STRANA RÓMSKEJ KOALÍCIE
Program SRK - projekt spolužitia väčšiny a menšiny v SR
Tento program zabezpečuje SRK svojimi stanovami . Pre jeho úspešné uskutočnenie
vybuduje strana kompletnú štruktúru svojich organizácii na celom území SR . Prostredníctvom
tejto štruktúry bude SRK zabezpečovať program komunálnej politiky , ktorý spočíva v integrácii
t.j. v zapojení sa - mladého rómskeho potenciálu do programov rozvoja miest a obcí v časovom
priestore od roku 2015 do roku 2025.
SRK bude legislatívnymi návrhmi požadovať ochranu rómskeho obyvateľstva SR , budeme
presadzovať tvrdé a nekompromisné tresty voči rasisticko-fašistickým skupinám naladením proti
rómskemu obyvateľstvu. Budeme dbať o dodržiavanie listiny základných ľudských práv a slobôd.
SRK bude v parlamente iniciovať aby v štátnom rozpočte v kapitolách jednotlivých
ministerstiev boli garantované účelovo viazané finančné prostriedky pre zabezpečenie kultúrnospoločenského a ekonomického rozvoja rómskej národnostnej menšiny na Slovensku.
SRK bude deklarovať aby boli v celej spoločnosti rešpektované rovnaké povinnosti, ale aj
možnosti a práva pre občanov rómskej národnostnej menšiny, ktoré majú viesť k primeranému
zastúpeniu Rómov na všetkých úrovniach orgánov štátnej správy, samosprávy miest a obcí, čo
chce SRK dosiahnuť v komunálnych voľbách, vo voľbách do vyšších územných celkov a hlavne v
parlamentných voľbách .
SRK bude predkladať vláde SR ale aj parlamentu návrhy na realizáciu postupného
znižovania veľkej nezamestnanosti Rómov, Komplexným projektom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja rómskej národnostnej menšiny .
SRK je presvedčená , že budúcnosť rómskej národnostnej menšiny je v deťoch a mládeži na
ktorú nesmieme zabudnúť. Školský vzdelávací systém na základných a stredných školách preto
musí byť taký, aby boli pre naše deti prijaté také opatrenia, ktoré naštartujú zvýšenie vzdelanostnej
úrovne rómskeho obyvateľstva tak ,aby sa vyrovnali majoritnému obyvateľstvu .
SRK bude presadzovať zásadu šport pre všetkých , pretože pred nami sú športové stánky
uzatvorené . Rómovia nevlastnia žiaden športový areál ani futbalové ihrisko či iné športové
zariadenie. No pritom sme občania tohto štátu, občania obcí a miest , kde sú tieto športové
zariadenia na ktoré sa zatiaľ iba beznádejne prizeráme.
Každý národ na svete má svoju históriu , kultúru , ktorú zveľaďuje a uchováva pre ďalšie
generácie. Aj mi Rómovia ako národnostná menšina máme svojbytnú kultúru odlišnú od
majoritného obyvateľstva SR. Je povinnosťou Rómov si ju chrániť, zdokonaľovať, rozvíjať a
uchovávať pre ďalšie generácie Rómov.
SRK nadviaže úzky kontakt s rómskymi organizáciami v Európe, v našej pravlasti Indii a vo
svete. Podá pomocnú ruku rómskym podnikateľom , budeme ochraňovať rómsku matku ,
nedopustíme aby bola ponižovaná a diskriminovaná.
SRK bude presadzovať skvalitnenie sociálnych a materiálnych podmienok života Rómov v
osadách projektom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Rómov - postupnou likvidáciou rómskych
osád , vybudovaním infraštruktúry a výstavbou bytov , ktoré spĺňajú štandardné podmienky
bývania.

