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Abstrakt
Předmětem této bakalářské práce jsou romské skupiny v současné Albánii se
zaměřením na problematiku jejich etnické identity. Práce se soustředí především na skladbu,
resp. jednotlivé složky příslušné kolektivní identity. V obecné rovině je tedy zkoumán
zejména vztah Romů, coby minority vůči albánské většině a způsobů, jakými je romská
identita vytvářena a udržována právě jako identita kontrastní vůči identitě majoritní. Současně
je však zkoumán i vztah jednotlivých romských (sub)skupin vůči sobě navzájem, s otevřenou
možností závěru, že vztahy mezi jednotlivými (sub)skupinami jsou pro konstrukci
odpovídající identity důležitější, než obecný vztah všech Romů vůči Albáncům. Vedle toho je
v daném kontextu studována rovněž otázka užívání romštiny, resp. albánštiny, stejně jako
tematika náboženské příslušnosti, případně otázka identity založené na příslušnosti k některé
z vykonávaných profesí.
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Abstract
The main goals of this bachelor thesis are description, analysis and overview of
different Roma groups in example of current Albania and it focuses on the matter of ethnical
identity. The thesis primarily concentrates on the compositions of collective identity with all
its specifications and attributes. Generally it is the relationship between the Roma minority
towards the Albanian majority that is researched. Also, the relationships and links between the
Roma sub-groups themselves are taken into consideration as these relationships are eventually
more important for individuals to identify with their own origin rather than relationships with
any other ethnical or national group. Term ‘identity’ is defined as an affiliation in spectres of
creed, language usage and inherited occupation.
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1. Úvod
1.1.

Motivace bádání
Tuto bakalářskou práci bych ráda věnovala tématu o Romech v Albánii

především proto, abych zjistila, proč nejsou albánskou společností stále dobře vnímáni,
ačkoliv je jich v zemi velmi malé procento, podle posledního sčítání lidu v roce 2011 pouhých
0,14 %1. Především bych v práci ráda objasnila, proč se tato minorita dělí na tři základní
komunity – Romy jako takové, Egjiptanet a Ashkali. Často jsou i v odborné literatuře
spojovány do jedné skupiny, která je vnímána jako Romové, jsou však mezi nimi jisté
jazykové a kulturní rozdíly. Podobná témata nebyla v češtině dosud zpracována a informační
zdroje jsou proto prakticky jen v albánštině a angličtině. Bylo by velmi potěšující, kdyby můj
příspěvek přinesl v tomto směru nějaké nové poznatky, byť nejsem apriori studentkou
etnologie. Po mnohých krátkodobých i delších pobytech v Albánii a Kosovu jsem si všimla
jisté přetrvávající nevraživosti ze strany Albánců k romským minoritám, což bych nerada
nazývala přímo rasismem. Z pohledu člověka ze střední Evropy mi tento výzkum přišel jako
zajímavý problém, mimo jiné proto, že mé výchozí hypotézy romská i albánská etnická
skupina mají mnoho společného.

1.2.

Vymezení badatelského pole
Komunita Egjiptanet je minorita pocházející možná z Egypta, ačkoliv je to

názor čistě hypotetický, protože stejně jako o původu Romů obecně toho mnoho podloženého
není a vše vychází především z výsledků lingvistických bádání. V této práci bych ráda
používala originální albánské pojmenování této minority „Egjiptanët“, jelikož v češtině nemá
svůj ekvivalent a v případě pokusu o překlad by mohl být název matoucí a plést se s
pojmenováním obyvatel Egypta, tedy Egypťany. Zároveň se v práci budou často objevovat
přídavná jména, která už kvůli ohebnosti slov přeložím do češtiny na „egypťanský“, aby věty
zároveň neztrácely svůj význam. Navíc se tím zamezí záměně za přídavné jméno odvozené od
podstatného jména Egypt – tedy tvar „egyptský“.
1https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/albanie-zakladni-charakteristika-teritoria-17810.html
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Další komunitou jsou Ashkali, kteří v dnešní době žijí zejména na území Kosova a
Makedonie, ale v práci jsou zahrnuti také, jelikož je i přes popírání řady romských badatelů
na území Albánie najdeme rovněž. I u této skupiny bych ráda používala jejich originální
albánské pojmenování ze stejného důvodu jako u Egjiptanet, protože jejich minorita nemá
český ekvivalent a bude tedy nejlepší používat název původní. V případě přídavných jmen už
budu slova skloňovat dle pravidel českého pravopisu jako u Egjiptanet.
Poslední minoritou jsou Romové jako takoví, kteří bývají často zejména médii
označováni jako jediná etnická skupina tohoto typu, kam jsou zahrnovány i skupiny Ashkali a
Egjiptanet.
V různých odborných i populárně-naučných textech může být tedy mnohdy matoucí,
když jsou jako Romové komplexně nazývány všechny romské komunity. V případě této práce
o albánských Romech bych toto pojmenování užívala, neboť se jedná o termín ustálený.
V albánštině je obecný název pro Romy „Jevg“ (sg. jevg, pl. jevgjit), ten bych ovšem
velmi nerada používala, jelikož se jedná o název hanlivý, používaný v případě, že někoho
chceme v albánštině velmi urazit. Jeho použití proto nepovažuji za etické.
Nejprve bych v práci ráda prezentovala historický kontext a původ těchto skupin, byť
se jedná spíš o „historii“ mytologického charakteru vzniklou ústním předáním mezi
jednotlivými kmeny a neopírající se o reálné historické události. Jejich faktická přítomnost na
Balkáně je z relevantních pramenů mapovatelná až v období 20. století. Přesto jsou tyto
mytologie do práce zahrnuty, protože se jedná o výrazný a funkční autoidentifikační prvek
těchto minorit. K mytologickým částem této práce vycházíme z výsledků výzkumu
makedonského profesora romského původu Rubin Zemona. Jeho práce je nutné brát s jistou
rezervou a kriticky, protože samy nejsou dostatečně podložené fakty a může zde být patrná
jistá angažovanost.
Následující část práce bych ráda věnovala romské kultuře a pokusím se ukázat na
rozdíly mezi romskou a albánskou etnicitou v této oblasti.
V závěru svého textu prezentuji současnou vnitřní politiku Albánie a její snahy o
integraci romských minorit do albánské společnosti. Ráda bych se zaměřila i na to, jaké jsou v
zemi organizace, které vedle vládních programů mají snahu pomoci se zlepšením sociálních
podmínek Romů, Egjiptanet i Ashkali. Do této kapitoly bych ráda zahrnula i zdravotní péči,
vzdělání i podmínky bydlení. Další součástí jsou i ukázky tradičních řemesel romských
7

menšin.
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2. Historický původ romských skupin v Albánii
2.1.

Rámcový úvod
Historické i současné zdroje ukazují romskou a egjiptanet komunitu jako

rozdílnou s ohledem na jazyk, historii, profese a nomádské složky života či jejich tradiční
obydlí. Navzdory těmto rozdílům jsou tyto komunity obecně řazeny do stejné skupiny jako
Romové a jejich kulturní rozdílnost je zřídka rozpoznávána. Komunita Ashkali většinou bývá
ve výzkumech řazena samostatně, ale bez porovnání s ostatními komunitami v dané lokalitě.
Je to zejména proto, že v Albánii se údajně tato skupina již nevyskytuje. Jejich výskyt je
spojován s územím Kosova a Makedonie. Současné státní hranice jsou však relativně nové,
dříve byl prostor osídlený Albánci a romskými skupinami součástí jednoho státu, Turecka, a
jejich migrace tak nebyly omezovány. Romové v Albánii jsou v dnešní době uznáni jako
etnická minorita. Egjiptanet naopak status menšiny přiznaný nemají, zejména kvůli
předpokladu, že si nezachovali svou identitu včetně jazyka, a mají tendenci se identifikovat
jako Albánci. Jak Romové, tak Egjiptanet jsou ze strany státní správy přehlíženými a sociálně
vyloučenými skupinami. Právě z důvodu, že Egjiptanet nemají zmíněný status menšiny, jsou
často pro různé účely termínem Romové označovány obě skupiny.2 K pochopení specifik
všech tří zmíněných skupin se pokusím krátce nastínit jejich historii a příchod do Albánie.
Pokud bychom rozdělení romských etnik brali více detailněji, našli bychom i další skupiny
třeba jako „Kabuzis“, „Meckars“, Kurtofs“ a „Cergars“ kmeny, což jsou „Shkodrani“ a
„Besaqe“ Romové. Tyto jednotlivé skupiny jsou specifikovány podle místa usídlení. Najdeme
je téměř po celé Albánii, ale jejich největší výskyt je ve střední a jihovýchodní Albánii, v
regionech Tirana, Drač (Dürres), Elbasan, Fieri, Berati, Korča (Korçe), Pogradec, Bilishti,
Gjirokastra, Delvina, Kruja, Skadar (Shkodra) ad. 3 Tyto skupiny nicméně nemají etnický
rozměr.
Původ romských skupin obecně je složitý. Na základě lingvistických bádání bylo
stanoveno, že Romové začali migrovat z Indie v 9. století n. l. Jedná se ovšem o hypotézu,
žádný písemný pramen toto nedokládá. Jejich příchod na Balkán je také zcela nejistý, ale
2

