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Liliana Sonik: Cały ten zgiełk  

Pospieszne oskarżenia 

Do ubiegłego roku, lepiej lub gorzej, dzieci romskie do szkoły chodziły: uczyły się w osobnych klasach. 

Gdy prasa nagłośniła tę sprawę, przez Polskę przeszedł huragan oburzenia. Pod adresem nauczycieli i 

władz szkolnych padły straszliwe oskarżenia o rasizm, ksenofobię, praktykowanie segregacji rasowej i 
apartheidu, brak serca i sumienia.  

Pod presją opinii publicznej Ministerstwo Edukacji wprowadziło zakaz tworzenia romskich klas. W efekcie 
mali Romowie do szkoły chodzić przestali.  

W miastach Zachodu zdarza się, że 80 proc. uczniów pierwszych klas nie zna języka wykładowego, ani 

żadnego języka wspólnego, ponieważ pochodzą z różnych krajów. Nauczyciele pracujący z małymi 
imigrantami wspomagani są specjalnymi programami i zachęcani finansowymi dodatkami.  

Ale Romowie imigrantami nie są. Wielu z nich uważa, że edukacja szkolna prowadzi do asymilacji, której 

nie chcą i której się obawiają. Nie chcą zrezygnować ze swego sposobu życia. Nie chcą, aby ich dzieci 
upodobniły się do Polaków.  

Nie bardzo wiadomo, co w tej sytuacji robić. Przyzwolenie na istnienie gett, gdzie dzieci pozbawione są 

elementarnej edukacji i skazane na powielanie stylu życia przodków, jest rodzajem dość przerażającej 

obojętności. Z kolei stosowanie przymusu (czyli np. policyjny dozór) będzie najpewniej nieskuteczne. 
Dzieciaki eskortowane do szkoły przez policjantów dużo się w tej szkole nie nauczą.  

Romskie klasy były próbą znalezienia rozwiązania. Próbą wysoce niedoskonałą i niezadowalającą, ale 
nikt nie twierdził, że to rozwiązanie idealne.  

W tej chwili romscy rodzice nie posyłają dzieci do szkoły. Napisali, że "zabierają dzieci, ponieważ nie 
chcą, aby uczyły się razem z Polakami".  

A ja zastanawiam się, co czują nauczyciele, którzy pracowali z romskimi klasami. Zostali publicznie 

napiętnowani i upokorzeni, nazwani rasistami i ksenofobami. Czy dzisiaj czują satysfakcję, czy tylko 

gorycz? Czy doczekają się przeprosin? Czy choć jeden dziennikarz, choć jeden komentator - z tych, 

którzy kilka miesięcy temu bez wahania, w strasznych słowach, potępiali nauczycieli romskich klas - 
będzie miał teraz odwagę cywilną, by zabrać głos i przyznać, że nie miał racji.  
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