. Výchova a vzdelávanie
Strana SRK sa zasadí o skvalitnenie výchovy a vzdelávania rómskej mládeže a detí a
cielenou výchovou bude sa snažiť o postupnú zmenu hodnotového systému vo vnútri rómskych
rodín tak, aby sa vzdelanosť stala akceptovanou hodnotou a zároveň predpokladom na úspešné
zvládnutie /riešenie/ sociálnych , kultúrnych , ekonomických a spoločenských problémov aj
samotnými Rómami. Strana SRK , ktorá vychádza zo záverov a rozboru situácie vo výchove a
vzdelávaní rómskych detí a žiakov je hlboko presvedčená , že determinujúcim inštrumentom
ďalšieho rozvoja Rómov v SR je výchova a vzdelávanie rómskych detí a mládeže. Tento cieľ
možno dosiahnuť len takou alternatívnou zmenou, ktorá vo výchove a vzdelávaní akceptuje etnické,
kultúrne a sociálne odlišnosti rómskych detí a žiakov , umožni využiť rôzne kombinácie prístupov ,
ktoré sa ukážu v danej situácii, v danom regióne, ako najprijateľnejšie a realizovateľné.
Prostredníctvom strany SRK chceme osloviť odbory školstva na všetkých úrovniach, ale aj
MŠ SR, aby sa začal uplatňovať vzdelávací systém v SR s potrebami hospodárskej a spoločenskej
praxe v oblasti profesionálnej orientácie a vzdelávania Rómov. Našim cieľom je zabezpečenie
finančných prostriedkov na účelnú inováciu obsahu foriem , metód, vyučovania a materiálnych
podmienok výučby a prevádzky škôl, predškolských a školských zariadení, v ktorých by sa
rešpektovali špecifiká rómskych žiakov. Dlhodobým cieľom strany SRK bude podpora vzniku
stredných a vysokých škôl zameraných na rómsku kultúru a rómsky jazyk na upevnenie a
zachovanie rómskej identity a národného povedomia Rómov.
Strana bude presadzovať predloženie návrhu zákona o talentoch a ich financovaní v NR SR.
Hlavným cieľom je pomoc a podpora pri realizácii založenia Rómskej univerzity .
Jazyk a kultúra:
Väčšina národov na svete má svoj materinský jazyk, ktorý sa deti učia od svojich rodičov a
neskôr, keď sa sami stanú rodičmi, prihovárajú sa zase ním svojim deťom. Materinský jazyk sa
odovzdáva z pokolenia na pokolenie po celé stáročia.
V súčasnej dobe - po uznaní rómskej národnosti, etnicity a kultúry a to medzinárodne i u nás
sa pozícia rómčiny mení. Vytvárajú sa v nej niektoré nové potrebné slová, používa sa už aj na
medzinárodných politických rokovaniach a odborných konferenciách, v tlači a publikáciách.
Dnes teda rómsky jazyk postupne dostáva novú úlohu i funkciu. Otvára sa totiž von z vnútra
rómskej skupiny, je takto viac ovplyvňovaná a neustále dochádza k väčším zmenám v jazyku a jeho
slovnej zásobe, čo je zákonité, v súvislosti so zmenami v postavení Rómov, s otváraním sa ich
tradične uzavretého endogamného, donedávna rodového spoločenstva.
SRK si uvedomuje dôležitosť rómskeho jazyka a jeho vplyv na rozvoj /osobnosti/ rómskeho
spoločenstva pri rozvíjaní a upevňovaní rómskej identity na Slovensku. Výsledkom dlhoročného
snaženia bola kodifikácia rómskeho jazyka v roku 1971 a štandardizácia v roku 2008.
Rómsky jazyk kodifikovaný v roku 1971 jazykovou komisiou pri Zväze Cigánov a Rómov , bola
prijatá
Záväzná písomná norma tzv. slovenskej rómčiny.
Slávnostný akt Štandardizácie rómskeho jazyka v SR sa uskutočnil dňa 29.