3

Roma Belong: Statelessness, Discrimination and Marginalisation of Roma in Albania, ERRC, Budapest,
2018, s. 13
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3622, accessed 15.11.2018
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uvažuje se na základě písemných pramenů o 14. století. 4 Jeden nebo více kmenů mohly být
usazeny na území dnešní Albánie asi v 15. století. 5 Na druhou stranu Egjiptanet o sobě tvrdí,
že jsou původem z Egypta a alespoň tři další teorie se hlásí k tomu, že údajně pocházejí z této
země. Dorazili prý na Balkán z Egypta ve 3. století př. n. l., nebo se na Balkán dostali ve 4.
století n. l. jako Koptové6, pocházejí z egyptských otroků v Osmanské říši a jsou
semi-integrovaní Romové, kteří mnohem dříve než ostatní Romové ukončili svůj nomádský
způsob života a ztratili romský jazyk. Všechny tyto teorie jsou však nepodložené důkazy a v
případě původu Egjiptanet se jedná spíše o orální předávání historie a kriticky můžeme říci,
že je to spíše hledání původu mytologického charakteru.
Podrobněji o původu skupiny Egjiptanet i Ashkali psal doktor Rubin Zemon, jehož
práci jsem využila, i když se jedná často o sbírku pověstí a mytologických legend.

2.2.

Egjiptanet
2.2.1. Mytologie Balkánských Egjiptanet v dávných dobách
Kolonizace Egjiptanet ve starověkém balkánském teritoriu byla údajně

naznačována také ve starých Řeckých tragédiích jako například Aischylova Prosebnice
(Hiketidés). Náznak kolonizace Egjiptanet můžeme prý najít také ve staré mytologii, přímo v
mýtu o Kadmovi a Harmonii. V souvislosti s antickou mytologií se zmiňují náznaky ve víru,
že původ Alexandra Velikého je egypťanský, protože jeho pravý otec byl prý egyptský faraon
Nectanebo II.7 Toto prý uváděly některé dávné zdroje, věřilo se, že jde o pravého otce
Alexandra Velikého, jelikož navštěvoval jeho matku Olympii během mnoha častých absencí
Filipa II. Archeologie prý poskytuje důkaz existence lidí s egypťanskými kořeny i na Balkáně.
Dokládá to údajně mnoho chrámů bohyně Isis a dalších egyptských bohů, které se dochovaly
po celém Balkáně, nejznámější je například Heraclea u Bitoly. Na Balkáně byly nalezeny i

4

Kolsti, J.. A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, 1999, s. 51 - 61

5

Koinova M., Minorities in Southeast Europe: Roma of Albania, 2000, s. 4

6

Koinova M., Minorities in Southeast Europe: Roma of Albania, 2000, s. 4

7

Oficiální přehledy egyptských vládců však takovéhoto faraona neznají.
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ornamenty s náměty z egyptské mytologie.8

2.2.2. Balkánští Egjiptanet během období vlády Byzance
Pro období po Chalcedonském koncilu (451) máme nedostatek
historických a jiných dat, která by ukazovala na balkánskou populaci s původem z Egypta. Až
v dopisech od Theophilacta9 z Ochridu, arcibiskupa z konce 11. století a začátku 12. století,
nalézáme jistá data spojená s balkánskými Egjiptanet, ve vyprávění o tom, kým byl okraden.
V jiných dopisech zmiňuje svou cestu za císařem a popisuje ji jako velmi těžkou cestu přes
Egypt. Když si uvědomíme, že pobýval v Ochridu a musel jet za císařem do Konstantinopole,
je možné, že tedy popisoval cestu, která vedla z Ochridu do Konstantinopole, takzvanou Via
Egnatia, nepodstupoval ji složitě přes Egypt, jak to mohlo vyznít z popisu. Záměna byla třeba
způsobena tím, že tato oblast byla hustě obydlena Egjiptanet a z tohoto důvodu použil
označení „Egypt“.10 Doložit se to ale nedá.
Zmatek v historických faktech ukazuje od 13. století až 15. století spojení balkánských
Egjiptanet s romskou populací. Osmané definovali romskou populaci jako Kopty,
pravděpodobně nejstarší Egypťany, jejichž předkové v prvních staletích přijali křesťanství.
Osmané označovali obecně Egjiptanet jako „Kibtijany“ dokonce i v dokumentech státní
správy z let 1522/1523. Sultán Sulejman I. zmiňuje Kibtijany v souvislosti s vilajetem
Rumelie11 v roce 1530. Ze čtení textu je zřejmé, že zákonodárce nedělal rozdíly mezi etniky a
právní zvyklosti připouštěly populace střídající místa usazení. Kvůli jejich nomádskému
způsobu života se Romové většinou neusazovali, a proto byli velmi zřídka plátci daně
Osmanské říši, platili jen pokud pracovali např. jako usazení zemědělci.12
V první polovině 19. století pod tlakem evropských mocností začala Osmanská říše s
reformami politického systému a s pozvolným respektováním lidských práv. 3. července 1867

8

Rubin Zemon, History of the Balkan Egyptians, Council of Europe, Interculturalism and the Bologna
Process; 2010, s. 1 - 8

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Theophylact_of_Ohrid Theophylact (Greek: Θεοφύλακτος, Bulgarian:
Теофилакт; around 1055–after 1107) was a Greek archbishop of Ohrid and commentator on the Bible.

10

Rubin Zemon, History of the Balkan Egyptians, Council of Europe, Interculturalism and the Bologna
Process; 2010, s. 1 - 8

11

Vilajet Rumelie je historické území jihovýchodní Evropy, které bylo pod nadvládou Osmanské říše.

12

Rubin Zemon, History of the Balkan Egyptians, Council of Europe, Interculturalism and the Bologna
Process; 2010, s. 1 - 8

11

byl v novinách „Macedonia“, vycházejících v Istanbulu, publikován dopis „Jeden
Egypťan“ (Bír Mısırlı). Dopis popisoval rasovou diskriminaci proti Egjiptanet v říši a roli
řecké pravoslavné církve při upírání náboženských práv Egjiptanet. Tento uveřejněný dopis je
velmi cenným dokumentem o egypťanské identitě a mravních hodnotách této skupiny ve
druhé polovině 19. století.13

2.2.3. Balkánští Egjiptanet v národních státech Balkánského
poloostrova
Na konci 18. a začátku 19. století začal proces utváření většiny
moderních balkánských národů. V té době loajalita vůči vznikajícímu národu začala znamenat
více, než loajalita vůči existujícímu státu. Obnovené či nově vzniklé balkánské státní útvary
proto vycházely z koncepce národních států a reálně nebraly v potaz občanský princip. To se
potvrdilo v několika válkách, povstáních a dalších vojenských konfliktech. Balkánské války
probíhající 1912–1913, I. světová válka (1914–1918), Řecko–turecká válka v letech
1920-1923 a II. světová válka v letech 1939–1945 (z toho léta 1941–1944/5 na Balkáně)
ukázaly na hluboké mezietnické problémy. V tomto politickém a historickém kontextu
balkánští Egjiptanet nenacházeli své „místo pod sluncem“, tedy možnost upevnit a rozvinout
svou identitu a kolektivní práva. I pod vlivem toho, jak malou ochranu obyvatelstvo
muslimského vyznání mělo, skrývali svou etnickou identitu a přiznávali jen náboženskou
identitu, a proto v mnoha případech byli identifikování jako „turci“. Ti, kteří byli křesťané, se
zcela rozplynuli v majoritní populaci kvůli nadřazenosti a dominanci etnické skupiny
vlastního státu.14
Situace v balkánských státech se naprosto změnila po II. světové válce, navíc došlo k
přijetí deklarace lidských práv v roce 1948 15 stejně jako dalších mezinárodních chart a dohod.
Práva na svobodu vlastní identity, osobního projevu, na vlastní víru, politické přesvědčení a
právo protestovat začala být značně rozdílně a často rozporuplně respektována, byť některé
její části až po pádu komunismu. Pokusy o vyhlášení a uznání egypťanské identity jsou v
13

Rubin Zemon, History of the Balkan Egyptians, Council of Europe, Interculturalism and the Bologna
Process; 2010, s. 1 - 8

14

Rubin Zemon, History of the Balkan Egyptians, Council of Europe, Interculturalism and the Bologna
Process; 2010, s. 1 - 8

15

Všeobecná deklarace lidských práv schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10.
prosince 1948 a ratifikována 16. prosince téhož roku v Paříži
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Albánii doložené v roce 1945 a v Kosovu v roce 1961, bohužel bez opravdové vlastní
organizace a bez ohlasu ve státní správě.16

