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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Каква е политиката на българската държава��������������
през втората
�������������
половина на ХХ в. по отношение на ромите?

1. Скитничеството и просията в Народна република България са най-строго забранени. Всеки гражданин е длъжен да се занимава с обществено полезен труд и да
работи според своите сили и способности [...].
Срещу онези, които не изпълняват разпоредбите на народната власт, да бъдат
прилагани най-строго законите на страната.
2. Задължава Министерството на земеделието и горите до 1 януари 1960 г. да проучи
основно и установи нуждите от работна ръка в държавните земеделски стопанства и да настани на работа в тях не по-малко от 1000 цигански семейства [...].
3. Препоръчва на управителните съвети на трудово-кооперативните земеделски
стопанства, в районите на които има цигани, незаети в производството, или
такива, които не се занимават с обществено полезен труд, да ги приемат в кооперативните стопанства с всички произтичащи от това права и задължения [...].
4. Задължава Централния съюз на трудово-производителните кооперации да създаде
в населените места, където има цигани, кооперативни организации [...] в които да
се приемат за членове цигани, упражняващи ръкоделни занаяти – кошничарство,
бърдарство, вретенарство, железарство и др. [...]
Постановление № 258 на Министерския съвет „За уреждане на въпроса
с циганското население в България“ от 17 декември 1958 г.

Задача 1��
���:�
А) Определете методите, които използват управляващите през 50-те – 60-те години на
ХХ в. в България спрямо ромите.
Б) Приведете аргументи по отношение на положителните и отрицателните страни в тази
политика.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 2. Пропагандата в ромския вестник „Нов път/Нево дром“ през 50-те –
60-те години����
на
��� �����
ХХ в.
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Док. 1. Политиката на комунистическата държава спрямо ромите в края на
50-те години на ХХ в.
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Док. 3. Спомени на Господин Колев
Керванът с каруците ни се точеше по бялото шосе […], когато трима конници с червени звезди на шапките ни настигнаха и ни казаха:
– Другари цигани, спрете! Така повече не бива да живеете […]. Държавата ще ви осигури постоянно препитание, ще имате постоянен дом, децата ви ще се научат да
четат и пишат […].
Катунарите бяха приети в ТКЗС, станаха ковачи, полевъди, животновъди. Вярно,
искаха да живеят поновому, искаха, но нещо ги възпираше. Устата казваше „да“, но
сърцето, душата отговаряше с „не“ или пък мълчеше. Жените от полевъдното звено
често отсъстваха „по болест“ и прескачаха до съседните села да врачуват. Ковачите майстори ремонтираха селскостопанската техника, потяха се над наковалнята, а
очите им – все в белия път. А децата гледаха буквите в буквара, но мисълта им навън,
там, на полето, край огъня и закачките с любимата Баба Мецана.
След около двадесетина години се излюпиха първите лястовички – първите ученици в
гимназията, а по-късно и студенти, с които родители, близки и цялата махала […] се
гордееха. […]
В секретно социологическо изследване (само за нуждите на ЦК на БКП) се констатира
ше, че към 1 януари 1980 г. вече 40 на сто от циганското население беше интегрирано.
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Док. 4. Циганин съм
Циганин съм. Детството ми босо
прошумя с катун под нощи хладни.
Ала нож във джоба аз не нося
и не дебна кон да ти открадна!
Циганин съм. От вулия* ядох,
водих мечка в пек и снежна киша.
Но от скръб не пея като дядо –
дом си имам и на книга пиша.
Някога игрите ми отнеха,
скитах дрипав – жива живеница...
* вулия – шарена торба

Но погледай как във градски дрехи
днес играят двете ми дечица!
Плувах по води, но не с корито,
кон крилат веднъж ли ме примами?
Аз видях страни, до днес които
и насън не е видял баща ми!
Нека плиска буен дъжд, небето
да трещи и буря зла да стене.
Не главня през нощ, а ток ми свети
и света улавям със антена!
Усин Керим, 1968 г.
.

Задача 2:
А) Работете по групи. Група А, използвайте Док. 2. Група Б – Док. 3. Група В – Док. 4. Посочете съдържащите се в документите представи за ромите при социализма.
Б) Определете какво място им се отрежда в българското общество.

Док. 5. Последиците
Ако се върнем назад в годините на тоталитарния режим, ще установим, че БКП е
направила най-мечешката услуга с прословутия „възродителен процес“ или просто
казано – смяна на имената ни с... „български“, промиване на мозъците ни, претъпкани
от страх. Днес гетата са си гета, потънали в смет, кал и беднотия – Факултета, Коньовица, Филиповци и Захарна фабрика в столицата, Надежда в Сливен, Столипиново
в Пловдив и т.н., и т.н.
Децата ни масово не посещават училище, нямат дрехи, храна, учебни помагала, не изучават езика, за да усвоят българския, а без официален български за никъде. Те не могат
да четат и да пишат [...].
Петър Кос, Ромите за ромите (чрез вашите наблюдения). – Джипси Рай, 1998, № 1.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България
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Колев, Г. Един циганин в ЦК на БКП: преживелици, терзания, размисли. С., 2003.

Задача 3:
Сравнете текста от Док. 5 с Док. 2–4. Обяснете различията помежду им.
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Док. 6. Мед�������������
ии и политика

доц. Г. Лозанов –
член на Съвета
за електронни медии

Илка Зафирова – актриса

Монтана: 8 април – Международен ден на ромите

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

юни 2002 г.
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януари 2002 г.
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март 2004 г.
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Кюстендил – проект на сдружение
„Разметаница“: „Аз вече знам“ –
150 младежи се учат на „а, б“

Пловдив, април 2005 г.

Задача 4:
А) Групирайте снимките и вестникарските заглавия според различните политики спрямо
ромите.
Б) Формулирайте тези политики.
В) Очертайте начините за интегриране на ромите в българското общество.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България
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октомври, 2003 г.
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С протести, кражби и масови безредици през новата година заплашват ромите [...].
Крайните действия са резултат от спирането на социалните помощи на част от
безработните роми. От 1 януари 2008 г. влезе в сила ограничение трудоспособното
население да има право да получава подобни надбавки само 18 месеца без прекъсване.
Законът за социално подпомагане бе приет през юли 2006 г. и сега изтича срокът, в
който безработните е трябвало да си намерят работа. Засегнати от новото постановление са около 20 000 души в страната. Повечето от тях са от ромски произход.
Няма спор, че тези мерки са целенасочена политика срещу ромите. Вместо да помогнат, те ще навредят на страната. Спирането на социалните помощи със сигурност ще увеличи кражбите и престъпленията, извършвани от етническото население. Вместо държавата да се бори с този проблем, тя го насърчава още повече,
категоричен е Пламен Цанков от ромската организация „Напредък“. [...] На другия полюс са работещите. „Как така някой няма да прави нищо, а ще продължава да взема
пари от държавата. Докога ще влачим сметките за ток, вода и какво ли не на ромите
на свой гръб?“ – възмущава се Иванка Петрова [...] учителка [...].
В. „168 часа“, 4–10 януари 2008.

Задача 5:
А) Като използвате информацията от Док. 7, определете силните и слабите страни на
съвременната държавна политика по отношение на ромите.
Б) Напишете препоръки към държавните институции за пълноценното интегриране на ромската общност в българското общество.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Какви са плюсовете и минусите на политиката на
българската държава преди и след промените от 1989 г.?

Държавни политики
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Док. 7. „Ромите тръгват на бунт“
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