júna 2008 v Bratislave
2. Nezamestnanosť
• odstrániť diskrimináciu Rómov na trhu práce ;
• zefektívniť informovanosť Rómov o ponuke pracovných miest najmä v segregovaných
osídleniach Pri zadávaní štátnych zákaziek preferovať subjekty, ktoré pri realizácii zákazky vytvoria
pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných ;
• Zintenzívniť vzdelávanie Rómskych soc. pracovníkov prvého kontaktu
3. Otázka bývania
• podpora výstavby sociálnych bytov (mnohí Rómovia strácajú bývanie v dôsledku neplatenia
nájomného, bytovú otázku tak riešia doslova v lesoch, v starých opustených budovách či v
zemliankách, je taktiež potrebné riešiť otázku bývania v mieste ich bydliska, stáva sa, že sú celé

rodiny sťahované do iných miest, čo opäť vyvoláva konflikt medzi novou skupinou Rómov a
väčšinovým obyvateľstvom);
• majetkovoprávne vysporiadanie území, na ktorých sa nachádzajú rómske osídlenia;
• podpora priestorovej integrácie rómskych osídlení (potreba vybudovania cestných komunikácií
medzi mestom/obcou a rómskou osadou, rozvoj infraštruktúry...);
• podpora sociálnej práce, potrebnej na riešenie konfliktov medzi dvomi skupinami obyvateľstva v
obci/meste;
• podpora integrácie Rómov do väčšinovej spoločnosti na regionálnej úrovni, tak aby sa dokázali
zúčastňovať na veciach verejných, politických, spoločenských a kultúrnych
4. Zdravotná starostlivosť a sociálna oblasť
• podpora alternatívnych metód vzdelávania rómskych detí a dospelých, podpora informovanosti;
• podpora terénnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti s akcentom na prevenciu; poradenstvo a
terapiu.^
podpora personálneho zvyšovania sociálnych pracovníkov v štátnej sfére, najmä v oblastiach s
vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva;
• zavedenie „asistenta polície“ z radov Rómov, ako prevencia proti páchaniu kriminality všetkého
druhu a úžere vo vnútri rómskej komunity (v Českej republike táto funkcia pri Policajnom zbore
bola zriadená a má výborný efekt);
• je potrebné, čo v najkratšom čase dopracovať „Plán rozvoja a podpory programu terénnych
sociálnych pracovníkov“, ktorý spadá pod agendu Úradu vlády SR, konkrétne pod „Úrad
splnomocnenca pre rómske komunity.
5. Oblasť ľudských a občianských práv
• Naštartovať zavedenie dodatku antidiskriminačného zákona o „vyrovnávacích opatreniach do
praxe.
Podpora verejného vzdelávania v oblasti ľudských práv, redukcia predsudkov u väčšinového
obyvateľstva;
• Realizácia celoslovenských vstupných a výstupných výskumov v oblasti diskriminácie, rasizmu a
xenofóbie medzi Rómami a majoritou.
Dbať o dôslednú realizáciu protokolu o právach národnostných menším, ktoré sú zakotvené v
Európskom dohovore o ľudských právach. SRK bude vzdelávať komunity, bude šíriť povedomie v
rámci občianskych práv a povinností.
SRK bude:
• podporovať antidiskriminačnú politiku;
• verejnú diskusiu o opodstatnenosti antidiskriminačnej legislatívy;
• sledovať napĺňanie záväzkov SR vyplývajúcich z tejto legislatívy.
SRK sa zasadzuje za rovnosť šancí pre všetkých občanov a občianky SR. Otázky rovnosti
príležitostí medzi ženami a mužmi chápeme tak, že ľudské bytosti sa môžu slobodne rozvíjať svoje
schopnosti využívať bez trvalých obmedzení, ktoré by predstavovali rodové roly, alebo akékoľvek
bariéry pre účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti na základe pohlavia.
Preto žiadame rovnaké odmeňovanie a rovnaké príležitosti na trhu práce a v živote nezávisle od
pohlavia.
Tretí sektor:
V rámci Strany SRK existuje vízia spolupráce strany s mimovládnymi organizáciami. SRK má
záujem organizovať priebežné stretnutia relevantných MVO v záujme spoločného postupu pri
presadzovaní a riešení všestranného rozvoja RNM v SR a spoločne s odborníkmi z MVO
pripravovať a pripomienkovať zákony, zapájať a aktívne využívať potenciál MVO, a snažiť sa
dosahovať spoločne vytýčené ciele. Taktiež sa snažiť získať odborníkov z MVO do svojich radov.