2.2.4. Etnopolitické hnutí balkánských Egjiptanet
Veřejná prezentace egypťanské identity se objevila v 70. letech 20.
století a s prvními snahami rozlišit Egjiptanet a Romy při sčítání lidu přišli v bývalé
Jugoslávii, zvláště v Makedonii. Egypťanské hnutí obdrželo impuls po přijetí nové ústavy
socialistické Jugoslávie, které proběhlo v roce 1947. Ta uznávala (alespoň teoreticky) právo
každého občana přiznat se k vlastní etnické identitě. Někteří Egjiptanet pamatují, že v roce
1981 při sčítání lidu se někteří z nich prokázali jako „Gjupci“, ale byli úřady překlasifikováni
jako „Romové“. Ostatní se poprvé prokazovali jako „Egipkjani“ v jugoslávské Makedonii (v
dalším textu pouze Makedonie), nebyli ale uvedeni ve sčítání lidu a byli klasifikování jako
„neznámí“. Právě proto, že formuláře na sčítání lidu neměli kolonku pro „Egjiptanet“, nebyla
prakticky jejich existence mezi veřejností nijak známá. Kvůli tomu, aby dosáhli speciální
kolonky ve sčítacím formuláři pro svou minoritu, lidé začali v Makedonii a Kosovu
podepisovat petice (téměř 4000 lidí podepsalo takovou petici v AO Kosovo). Tyto petice byly
postoupeny v různých úrovních vlády. Snaha o uznání názvu Egjiptanet pro samostatnou
etnickou skupinu byla prosazována jejich asociacemi, přičemž první vznikla v Makedonii.
V roce 1990 byla v Jugoslávii založena „Egypťanská“ asociace (Shoqata e Egjiptianëve të
Kosovës 17) s Nazim Arifim jako předsedou a s ústředím v Ochridu.18
„Asociace Egjiptanet pro Kosovo a Metochii“ byla založena 21. října 1990 Veselem
Kadrolim jako předsedou. Ve stejné době byl egypťanský klub založen i v Bělehradě a později
díky tomu vznikla Unie Egjiptanet „Esnaf“. V roce 1991 byla ve Struze v Makedonii založena
Egypťanská politická strana – Demokratické hnutí (Partia e Lëvizjes Demokratike19) – vedena
Nepoleonem Kamberim.
Po začátku rozpadu Jugoslávie v roce 1991 byly založeny nezávislé asociace v
16
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Makedonii a Srbsku navazující na dosud fungující organizace Egjiptanet v Jugoslávii. V roce
1992 byl vedoucím Asociace Egjiptanet jmenován Usni Zemoski a Nazim Arifi se stal
čestným předsedou. 20
Ve stejné době byla idea vymezování se egypťanské komunity velmi populární, a to až
za hranice bývalé Jugoslávie. Podobné asociace byly zakládány v Albánii pod názvy „Evgjit“.
První byla založena v Korče 28. června 1992. Tyto akce následovaly další regiony a také
zakládaly asociace, jako kulturní a vzdělávací organizace „Orient“ ve Vloře, Studentská
egypťanská asociace v Albánii, která byla později spojena s kulturní asociací Egjiptanet v
Albánii „Nefertiti“, která se registrovala 22. března 1993 s Beharem Sadiku jako předsedou.
V roce 1992 byl založen výbor Egjiptanet Albánie, který se později změnil na Stranu pro
rovnost, důstojnost a právo. V roce 1998 byl rozdíl egypťanských asociací formálně spojen a
byla uveřejněna charta Unie balkánských Egjiptanet na kongresu v Ochridu. Kongresu se
zúčastnily všechny organizace Egjiptanet z bývalé jugoslávské republiky Makedonie, z
Albánie a Srbska, Rubin Zemon se stal předsedou Unie balkánských Egjiptanet a Behar
Sadiku z Albánie byl jmenován místopředsedou. S tímto procesem se objevily i první pokusy
Egjiptanet založit si vlastní media. 21
V roce 1995 asociace jugoslávských Egjiptanet pro Kosovo začala vydávat magazín
„Hlas jugoslávských Egjiptanet“ (Zëri i Egjiptianëve jugosllav 22) a v roce 1998 asociace v
bývalé jugoslávské republice Makedonie začala vydávat časopis „Hlas Egjiptanet v
Makedonii“ (Zëri i Egjiptianëve në Maqedoni23).
V roce 1993 asociace podnikla svoje vlastní sčítání lidu v Kosovu. Podle tohoto sčítání
v Kosovu bylo přibližně 120 000 Egjiptanet24. Zástupcem Egjiptanet na jednáních v
Rambouillet a v Paříži byl Qerim Abazi.
Balkánští Egjiptanet, kteří emigrovali do západní Evropy, jsou spojeni do Unie
balkánských Egjiptanet západní Evropy s jejich sídlem v Mulheim an der Ruhr v Německu, s
20
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předsedou Robertinem Ashourim. Mnoho organizací z Kosova existuje v Německu,
Švýcarsku, Nizozemí a Švédsku.
Po kosovském konfliktu v 1999 a ve spolupráci s mezinárodní administrativou, byly
založeny nové organizace Egjiptanet. Nejdůležitějším faktorem pro vystupování Egjiptanet v
Kosovu je existence politické strany. Je jí “Nová demokratická iniciativa Kosova” (Iniciativa
e Re Demokratike e Kosovës - IRDK). Bislim Hoti byl jejím prvním předsedou. Také se stal
vůbec prvním členem parlamentu pocházejícím z balkánské egypťanské komunity. V roce
2007 byl zvolen Xhevdet Neziraj předsedou této nově založené strany, také se stal členem
parlamentu v Kosovu. S přijetím zákona o ochraně národnostních menšin v Srbsku v květnu
2006 byla Národní rada pro egypťanskou národní minoritu oficiálně zaregistrovaná a Osman
Seladi byl zvolen novým předsedou. Tato rada je pod správou Ministerstva pro lidská a
minoritní práva Srbské republiky a je financována státem.
Po kosovské krizi se v mezinárodní komunitě věnovala větší pozornost balkánským
Egjiptanet a jejich komunitě v různých balkánských státech. V téměř všech balkánských
státech, kde balkánští Egjiptanet žijí, byly záležitosti týkající se problémů jako rasismus,
intolerance aj. doporučeny jako zralé pro konkrétní řešení. Tomu se Rada Evropy věnovala
speciálně v Albánii v letech 2005 a 2008.25

2.3. Ashkali
2.3.1. Historie Ashkali identity
Ke kompletnímu porozumění problémů spojených s minoritními
skupinami a jejich etnické identity na Balkáně musíme brát v potaz kontext, v jakém jsou
začínající rodící se národy a jejich historie chápány. Historie a jeho folklorní tradice mají v
životě balkánských národů zvláštní místo, neboť procesy etnicko-nacionálních rozvojů
začínají později než v západní Evropě, tedy až v 19. století, a jsou stále aktivní dodnes.
Historie v tomhle případě jimi není tolik vnímána jako věda, jako spíš součást a leckdy i
podpora národní mytologie. 26
25
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2.3.2 Mytologie versus věda na Balkáně
Každý národ či etnická skupina na Balkáně mají své vlastní
mytologické datování v dávných dobách, které odhaluje proslulou minulost. Toto je často
připomínáno v moderní době, zejména v dobách krizí. Balkánské národy se proto mohou
někdy zdát být méně otevřené a přístupné novým idejím. Mohou se jevit uzavřené kvůli
komplexům méněcennosti na základě historické minulosti spíše, než otevřené problémům
současnosti a perspektivní budoucnosti. Folklorní tradice jsou důležité pro národy z Balkánu,
protože jsou nedílnou součástí historické neo-mytologie, která často používá argumenty a
jejich váhu k vysvětlení současných problémů.
Ashkali jsou bezesporu nejnovější minoritou, která se dostala do mezinárodního
povědomí bezprostředně po kosovské krizi. Existence ashkalské identity již byla dobře známá
malému okruhu vzdělanců, kteří se věnovali romským studiím. Tito badatelé je obvykle před
kosovskou krizí identifikovali jako albánsky mluvící Romy vzhledem k lokálním podmínkám,
protože mluvili stejným jazykem a měli podobnou kulturu a tíhli k Albáncům. Před
kosovskou krizí nikdy nebyli sčítáni nebo ani jejich počty předběžně odhadovány, také se
neobjevili ve sčítáních lidu, protože se sami považovali za Albánce. Také sociální vyloučenost
Ashkali byla počítána ve prospěch albánské národní taktiky v Kosovu s cílem nasbírat co
nejvíce argumentů pro doložení diskriminace Albánců v Kosovu před rokem 1999. Po konci
kosovské krize nebylo ale dalších argumentů potřeba, rozdílnosti mezi Albánci a Ashkali v
Kosovu se potvrdily. 27
Ve skutečnosti se objevily nekulturní i jiné rozdíly, etnická vzdálenost nebo hranice
mezi balkánskými Egjiptanet v Kosovu a Ashkali. Nejdůležitejší rozdíl je odlišná
autoidentifikace. Lidé uvnitř ashkalské komunity v Kosovu jsou obvykle prohlášeni za stejné
lidi jako Egjiptanet, i když takovou identifikaci nepřijímají. Ačkoliv na jednu stranu
Egjiptanet říkají, že Ashkali jsou pouze jeden z lidových názvů, či etnických pojmenování pro
Egjiptanet. Na druhou stranu většina populace v Kosovu zahrnuje Ashkali v mnoha případech
jako albánsky mluvící Romy, kteří nechtějí uznat svůj původ a hledají si novou identitu.
Ashkali a Egjiptanet ale odmítají spojení s Romy a fakticky žijí naprosto odlišné životy.28
27
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V souladu s prohlášením ashkalské identity po kosovské krizi byla egypťanská identita
vnímána kosovskými Albánci a mezinárodní komunitou, stejně jako západními intelektuály,
jako „identita prohlášená srbským režimem pro albánsky mluvící Romy“, s cílem snížit počet
Albánců v Kosovu. Působení mezinárodních sil a organizací v Kosovu a jejich pokus o
zajištění zastoupení všech minorit v kosovském parlamentu a v dalších vysoce postavených
pozicích zrychlilo proces manifestace rozdílu ne-Romské, ne-Egjiptanet, ne-Albánské identity
Ashkali. Ashkali trvali na obsazení některých pozic ve vládních orgánech. 29
I přes relativně krátké časové období uspěli Ashkali při zakládání jejich vlastních
organizací, třeba politické strany „Demokratické strany Albánských Ashkali“ (Partia
Demokratike e Ashkalive të Kosovës, PDAK) v Kosovu s předsedou Sabitem Rahmanim a
nevládní organizací „Demokratická naděje“ s Agimim Hysenim ve vedení. Některé nevládní
organizace jsou také v oblastech Kosovo Polje, Ferizaj aj. V parlamentních volbách v Kosovu
v roce 2008 získali tři parlamentní křesla, která obsadili Hafize Hajdini, Danush Ademi a
Etem Arifi.30
Velký počet Ashkali z Kosova nyní žijí v Srbsku, zejména ve Vojvodině, na periferii
Bělehradu a Nového Sadu. Nejaktivnější nevládní organizace ashkalské komunity je v Novém
Sadu a vede ji Abedini Toplica.

