tiek iemaciti gimene, sargajoties

no nevelamam personam un gimenes dzive nevajadzigiem piedavajumiem. Sociala aizsardziba nereti ir

vajadziga no pasiem romiem(ciganiem), kuri  ievelk naivos, neskolotus un apveltiti ar tadam ipasibam, kas

sociali  degrade. Par  nozelu  jaatzist,kad  katra  otra  romu gimene  ir   bijis  kads  narkomans  vai  atradies

ieslodzijuma vietas. Klasificejot smagumu kano vieglaka lidz augstakam limenim. Nakama pazime ir kads

mazliet zinosaks vai izglitotaks gimene, kuram var jautat vai gaidit iniciatiu. Sarezgitaka pakape ir Skolotajs

skola, vai labsirdiga medmasa un uzticams vietejs arsts. Ja atrodas eksistenciala bezizeja, un ieguvis zinu ar

iespejam sanemt   iztikas vai finasialu atbalstu, tad ar grutibam, un dinamiski leni iekseji iet so celu; daudzi

nevelas krameties ar papiriem un parlieku kautrigi ko cigani par mani runas, ir gatavi ciest no nezinasanas

un neprasme soli pa soli risinat dzives jautajumus.  Sociala aizsardziba un palidziba: 1.Ievērojama daļa

Ventspils  romu pieder pie  trūcīgo kategorijas un veido daudzskaitlīgāko Sociālā dienesta klientu grupu;

2.Pretēji iesīkstējušajiem stereotipiem par to, ka čigānu vidū izplatīta zagšana un narkotiku tirdzniecība,

pašvaldības policijai nav problēmu ar šīs etniskās grupas pārstāvjiem.«Viņu vairākums ciena sabiedriskās

kārtības likumus,» apgalvo pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Arājs. Viņš neatceras, kad pēdējo reizi

redzējis  uz  ielas  piedzērušos  čigānu;  3.Vienīgais  čigānu  ienākumu  avots  ir  bērnu  pabalsti  un  valsts

garantētais iztikas minimums; 4.Degpunktā” demonstrēja sižetu ”Kā no čigāna nenopirkt viltotu zeltu”. Šajā

raidījumā,stāstot  par dārgmetālu viltojumiem, atkal nepamatoti  un tendenciozi  tas  tika sasaistīts  tikai  ar

čigānu  tautības  cilvēkiem(2007);  5.2014.gada  aperam  10  novados  tika  istenoti  pietiekams  atbalsts  no

pasvaldibam saistiba ar Romu integracijas pasakumu;  6.2014.gada tika izveidots 5 Roma mediatori, kuru

merki  ir  veicinat   saikni  un  sadarbibu  starp  romu  organizacijam un  valsts  un  pasvaldibam;7.  ciganu

psihosocialas dzive, 4 klasifikacijas grupas, nosaciti var noverot lidz 40% ar saasinatu emocionalu stavokli

(Tertats,2011).

*Apzimejums  tiesibas romu(ciganos) ir radijis sminu seja;
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ta ir neticiba un lielu materiala izdevuma segsanas saistiba. Daudzi netic, ka ari tad, ja tiks samaksats simti

un pat  tukstosu Eiro,  vina tiesibas tiks  izcinitas,  aiztavetas un tas  vispar  mainis  lietas  butibu kardinali.

(jutami  un redzami,  taustami).  Latvijas  Romu Tiesibas 1.«Mūsu durvis  bija  aizslēgtas,  bet  kaimiņiem

nebija.  Klusi  tās  atverot,  dzīvoklī  ielavījās  divi  jauni  cilvēki  –  15–18-gadīgi  čigānu  tautības  pārstāvji.

Ieraudzījuši, ka viņi ir pamanīti, nelūgtie viesi metās bēgt"; 2. Jauniešu grupa meitenēm uzbruka tieši viņu

piederības pie čigānu tautī-bas dēļ (2007);  3.Konstatēts, ka laika periodā no 2007.gada līdz 2012.gadam

valsts un nevalstisko organizāciju projektu veikšanai romu integrācijai ir izlietoti 1081 905 lati.Konstatētas

sistemātiskas  nepilnības.Būtiskajās  jomās  –diskriminācijas  mazināšana,  izglītības  un  nodarbinātības

veicināšana,  veselības aprūpes pieejamība un mājokļa nodrošinājums -nav veiktinepieciešamie pasākumi

romu atstumtības novēršanai(2012); 4.Ciganu sievietes cietumos veido lidz 30% no visam ieslodzitajam un

noziedznieka tela rasanas iemesli (Tertats, 2011)