Strana chce byť dôveryhodným partnerom pre všetky mimovládne organizácie, ktorých činnosť je v
súlade s kľúčovými hodnotami strany v prospech všestranného rozvoja RNM v SR. Strana sa

dištancuje od MVO, ktoré majú extrémne ciele, používajú násilné prostriedky a ktoré si verejnosť
spája s nežiaducimi aktivitami poškodzujúcimi RNM a SR.
2. Snaha o rozvoj regiónov - aktívnym pôsobením v regiónoch eliminovať priepastné rozdiely medzi
regiónmi na Slovensku. V oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti, obrovské rozdiely, ktoré je
potrebné odstrániť, sú najmä v počte nezamestnaných, vo výške priemernej mzdy, v počte
poberateľov dávok atď. Je potrebné podporovať vnútornú mobilitu pracovnej sily a to nielen z
menších miest do väčších ale aj naopak. Jedným z faktorov nízkej mobility je okrem zaostávajúcej
socio-kultúrnej úrovne aj úroveň bývania, preto je dôležitá podpora rozvoja bývania a bytovej
politiky. Rozvoj regiónov je samozrejme úzko spojený s budovaním lepšej infraštruktúry, ktorá je
často rozhodujúcim faktorom pre príchod zahraničných investorov, ktorí následne tvoria nové
pracovné miesta a znižujú nezamestnanosť. V tomto záujme bude strana v spolupráci s
zaangažovanými partnermi, relevantnými organizáciami a inštitúciami aktívne pôsobiť najmä v
oblasti efektívneho, účelného a účinného využitia štrukturálnych zdrojov EÚ, najmä v rámci
Horizontálnej priority a Lokálnych stratégií komplexného rozvoja.
3. Vedomostne orientovaná spoločnosť
• Podpora rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti, dostupnosť kvalitného vzdelávania a
celoživotné zvyšovanie kvalifikácie.
• Podpora každoročného vypracovávania rebríčka VŠ, ktorý by pomohol uchádzačom o štúdium
rozhodnúť sa, napr. aj podľa toho, aká je šanca uplatnenia absolventov na určitej VŠ, na trhu práce.
Zamestnávateľom by takýto rebríček zase umožnil lepšiu orientáciu v tom, ktorý absolvent školy
uchádzač o zamestnanie, je lepšie teoreticky aj prakticky pripravený na určitý druh zamestnania.
Podporila by sa tým súťaživosť medzi jednotlivými VŠ a tým pádom, by sa zefektívnili podmienky
aj na skvalitnenie vysokoškolského štúdia. Strana SRK bude presadzovať v tomto smere uplatnenie
pozitívnej diskriminácie k smerom k rómskej menšine Vieme , že nemôže ísť o jav trvalý, pôjde o
jav dočasný s cieľom zvýšiť celkovú vzdelanostnú úroveň RNM, hlavne na stredných a vysokých
školách.
Samotnú stranu tento fakt zaväzuje preto pretože myšlienka založenia nového moderného
politického subjektu vzišla práve z radov týchto ľudí.
• Podpora lepšieho prieniku a spolupráce medzi školstvom a súkromným sektorom, najmä v oblasti
odborných stredných škôl (čiastočná praktická príprava študentov priamo vo výrobných
prevádzkach, resp. u budúcich potenciálnych zamestnávateľov, čím by sa dosiahla ich lepšia
pripravenosť a lepšie ovládanie najnovších technológií atď.).
V oblasti vysokých škôl bude jedným z hlavných cieľov hlavne podpora rozvoja možností
vysokoškolského vzdelávania mládeže z radov príslušníkov RNM, ale aj podpora VŠ zameraných
na potrebné riešenia problematiky RNM, organizovanie tzv. veľtrhov práce, pozývanie odborníkov
z praxe ako hosťujúcich lektorov, a podpora vytvárania podmienok pre zlepšenie možností k
praktickej príprave študentov.
5. Jednou z hlavých priorít strany budú aktivity zamerané na úplné odstránenie diskriminácie v
pracovných vzťahoch, odstránenie mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami, podpora
rovnakých možností získania zamestnania bez ohľadu na etnickú, či národnostnú príslušnosť.