2.3.3 Konstrukce historie
Přestože ashkalská identita získává politické a veřejné uznání, velká
mezera stále existuje ve vědeckém opodstatnění druhu identifikace konkrétní etnické
komunity. Dosud nebyla v akademickém světě napsána žádná vědecká práce s historickými
nebo jinými argumenty a fakty o etnickém původu a historii Ashkali jako specifické etnické
skupiny.
Hlavní představitelé ashkalské komunity rychle vytvořili vlastní vysvětlení svého
etnického původu a historie, které jsou plné domněnek a folklorních příběhů. Je několik ústně
předávaných verzí legendy o příchodu této komunity do Kosova, založené až doposud hlavně
na folklorních a rádoby vědeckých důkazech. Základní účel je rozlišit Ashkali od Romů a
Egjiptanet. Musím zmínit, že tato vysvětlení o původu Ashkali nejsou prezentována v ústní
29
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historii, ale pouze vykonstruována některými lídry ashkalské komunity.31 Můžeme si uvést
příklady těchto zmíněných orálně předávaných verzí o příchodu ashkalské komunity na
albánské území.
Jednou z těchto verzí je ta o jejich perském původu. Podle tohoto vysvětlení pocházejí
Ashkali původně z Íránu a dorazili na Balkán ve 4. století. Z tohoto důvodu byli druzí
nejstarší známí obyvatelé Balkánu. Když přišli, žili zde pouze Ilyrové a Ashkali přejali jejich
jazyk a Ilyrové zase jejich náboženství, kterým je islám. Je ovšem nutno připomenout, že
islám se objevil až v 7. století n. l. Nehledě na to, že je velmi nepravděpodobné, že by
existovaly nějaké písemné prameny pocházející z tohoto století. Ashkan je relativně rozšířené
íránské křestní jméno, jehož původ lze nalézt ve staré Persii, je známé jako jméno dávné
perské dynastie nazývané jako „Ashkanianie“ po prvním králi Ashkanovi (fonetický přepis
bude velmi pravděpodobně jiný než dnešní). Tento král-bůh byl známý ve starém Řecku také
jako „Arsaces“, jeho dynastie se stala známou v angličtině jako „Parthian“ nebo „Arsacid“.
Ashkanianská dynastie patřila k nomádskému kmenu jezdců ze severovýchodní provincie
Khorasan, horského regionu rozprostřeného mezi dnešním Íránem, Afghánistánem a
Tádžikistánem. Jejich společnost byla oslabována válkami s Římskou říší a postupující
helenizací Persie.32
Další velmi oblíbenou tezí o původů Ashkali je ta, že pocházejí z Itálie. Podle legend
jsou Ashkali dávní kolonisté ze starého Říma, kteří přišli z Itálie do Albánie. Právě proto
Ashkali mluví albánsky. Podle folklorně-etymologické verze albánská forma „Haskalija“
pochází z albánské věty: „hajt shko në Itali“ (běžte zpět do Itálie). 33
Poslední populární verzí objasňující, odkud Ashkali pocházejí, aby více působili jako
jednotný národ, je původ semitský. Podle této verze pocházejí z města Ashkelon v biblické
Palestině. Ashkelon je pobřežní město v jižní oblasti Izraele. Dávný mořský přístav Ashkelon
se objevuje již v době bronzové. Město bylo zničeno Mamlúky v roce 1270 a následně již
bylo pusté. Moderní město Ashkelon později vyrostlo z arabského města al-Majdal. V roce
1596 to byla vesnice o 559 muslimech a v roce 1931 zde již bydlelo 6 166 muslimů a 41
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křesťanů. 34
Obecně řečeno, stejně jako každý další balkánský národ i Ashkali „našli“ svůj původ v
dávných dobách a propojili to s původem své kultury a náboženství.

2.3.4 Etymologie slova „Ashkalie“
Lidové pojmenování „Ashkalie“ je používáno na Kosově Poli stejně
jako v některých pohraničních oblastech bývalé jugoslávské republiky Makedonie místo
označení Kosovo (to je používáno například ve Skopje a Tetovu). Rajko Djurić napsal, že
slovo Ashkal je zmíněno v orientálních a byzantských spisech, v debatách o slovanských a
antických populacích, ačkoliv o tom chybí reference.
Někteří antropologové a filologové udělali analýzy etymologie slova Ashkali a
jejich názor je, že slovo pochází z albánského označení pro dřevěné uhlí (troud) – „eshkë“,
které Ashkali-kováři používali pro rozdělávání svých ohňů. Proces výroby dřevěného uhlí pro
kováře je velmi složitý a vyrobit ho jsou schopné pouze velmi zkušené osoby. Tito
profesionálové dostali etnonymum „eshka/ashka-makers“, a proto pojmenování „Ashkali“: 35
Lidové vysvětlení pro slovo Ashkalie je, že toto jméno je dáváno Egypťanům Romy,
protože je chtějí oddělit od nich samotných, jelikož mají podobně zbarvenou kůži. Také „Ash“
znamená „popel“ a „kali“ je v albánštině „kůň“, tedy popelavě černý kůň. V romštině je ale
„kali“ černá a „ash“ znamená „stop“. Mezi balkánskými obyvateli je turecký termín „ash“
používaný, když lidé chtějí říct „už ne“, stejně tak jako když něco nebo někdo má být
odněkud vyloučen. 36