Romi (cigani) perspektiva

Esam nonakusi pie galvena uzstadijuma- kadiem ciganiem but turpmaka perspektiva?  Valstiski

veidoti  piedavajumi  ir  loti  svarigs  atsperiens  ciganiem.  Eiropas  fondu   un  citu  finansialo  resursu

pieejamiba(Dzordz Soross fonds), lai  socialas integracijas pasakuma veida uzlabotu ciganu stavokli Latvija

ir  sveta un svariga pateiciba iniciatoriem – NVO un valsts  ieredniem. Tomer,   ieprieks pamanijam, kad

finansialais jautajums,  ir tikai viena butiska sadala, Latvijas ciganu  Labas prakses veiksmigam beigam…

Mes,  cigani,  jutamies   socialpolitiski   un  zemas  ekonomiskas  situacijas  spiediena  –  iekseji

parstradati, kad  sava ciganu gimene runajam tikai latviesu valoda un domajam krieviski, apgustam iemanas

eiropeiski un bernus spiezam  izprast pasauli kosmopolitiski. Cigani nejutas vairs noteiceji pasi sev, jo, nav

ne izglitibas, ne darba pieredzes, ne pozitivas atsauksmes plasa sabiedriba?!  Man nak prata salidzijums ar

delu  un  mati:  mate  ir  gatava  delam  izdabat  lidz  pedejam,  ari  lidz  90  gadiem.  Vai  romi  tiesam

psihoemocionali  un  sociali  nenobriest  Latvijas  sabiedriba,  un  romu  esamibai  ir  vienigais  glabins  ka

bezierunu,  bezizmera,  un pilnigi   iekseji   saaust,  ieplust  Latvijas  multikulturala  saime? Akmeni iekalta

neatnemama Latvijas pamatnaciju un sabiedribas vairakuma dogma, lai noteiktu musu vietu, ieradits plekitis

uz Latvju zemes: romu tautas nakotni, vesturisko patiesibu, kulturas tradicionalas vajadzibas, nodarbinatibas

un izglitibas nespejas iemeslus, diskriminacijas ierosa  avotus?  Vai romiem ir jajutas  samulsusiem un jaluz

piedosanu par to, ka Latvijas valsts  un atbildigie ieredni lapni izradija iteresi par mums palidzet, terejot tos

lidzeklus, kas Eiropas Savieniba speciali adreseti risinat romu jautajumus? Mes, cigani, velamies but pasi !

Varam skaidri  sajust,  ka Latvijas romi(cigani)  ar  visu atgrudienu velas saglabat  savu isteno mentalitati.

Romi  nerakstiti jut savu vajadzibu un dalibu darboties.

 Zagsana, melosana un citas apsudzibas jau nemanami politiska rezima pargajusas, no PSRS laikiem

lidz patreizejam Latvijas Neatkaribai, ir mainijusas butaforijas. Tomer situacijai nemainoties, ta kluvusi par

vienigo  izmisuma  soli eksistences pastavesanai.  Mes esam labaki,  neka par mums doma. Ciganiem ir
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vajadzigs pasapliecinaties, izversties plasak kompetences robezas un uzticamas personas.  Ciganiem vajag

tadus darba rikus un instrumentus, kurus vini atpazist un bez ilgas domasanas aktivizejas mikrovides ietvara.

Ir  daudz  neuzminetu  miklu,  kuras  risinas  lidzi  poliskam izmainam un ekonomiskai  izaugsmei,  socialai

labklajibai, veseligai psihologiskai gaisotnei un atvertai sabiedriskai videi. Tomer, romi ir dziva tauta, ar

dziviem cilvekiem un istam patriotiskam gimenem gan Latviju, gan  romu kulturas, savas pascienas, savas

labklajibas un dzives  kvalitates izmainam gatavi  jau sen un to turpina darit.  Dzīvojam 21.gadsimtā– ar

modernām tehnoloģijām, ar jauniem izaicinājumiem. 

Šajā laikmetā arī čigāniem jāatrod sava vieta kā ar šo jauno laikmetu sadzīvot, vienlaikus saglabājot

sevi. 2009.gada piešķirtais finansējums programmas „Čigāni (romi)Latvijā īstenošanai petijumiem bija - 0. 

 Stereotips nav konstants lielums. Tā  izplatība publiskajā telpā, kā arī tā brīva stereotipa paustais

vēstījums ir atkarīgs no sava laika sociālpolitiskā konteksta.

 Mes esam visi  pareiza virziena. Kritika un diskusijas raisas pardomas, izkristalizejas citadi viedokli

un domu graudi. Romi ir pretrunigi un miklaina tauta visiem, ari pasi sev. Romi nezina to ka ir jazina, tas

jau tika konstatets ! Tiesi zinasanas ir  visam atslegas !  Balstoties uz iepriekseju pieredzi un paspieredzi

varam modelet pienemumus. Ari tad nav garantijas,  par tas gludu attistibas proceu. Visi dodamies lidzi

laikam,  laujamies  pardomatai  gatavibai  izmainit  lietu  un  attiecibu  kartibu.  Cilveces  daba  ir  spejiga  to

pienemt un atrast sev piemerojumu sava personiga, kulturas un gimenes dzivei.   

Andris Tertats,

romu psihologijas petnieks,
Latvijas cigans
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