6. SRK bude presadzovať dodržiavanie práva na:
• rovnaké možnosti v oblasti zamestnanosti;
• minimálnu mzdu vo výške zabezpečujúcej existenčné potreby;
• právo na spravodlivé podmienky v práci a odmenu za ňu;
•• právo slobodne sa združovať v organizáciách na ochranu ekonomických a sociálnych záujmov
zamestnancov;
• právo na kolektívne vyjednávanie
7. SRK bude podporovať kvalitnejšie poradenstvo v oblasti kariéry
• Pre generácie vstupujúce do sveta práce, respektíve pripravujúce sa na svoje povolanie je

potrebné zlepšiť poradenskú službu pre výber povolania.
• Na ZŠ a SŠ je potrebné zlepšiť kariérne poradenstvo pre študentov a študentky najmä
pochádzajúcich z málo podnetného rómskeho prostredia
• Poradenstvo na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, je potrebné skvalitniť predovšetkým z
hľadiska dĺžky času, ktorý má poradca na jedného nezamestnaného a odbornej pripravenosti
poradcov. Zákon hovorí, že poradca má byť človek s vysokoškolským vzdelaním. Na poradcov by
mali byť kladené požiadavky, ktoré sú viac špecifické, napr. humanitné a technické zameranie,
odborné výcviky, ďalšie vzdelávanie, aby sa zaručila ich kvalita, odbornosť a prístupy aj z hľadiska
špecifík príslušníkov RNM.
8. Podporujeme odstránenie nelegálnej práce, zníženie možností zamestnávania “načierno”
(zvýšenie počtu kontrolných opatrení) a zároveň zníženie odvodov, ktoré sú pre zamestnávateľov
vysoké a sú jedným z dôvodov zamestnávania načierno. (Práca na čierno nie je pre Rómov
efektívna, pretože takto získaný príjem a počet odpracovaných dní na čierno sa občanovi
nezapočítava pri odchode do dôchodku.
Ďalej úprava zákonov tak, aby sa možnosti nelegálneho zamestnania, čo najviac obmedzili v
prospech zamestnancov, zamestnávateľom a štátu.
Budeme žiadať a sledovať:
1. Dodržiavanie ratifikovaných dokumentov.
• Dohovor o odstránení všetkých foriem rasizmu a diskriminácie a využívať všetky adekvátne
prostriedky na odstraňovanie nerovnosti a nerovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Všeobecná
Deklarácia ľudských práv potvrdzuje zásadu neprípustnosti diskriminácie a vyhlasuje, že všetci
ľudia sa rodia slobodní a rovní, pokiaľ ide o dôstojnosť a práva, a že každý má nárok na všetky
práva a slobody, ktoré sú v nej zakotvené, bez akéhokoľvek rozdielu včítane rozdielu založeného na
pohlaví, národnostnej, či etnickej príslušnosti.
2.Sledovanie plnenia záväzkov SR, ktoré na seba podpísaním medzinárodných dokumentov
prevzala
smerom k národnostným menšinám.
3. Sledovanie dodržiavania záväzkov vyplývajúcich z národnej legislatívy (Zákonník práce,
Antidiskriminačný zákon, Ústava, Zákon o verejnej službe, Zákon o štátnej službe, Zákon o
sociálnej pomoci a ďalšie relevantné zákony).
Menšiny:
Strana podporuje ideu rešpektovania rozdielnosti/odlišnosti, ako aj ideu multikulturalizmu a
spolunažívania rôznych menšín. Otázka menšín je citlivou témou mnohých krajín a zároveň akýmsi
barometrom dodržiavania princípu rovnosti príležitostí v spoločnosti. Snahou je dosiahnuť stupeň
spoločnosti, kde sa nielen menšiny budú snažiť o odstránenie mýtov a stereotypov, ktoré zabraňujú
spokojnej koexistencii, ale kde aj majorita bude mať záujem o spoznávanie minorít tak, aby
prelínanie rôznych kultúr malo obohacujúci efekt pre všetky zúčastnené strany. Prirodzeným
dôsledkom takéhoto prístupu by bol väčší priestor pre samotné menšiny, čo sa týka sústredenia sa
na vlastnú komunitu, rozvíjanie komunity a jej identity a kultúry.