2.4. Romové ve dvacátém století
Na počátku dvacátého století proběhla řada bádání a již mezi válkami bylo
jasné, že se v případě Romů s Egjiptanet jedná o dvě různé etnické skupiny, zejména podle
socio-kulturně antropologických kritérií – jazyk, náboženství, dovednosti, řemesla aj. Vztahy
mezi oběma skupinami, Egjiptanet i Romy, byly relativně vzdálené, navíc obě skupiny
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odmítaly názor, že jsou jedna komunita. Členové obou skupin se mezi sebou jen zřídka mísili.
Egjiptanet vnímali Romy jako podřadné a sami se cítili mnohem vyspělejší a jako „něco víc“
než Romové. Albánci obecně opovrhovali oběma skupinami, pokud by si ovšem měli vybrat,
preferovali by Egjiptanet. Toto vychází již z výzkumů skotské vědkyně Margaret Hasluck,
která vydala v roce 1938 publikaci „The Gypsies of Albania“. Margaret Hasluck byla
lingvistka, geografka, epigrafka a archeoložka. Do Albánie cestovala, když dělala výzkum na
území Makedonie a Elbasan pak byl jejím domovem po 13 let. Margaret Hasluck se do
Albánie poprvé dostala v roce 1919. V Elbasanu se rozhodla usadit po dlouhém cestování po
jižním Balkánu. Albánská vláda byla neústupná a zařídila Margaret osobního strážce, kterým
byl příslušník armády. Její badatelské období v Albánii bylo velmi plodné a úspěšné, Margaret
Hasluck vydala nesčetně vědeckých knih, publikací a článků. Území Albánie opustila, stejně
jako král Zogu, když Italové obsadili albánské území v roce 1939.37
Během II. světové války bylo okupantským režimem na popud Němců povražděno
mnoho Romů. Italská a německá okupace v Albánii byla nicméně o něco mírnější než jinde v
Evropě a Romové i Egjiptanet čelili poněkud menšímu utrpení. Někteří Romové se dokonce
přidali k partyzánským hnutím. Po II. světové válce se snažila v Albánii vládnoucí
komunistická strana vyrovnávat kulturní rozdíly a Romové i Egypťané se museli
přizpůsobovat dobové dikci budování „socialistického národa“. Vláda se snažila zajistit práci
každé sociální skupině včetně těch nejchudších včetně Romů, Egjiptanet i Ashkali, taková
práce byla ovšem povinná, stejně jako v celém sovětském bloku.38
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3. Kultura
Romská a egypťanská kultura jsou vzdálené od kultury většiny Albánců. Romská
kultura má vyšší počet jednoduše odlišitelných prvků než Egjiptanet a jsou též více zřetelné a
na první pohled lépe rozpoznatelné. Romové a Egjiptanet v 11 okresech popsali hlavní
kulturní specifika, kterými se odlišují od Albánců. Nejzmiňovanější je jazyk (99 %), hudba
(80 %), komunitní oslavy (80 %), rodinné oslavy (74 %) a ženský oděv (63 %). 39
Jejich bohatá kultura a tradice jsou udržovány po staletí navzdory neustálému
cestování a stěhování se z místa na místo. Albánská vláda má dnes údajně v plánu zavést
politiku, která by usnadnila zachování těchto romských hodnot a kultury a zároveň usnadnila
její další přenos z generace na generaci. Půjde o zvýšení příležitostí pro uplatnění romských
intelektuálů, spisovatelů, hudebníků apod. Rozvojem romské kultury se plánuje přispět k
albánskému i světovému kulturnímu dědictví. Romská kultura, tradice, rituály i duchovní
bohatství by mělo pomoci popularizovat celou Albánii. Tím by mohlo zároveň dojít k přijetí
Romů větší částí albánské společnosti. Za tímto účelem budou romští umělci přizváni k účasti
na každoročních národních folklorních festivalech. Společně s Albánskou akademií věd
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë) budou kolektizovány nahrávky z těchto výprav na
folklorních festivalech. Budou propagovány organizace romských fotografických výstav,
tisknuty publikace, zřízena etnografická a řemeslná muzejní oddělení s výrobky v duchu
romských tradic. Budou podniknuty kroky k navrhování a realizování pilotních projektů na
zřizování veřejných knihoven a informačních center v romských sídlech. 40
Tradiční sociální organizace romských skupin je pro romskou kulturu jako takovou
důležitá a charakteristická. Snaha zahrnout tyto minority do albánské společnosti vyžaduje
jistý respekt uplatňovaný při podpoře kulturních prvků Romů a Egjiptanet. Dále je potřeba
najít cesty k zajištění sociálního začlenění, které by se nedostávalo do rozporů s romskou
vlastní identitou a sociální organizací.41
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3.1. Jazyk
Romský jazyk býval základním faktorem soudržnosti romské identity a odlišují
se jím od sousedních kultur. Doma mluví romsky 65 % romských rodin, 29 % mluví jak
romsky, tak albánsky, pouze 6 % mluví čistě albánsky. Rodiny, které hovoří pouze albánsky,
jsou obvykle smíšená manželství mezi Romy a Albánci, nebo Romy a Egjiptanet.42
V Albánii je romština rozdělena na několik dialektů, které užívají různé kmeny v
souvislosti s regiony svého původu, tedy s dobou před tím, než se přestěhovali a trvale usadili
v Albánii. Zatímco mluvená romština je přenášena ústně, psaná romština je stále vzácná.
V porovnání s Romy ztratili Egjiptanet svůj původní jazyk a hovoří pouze albánsky.
Albánská učitelka gramatiky, která učí Egjiptanet ve Skadaru, uvádí: „Egjiptanet nemají své
vlastní originální výrazy pro slova, ale používají některé turecké výrazy, stejně jako to dělají
Albánci.“ 43
Populace Egjiptanet, podle profesorky z Elbsanu Meleqi Shopi, neumí mezi sebou
komplexně komunikovat v romštině. Zatímco populace Romů je schopna takové komunikace
více méně kdekoliv na světě, ať se nacházejí v jakémkoliv dialektickém stavu. Tento fakt
nahrává skutečnosti, že se Egjiptanet chtějí považovat za Albánce, a to i kvůli tomu, že de
facto nevyužívají nějaký původní jazyk. Nahrává to i jejich teorii, že na balkánská území
přišli mnohem dřív než Romové. Na poslední konferenci o egypťanské komunitě, která se
konala 22. června 2018 v Elbasanu, se velmi intenzivně řešila otázka, zda je etnikum
Egjiptanet spojeno s Romy, nebo zda mají svá jazyková, kulturní a etnografická specifika.
Obecně však není možné říci, že by z takovýchto jednání vzešly nějaké nové závěry a
poznatky.44
Pokud se dnes někdo zabývá jazykovou stránkou albánských Romů, nejčastěji to
bývají historici. Snaží se hledat spojitost v tom, zda se v minulosti, pokud byl někde uveden
záznam o Egjiptanet, opravdu jednalo o původní Egypťany, nebo o Romy. V podstatě i toto
rozluštění by mohlo přinést odpověď na otázku, proč Romové mají a udržují si svůj romský
jazyk, zatímco Egjiptanet svou „egypťanštinu“ nemají a často mluví jen albánsky a zřídka
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romsky. Možná jde také o snahu postavit Egjiptanet do lepšího světla. Romové však tím, že si
svůj původní jazyk zachovávají stále aktivní, přispívají k jazykové rozmanitosti společnosti.
V romštině existuje velké množství dialektů a variant, dále má mnoho výpůjček z
dominantního jazyka, v závislosti na tom, kde Romové zrovna žili, v našem případě tedy z
albánštiny. Obecně se romština v Evropě rozděluje na dialekt balkánský, baltský, finský,
karpatský, ruský, sinti, vlašský, centrální atd., záleží na typu klasifikace. Balkánský dialekt
zahrnuje romštinu Romů také z Albánie. Je zde zřejmý vliv turečtiny, který je zároveň ale
výrazně obsažen i v albánštině. Morfologie je ovlivněna také turečtinou a k tomu i jistými
prvky řečtiny. Romština obecně je tradičně ústním jazykem, v poslední době se ale objevuje
čím dál větší snaha o standardizaci jazyka.45

3.2. Vyjádření kultury a identity
Rozpoznávací znaky jsou vyjádřením romské a egypťanské kultury, zejména
oblečení žen, řemeslná výroba, hudba a lidové pověsti. Tradice řemeslné výroby a lidové
slovesnosti jsou již v silném útlumu.
Ženský oděv u Romů se vyznačuje jasnými barvami, dlouhými šaty a skládanou sukní.
Romky samy vysvětlují: „Styl romských žen a jejich šatů je kompletně jiný než styl bílých
žen. Dokonce i kdyby stálo 500 žen Albánek a mezi nimi byla pouze jedna Romka, stejně
bude vyčnívat kvůli svým šatům.“ 46 Romské ženy dnes většinou nosí blůzy s tištěnými květy
a vyšívané zlatými vlákny. Na svatbách nosí Romky krásně dekorované šaty s růžemi a
zlatými vlákny a Romové tmavě červený oblek. Mladí muži nosí často květovaná trika.
Hudba a tanec jsou vysoce ceněny romskou komunitou a až čtyři pětiny Romů či
Egypťanů naznačují, že mají ve svém okolí romského muzikanta. Romská hudba se
zachovává a dědí z generace na generaci. Je zde patrný vliv hudby ovlivněné místem odkud
daný klan pochází, proto se mezi sebou lehce liší. Tento vliv může být v jistých lokalitách
narušujícím článkem pro romskou hudební tradici. Typická je oblíbenost určitých hudebních
nástrojů mezi které patří třeba klávesy, akordeon, klarinet, saxofon či kytara. Co způsobuje
úpad hudby v romské komunitě je zejména změna způsobu života - celodenní směny v
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zaměstnání, bydlení mimo komunitu v sousedství s Albánci - začleňování je faktor úpadku
tradic, zejména proto, že tím končí předávání mladším generacím. 47
Stejný úpadek, který začal v průběhu 20. století, zažívá i lidová slovesnost. Již
nedochází vlivem asimilace k ústnímu předávání, a proto lidovou slovesnost dnes zná
pouhých 27 % Romů a 11 % Egjiptanet. Někteří Romové a Egjiptanet úpadek přisuzují
chudobě.48
Různé romské kulturní symboly inspirovaly dost osobností po celém světě k přispění
na záchranu a rozvoj romské identity. V roce 2014 Sead Kazanxhiu, romský umělec, vytvořil
sochu ve tvaru kola, které symbolicky ukazuje respekt romskému původu a podporuje
kulturní výměnu mezi Romy a Neromy.49 Kazanxhiu je uznávaná osobnost současné albánské
kulturní scény. Jeho rodina pochází z romské etnické menšiny.50

3.3. Tradiční profese
Mezi další charakteristické rysy romských a egypťanských komunit je jejich
profesní identita. Jedná se o tradiční zvyky, kterými se v dřívějších dobách daly rozlišit
jednotlivé rodiny, a často se od nich následně odvíjelo jejich příjmení. Tuto tradici můžeme
zachytit i u Albánců jako takových.
Před socialistickou érou byly nejčastějšími obživnými aktivitami Romů práce v
zemědělství, obchodování s koňmi, výrobní řemesla, čarování a věštění z rukou a hudba. Pro
Egjiptanet byly nejtypičtější zase řemeslné práce s kovem a hudba, potom některé ruční práce.
Tuto tradici celkem razantně přerušila socialistická éra, kdy nebylo možné pracovat jinak než
v zemědělství, ve státních podnicích, ve veřejných službách, ačkoliv se i přes jasný státní
zákaz pokračovalo v provozování tradičních řemesel v podstatě ilegálně. Za toto byli aktéři
často trestáni vězením, což jim nijak nebránilo v tom dál pokračovat po propuštění. Naopak to
pro ně ve vlastní komunitě znamenalo jisté zdůraznění mužnosti. Obě minority se naučily
nové a modernější dovednosti. Kromě práce ve státním sektoru se někteří Romové a
47
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Egjiptanet věnovali neoficiálnímu obchodu s textiliemi a barvami. Těmito obchody se
rozvíjely vztahy s albánskými vesničany.51
V postsocialistické přeměně při restrukturalizaci státního plánování na tržní
ekonomiku, začalo docházet ke vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti v romských komunitách,
zejména kvůli rozdílům ve vzdělání, které začalo být v prostředí tržní ekonomiky více
důležité. Začala narůstat diskriminace a sociální vyloučení Romů a některých Egjiptanet.
Vznikla tak paradoxní situace v tom smyslu, že nikdy nedošlo k překonání rozdílů mezi
většinovou společností a Romy a Egjiptanet a naopak se prohlubuje sociální exkluze, protože
romské komunity nemají zájem o studium zejména proto, že k diskriminaci dochází i ve
školách. Vznikl v podstatě začarovaný kruh. Kvůli nedostatku pracovních možností je pro
jednotlivé chudší skupiny čím dál těžší najít nejen oficiální, ale už i nelegální zaměstnání.52

3.3.1. Tradiční sociálně pracovní identita
Egjiptanet i Romové se dodnes věnují profesím, kterými se zabývali již
před II. světovou válkou. Pro Egjiptanet je nejtypičtější práce s železem, kování mědi i cínu
nebo obuvnictví či řeznictví. V těchto oborech bývali opravdovými mistry.
V období socialismu byli, stejně jako všichni Albánci, povinně zaměstnáni ve státních
podnicích a družstvech. Např. komunita Mečkarů53 pracovala v zemědělských družstvech a na
státních farmách, kde získali řadu zkušeností ze zemědělství.
Někteří Karbuxhinové, zejména v Gjirokastře, Beratu, Korči a Tiraně byli zaměstnáni
v lesnickém sektoru a ve státní rukodělné výrobě. Karbuxhinové z vesnice Halila a komuny
ve Sukthi, Pojanu a Delvinu pracovali jako kočí, skladníci a hlídači. Ovšem velmi často se
jednalo jen o práce sezonního typu, tedy například sběr ovoce, sečení vybraných rostlin, orba
apod. 54
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Ačkoliv socialistický systém zakazoval aktivity v soukromém sektoru, mnoho
Karbuxhinů, Cergarů a Bamill Romů pokračovalo v obchodování s koňmi a tradičními
řemesly s mědí, nebo prodávali látky na černém trhu. Tyto aktivity byly prováděny až do roku
1976, kdy byly ústavou kompletně zakázány a takřka vymýceny. V kontrastu s Romy byli
Egjiptanet lépe vzdělaní a integrovaní do albánské společnosti, proto pracovali především ve
státních podnicích. Že se u Egjiptanet jednalo o vyšší vzdělanost je ale velmi často
prezentováno jen jimi samotnými. Využívali dalšího vzdělání a praxe v moderních výrobních
oblastech, ale přitom si udržovali i svoje tradiční profese. Někteří se stali inženýry, doktory,
učiteli, ekonomy, vojenskými důstojníky a dalšími státními zaměstnanci. Také jejich hudební
schopnosti přispěly k hudebnímu rozvoji Albánie a i v dnešní době má mnoho tradičních
albánských skupin a kapel egypťanské členy.55
Jisté specifikum obživných aktivit dnešních albánských Romů spočívá v tom, že se
naučili, jak rozebírat betonové bunkry, které jsou rozesety po celé Albánii z dob vlády Envera
Hoxhy. Získávají z nich ocelová rámování, která prodají do sběru. Bunkry rozebírají tak, že je
naplní dřevem, zapálí, beton popraská a oni už pak vysbírají jen ocelové součástky.56
Fenomén sběru kovů měl bohužel i nepříjemnou část a to zejména proto, že byly z velké části
rozebrány i železniční koleje. Z toho důvodu je v současnosti vlakové spojení v Albánii velmi
omezené.

3.3.2. Restrukturalizace a nezaměstnanost
Velká změna nastala s pádem komunismu a v období po roce 1991, kdy
začalo v Albánii docházet k přechodu na tržní ekonomiku. Mnoho státních podniků bylo
uzavřeno, nebo byl při nejmenším snižován počet zaměstnanců jako důsledek
restrukturalizace a privatizace. To vedlo k bezprostřední masivní nezaměstnanosti a začaly se
výrazně projevovat nedostatky ve vzdělání a mezery v další kvalifikaci Romů i Egjiptanet.
Nastalo tedy období, kdy se značně změnilo jejich sociální postavení. Nezaměstnanost se
dotkla velké části obyvatelstva Albánie, ale zkoumaných minorit se to týkalo podstatně více.
Nezaměstnanost na konci roku 1992 vzrostla na 26,5 % u produktivní populace, tedy ve
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věkové skupině mezi 16 až 60 lety. Zatímco nezaměstnanost v roce 2002 na národní úrovni
byla 16 %, mezi Romy to bylo 71 % a mezi Egjiptanet 67 %. Mnoho z nich bylo také
zaměstnáno v malých podnicích bez pracovní smlouvy. Míra nezaměstnanosti v Albánii je
nadále obecně dost vysoká. Můžeme si zobrazit posledních pět let (období 2014 - 2018) v
tabulce Nezaměstnanost.
Míra nezaměstnanosti v %

Věková
kategorie

2014

2015

2016

2017

2018

všichni
15 – 29

32,5

33,2

28,9

25,9

23,1

30 – 64

13,3

12,5

11,8

10,8

9,2

15 – 64

17,9

17,5

15,6

14,1

12,8

15 >

17,5

17,1

15,2

13,7

12,3

15 – 29

35,6

32,3

29,7

27

23,1

30 – 64

14

12,3

12,2

11,3

9,4

15 – 64

19,7

17,5

16,4

15,1

13,2

15 >

19,2

17,1

15,9

14,6

12,7

15 – 29

27,4

34,7

27,8

24

23,1

30 – 64

12,3

12,9

11,2

10,1

9

15 – 64

15,5

17,4

14,6

12,8

12,3

15 >

15,2

17,1

14,4

12,6

11,9

muži

ženy

Zdroj: http://www.instat.gov.al/al/temat/tregu-i-pun%C3%ABs-dhe-arsimi/pun%C3%ABsimi-dhe-papun
%C3%ABsia/#tab2 accessed 2.11.2019

3.4. Náboženství
Většina Romů jsou muslimové, zatímco Egjiptanet bývají jak
muslimové, tak pravoslavní. Ashkali jsou formálně sunnitští muslimové. Romové a Egjiptanet
v Albánii konvertovali k islámu většinou během Osmanské expanze stejně jako Albánci. Je
ovšem nutné zdůraznit, že při sčítání lidu v dotazníku otázky související s etnicitou a
náboženstvím nejsou povinné a dotazník nabízí i možnost “raději neodpovídat”. V důsledku
27

toho je velký podíl dotazníků bez odpovědi na tyto otázky (14 %).57
Náboženská víra je vyjadřována skrz oslavy, nebo slavnosti. Pro romskou komunitu je
svátek Sv. Jiří (Shën Gjergji), slavený 6. května58 něco jako Bajram59 pro muslimy, nebo
Velikonoce pro pravoslavné. Svatý Jiří je symbol Romů. V tomto dni se obětuje ovce, nebo
drůbež, chodí se do řeky pro vodu, sbírají se květiny a stříhají se vlasy pro štěstí. Po ránu se
uklidí dvůr, aby se komunita “vyhnula čarodějnictví”. Rodiny jsou celou noc vzhůru, ale ženy,
muži i děti sedí odděleně a okolo čtvrté hodiny ranní se všichni i s kapelou vydají k řece.
Řeka pomyslně odnáší problémy, nemoci aj. Romové se tím loučí se zimou, vítají jaro a
“zajistí” si pro svou rodinu zdravý a šťastný nadcházející rok. Tomuto dni je také věnovaná
tradiční romská skladba “Ederlezi”.60
V tabulce Náboženství nabízím k porovnání přiznané vyznání podle etnicity. Ve sčítání
bohužel nejsou zahrnuti Ashkali.
Romové

Egjiptanet

Albánci

%
Muslimové

69

83

63

Bektashi

0

0

2

Katolíci

1

1

11

Pravoslavní

3

1

6

Evangelíci

0

1

0

Věřící bez
náboženského směru

10

8

5

Ateisté

4

2

3

Raději neodpovídat

12

4

8

Zdroj: Patrick Simon, Emira Galanxhi, Olgeta Dhono, Romët dhe Egjiptanët në Shqipëri: Profili socialdemografik dhe ekonomik bazuar në censusin 2011, UNDP, Tiranë, 2015, s. 28
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Svatý Jiří otevírá nebe i zemi. Svátek spadá na 23. dubna (podle gregoriánského kalendáře), nebo 6. května
(podle juliánského kalendáře). Svátek se mohl do jihovýchodní Evropy dostat v období Otomanské říše, kde
byl převzat i Romy.
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Bajram je svátek oběti. Slaví ho muslimové a drúzové. Oslava probíhá formou oběti, připomínky na
Ibrahimovu oběť berana Bohu. Při svátku se věřící modlí k Bohu a obětují různá zvířata. Svátek se slaví 10.
dne 12. měsíce (muslimský kalendář je lunární). Tento den je obětním dnem i v Mekce, kde 10. dne vrcholí
hadždž (jeden z pěti pilířů islámu, pouť do Mekky).
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4. Současná politika
Vládní politika a iniciativy pro Romy v Albánii byly započaty přijetím programu
Desetileté začleňování Romů v roce 2008. V jeho rámci vláda přijala Národní akční plán,
který se soustřeďuje na vzdělání, zaměstnanost a sociální ochranu, bydlení a infrastrukturu,
zdraví, sociální infrastrukturu, stejné pracovní možnosti a ochranu kulturního dědictví.61
V roce 2006, 2011 a 2016 si Albánie osvojila a představila akční plán FCNM
(Framework Convention for the Protection of National Minorities) pro Romy v oblasti
kultury, mládeže a sportu. Tento akční plán cílí na povznesení povědomí o romských tradicích
a na vytvoření stejných podmínek a možností pro integraci romské mládeže ve společnosti. 62
V září 2003 albánská vláda schválila Národní strategii pro zlepšení životních
podmínek Romů, která chce změnit podřadné bytové podmínky, nezaměstnanost a nízkou
úroveň vzdělanosti.63
Pokud bychom celkový vývoj průběžně sledovali, zjistíme, že vláda programu využívá
spíše za účelem obecnějšího regionálního rozvoje země. V řadě regionů se projekty zdají být
spíše prospěšné pro města jako taková, kdy se stavby nových obydlí pro Romy i Egjiptanet
jeví jako snaha vystěhovat je z lukrativnějších míst na městské periferie. Samozřejmě se vždy
hovoří o nutnosti rekonstrukce centra města. Zároveň se při pohledu z druhé strany ukazuje,
že romské a egypťanské komunity nežijí na vlastních pozemcích, ale spíš na těch, které si
doslova zabraly. Některé konkrétní příklady projektů zmíním v následující kapitole.

4.1. Bydlení
Romové v Albánii žijí ve velmi špatných a chudých podmínkách, v osadách s
nedostatečným připojením k základní infrastruktuře jako je voda, elektřina a veřejné služby.
Objevuje se mnoho případů násilného vystěhování a diskriminace Romů albánskými
autoritami, zejména v případě zajištění veřejných služeb, sociálních dávek, v případě užívání
obecní infrastruktury a zdravotní péče.
V Tiraně mívali ještě před pár lety svá obydlí ze starých plechů, igelitů, dřeva a
dalšího téměř přímo v centru města. Taková kolonie bývala na vlakovém nádraží, hlavním
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bulváru Gjergji Fishty v centru města, následně i u jezer, která jsou hned naproti sobě
u městského okruhu (Liqeni Artifical i Tiranës a Liqeni i Thatë) na nejbohatším tiranském
předměstí. Centrum Tirany začalo ale pomalu procházet rekonstrukcí a aplikací rozvojových
plánů. Chatrče romské kolonie musely být přesunuty. Začátkem října 2015 město Tirana
uvedlo, že vypracovalo akční plán pro přesídlení Romů.64 Romské komunity do té doby v
podstatě okupovaly veřejný majetek města Tirany. Podle plánu měli být Romové, kteří jsou
registrovaní jako obyvatelé města Tirana, přesídleni do někdejších kasáren albánské armády v
Tufině, asi 6 km od města. Bylo ovšem zjištěno, že nikdo z přesídlované komunity není z
Tirany. Pro některé Romy z tábora je to dokonce potřetí, co byli přestěhováni za posledních
pět let. Dosud se jednalo o „blízké“ přesuny v centru města, která jsou zmíněna výše v textu.
Právě Romové, kteří nebyli z Tirany ale z Elbasanu, Beratu či Korči si u jezer postavili svá
obydlí. Romové přišli z okolních měst z důvodu vyšší prosperity Tirany, v jehož důsledku se
zde snáze uživí sběrem recyklovatelných plastů a kovových odpadů, z jejichž prodejů místní
Romové žijí.65 Od pádu komunismu v roce 1991, který způsobil zhroucení značné části
průmyslu a tím pádem zánik mnoha pracovních míst, přišlo do Tirany několik desítek tisíc
Albánců z různých měst, aby se zde usadili a našli lepší životní podmínky. I proto je tady
fluktuace Romů tak vysoká. Ve městě Berat se například snížila populace mezi lety 2001 a
2011 o 17 %.66 Navíc město se rozhodlo v roce 2004 legalizovat ilegálně postavené objekty,
naneštěstí se to netýkalo romských osad, jelikož jejich provizorní obydlí nebyla považována
za stavbu. De facto i proto nemohou být zaneseni do rejstříku obyvatel, jelikož tam mohou
pouze ti, kteří mají nějaký byt, nebo pronájem. 67
V roce 2014 byla přijata nová legislativa o legalizaci staveb a skupina romských a
egypťanských aktivistů s podporou nevládních organizací žádali o legalizaci i svých osad.
Někteří zákonodárci však zpochybňovali jejich petice a dokonce se začaly objevovat
nepokoje. Aktivisté se snažili legalizovat osady i z důvodu, aby eliminovali neustále hrozící
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riziko vyhnání. To se bohužel nesetkalo s úspěchem a v tom samém roce byly vyhnány další
romské i neromské rodiny z oblasti Selitë na okraji Tirany, bez nároku na odškodnění, kvůli
stavbě silnice. 68 Rozvoj města, stavby nových domů i obchvatů a silnic, který Tirana za
posledních 27 let zažívá je tak pro romské osady neblahý.
Existující etnická nesnášenlivost tuto problematiku také příliš neusnadňuje. Například
v roce 2011 byla dvěma mladíky spálena osada u vlakového nádraží v Tiraně. Útočníci byli
sice odsouzeni za poškození cizího majetku, soud ale odmítl tvrzení, že měl útok rasové
motivy a proto mladíci nebyli souzeni za trestný čin rasové nenávisti. 69 I v roce 2013 došlo ke
zničení další osady, která byla ve čtvrti Pallati. Tentokrát byla zbourána buldozery poté, co
podnikatel získal stavební povolení k pracím na pozemku, který byl Romy obsazen.70
Za totality mělo každé město instituci nazvanou „Komise pro internaci –
vyhoštění“ (Komisioni i Internim-Dëbimeve). Slovo internace vzniklo v této éře a úkolem
těchto komisí bylo eliminovat z měst tzv. problematické elementy. Diskriminace v té době
byla ideologická a lidé, kteří nepatřili do „reprezentativního vzorku“ společnosti a byli
považování za nepřátele komunistického režimu, byli odsunuti z velkých měst do vesnic. To
se dnes de facto děje Romům.
Mnoho romských rodin i přes své odmítání bylo internováno právě do již zmíněné 6
km vzdálené Tufiny. Zde se ovšem zřídilo i Tranzitní nouzové středisko v Tufině (Qendra
Tranzitore e Emergjencave në Tufinë), kde jsou ve finále podmínky pro bydlení mnohem
lepší, děti jsou zapsány do škol a nedostatek zdravotní péče již není tak zásadní. Navíc je zde
tekoucí voda i elektřina. Někteří aktivisté ovšem vyjádřili znepokojení a to zejména proto, že
se toto řešení, které bylo koncipováno jako dočasné, jeví spíš jako trvalé vytvoření
segregačního tábora pro Romy. Navíc kvůli velké fluktuaci Romů i příchodu dalších ze
zahraničí do tohoto tábora byla podniknuta některá opatření, včetně toho, že ztratíte právo na
pobyt, pokud odjedete na delší dobu, až po registraci každého příchozího. Navíc tábor je v
bývalém vojenském objektu, je tedy oplocený a i pohyb novinářů je evidovaný a pouze na
vyžádané povolení. Na to se dá podle mého názoru nahlížet velmi kriticky, jelikož se to

68

https://www.reporter.al/bashkia-e-tiranes-do-te-ktheje-ne-qytetet-e-tyre-romet-qe-nuk-jane-tiranas/ accessed
28.11.2018

69

http://www.panorama.com.al/serish-zjarr-te-romet-digjen-banesat-tek-uzina/ accessed 28.11.2018

70

http://shekulli.com.al/bashkia-e-tiranes-do-te-ktheje-ne-qytetet-e-tyre-romet-qe-nuk-jane-tiranas/accessed
28.11.2018

31

opravdu jeví jako snaha o naprosté kontrolování Romů a mít je tzv. „pod zámkem“. I přesto,
že podmínky pro žití jsou v tomto centru z jistého hlediska příznivější než v původních
osadách, se obávám, že snaha o integraci Romů do albánské společnosti se změnila ve
vytvoření „bezpečnostního vězení“. 71
Můžeme se sice dívat na některé kroky podniknuté vládou v Albánii kriticky, ovšem
každá mince má dvě strany. Je zde možné najít i viditelné snahy o pomoc. Příkladem může
být např. i projekt, do kterého se zapojilo Velvyslanectví České republiky v Albánii v roce
2015. Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová tehdy společně s albánským
ministrem sociálních věcí a mládeže Blendi Klosim odstartovali v doprovodu velvyslankyně
Bronislavy Tomášové 21. září 2015 rozvojový projekt popovodňové pomoci. Jednalo se o
projekt s názvem „Rehabilitace základní školy, školky, zdravotního střediska a centra pro
romskou komunitu“, kdy česká strana zabezpečila kompletní rekonstrukci komunitního centra
romské komunitní vesničky „Morava“ v Ottlaku spadající do správy Beratu. Budova byla
totiž v únoru 2015 zatopena vodou, vedle rekonstrukce této budovy vzniklo na dvoře malé
hřiště. Škola a školka dostaly nový nábytek, malou knihovnu, počítač s tiskárnou a kopírku.
Zdravotní středisko dostalo nové vybavení. Na celý projekt ČR přispěla částkou 500 000 Kč.
Dalším pozitivním příkladem z poslední doby byl například projekt UNDP (United
Nations Development Programme), kdy bylo založeno fórum pro poradenství pro romské a
egypťanské komunity za podpory právě projektu UNDP a financované EU. K založení došlo
hlavně proto, aby prostor, kde žila romská a egypťanská komunita v Tiraně, byl užitečnější a
funkčnější pro obyvatele této oblasti. Projekt zahrnoval výstavbu chodníků v okolí,
vybudování napájecí sítě ad. Některé z těchto kroků byly součástí právě projektu UNDP
nazvaného „Ekonomické a sociální posílení pro Romy a Egjiptanet – posílení sociálního
začlenění“, všechno bylo podporováno EU díky iniciativě UNDP a cena projektu byla 150
000 €.72
Pro romské a egypťanské rodiny nebylo snadné se dostat do pořadníku pro zájemce o nové
byty. Ještě v prosinci 2016 žilo přibližně 60 rodin v přístřešcích ve čtvrti Bregu Lumit, kteří
museli být vystěhováni kvůli rehabilitaci pobřeží řeky Lana. Tyto rodiny byly přestěhovány
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do skladů ve Škoze (Shkoza) – jedná se o oblast severovýchodně od Tirany, kousek od již
zmiňované Tufiny. Přibližně 40 rodin bylo ubytováno v těchto skladech na stálo, zatímco asi
20 rodin benefitovalo z bonusového programu obce Tirana a získalo možnost bydlet v
komplexu 60 bytových jednotek několik kilometrů od centra Tirany. Obec Tirana je
zodpovědná za správu a údržbu nového rezidenčního komplexu. Podle UNDP žije 15 %
romských domácností v nestandardních obydlích jako jsou stany, chatrče, osady nebo jiné
nejisté stavby. U romských rodin je velice častý strach z vystěhování a finančních potíží z
úhrad za pronájem, hypotéku, služby aj.73
Fotky z typických romských i egypťanských osad:
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Osada v Bregu i Lumit, Tirana

Zdroj: https://www.reporter.al/bashkia-e-tiranes-do-te-ktheje-ne-qytetet-e-tyre-romet-qe-nuk-jane-tiranas/
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4.2. Vzdělání
V souladu s albánským školským zákonem je školní docházka povinná pro
všechny děti v Albánii od věku šesti let. Naneštěstí mnoho romských dětí zanechá školu před
dokončením povinné osmileté školní docházky. Neoficiální odhady naznačují, že na střední
škole je přítomnost Romů velmi nízká, zatímco 72 % dětí Albánců na střední školy dochází. V
Albánii nejsou žádná stipendia či granty umožňující podporu Romů, respektive jejich
vzdělávání. Podle průzkumů UNDP (United Nations Development Programme) nemá žádné
vzdělání 52 % Romů, 18 % Romů docházelo pouze pár let na základní školu a pouze 14 %
bylo schopno základní školu dokončit. Pouze 3 % romských respondentů dokončila střední
školu a pouze 4 % z nich absolvovalo vysokou školu, nebo univerzitu.74 Gramotnost obecně
však v Albánii není příliš vysoká, a ačkoliv je osmiletá školní docházka povinná, podle
„UNICEF Albania“ základní školu navštěvuje asi 90 % všech dětí v Albánii. Problémem je
velmi často polo-analfabetismus, který se rozšířil po pádu komunismu a hromadném
chaotickém přílivu obyvatel z venkova do měst. Povinnou školní docházku úspěšně dokončí
pouze 62 % albánských dětí. 75
Předškolní docházka není zahrnuta ve formulářích sčítání lidu. UNDP svým
průzkumem, i když na malém vzorku lidí odhaduje, že i tady je docházka velmi nízká pro děti
mezi 5. a 6. rokem. Podle tohoto neoficiálního průzkumu navštěvuje školky 82 % Albánců
oproti 44,4 % Romů. Zajímavé zjištění je, že v předškolním věku není rozdíl v docházce mezi
děvčaty a chlapci. Romské rodiny udávají jako důvody, proč děti nedochází do školky to, že
je to pro ně příliš drahé a také mají pocit, že děti by měly být s rodinou doma.76
Romské dívky a ženy mají obecně nižší vzdělání než muži, 56 % žen nemá žádné
vzdělání a 11 % nedokončilo základní školu. Romští rodiče reflektují na školách
diskriminační chování od učitelů či jiných žáků, problém nastává i zejména kvůli větší
vzdálenosti mezi jejich domovy a školou, i toto jsou důvody nízké školní docházky.
Z důvodu chudoby musí mnoho romských dětí pracovat, aby přispěly do rodinných
rozpočtů. Okolo 15 % romských dětí, které byly zařazeny do průzkumu, muselo opustit školu
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za účelem práce. Zmíněný projekt UNDP, který je financován EU, prosazuje začlenění
romských a egyptských komunit do Albánie se zaměřením na obce Tirana, Drač, Skadar a
Berat. Projekt usiluje o to, aby programy zlepšily jak podmínky bydlení včetně sociálních
jistot, tak poměry v sousedství a aby řešily potřeby Romů a Egypťanů včetně problematiky
vzdělávání, zdraví, zaměstnání atd. 77
Na druhou stranu před druhou světovou válkou romské děti navštěvovaly školu velmi
zřídka kvůli nomádským tradicím a nedostatku škol v Albánii. Celková situace školství se v
Albánii zlepšila během socialismu. I přesto nebyl nedostatek škol zřejmě jediným důvodem
absence výuky u romské komunity, jelikož po pádu režimu počet zapsaných Romů či
Egjiptanet ve škole opět klesl.78

4.3. Zdravotní péče
Romské rodiny mají obtížný přístup k adekvátní zdravotní péči. 39 % Romů a
45 % Egjiptanet tvrdí, že zdravotní stav členů jejich rodiny se za posledních pět let zhoršuje.
Mnoho Romů i Egjiptanet souhlasí, že podvýživa je nejčastějším důvodem jejich zhoršujícího
se zdravotního stavu. Menší podíl (okolo 15 %) romských, egypťanských i ashkalských
domácností vnímá stres pramenící ze špatných ekonomických podmínek a nedostatek
důležitých lékařských vyšetření jako hlavní důvod upadajícího zdraví. 79 Zhruba pětinu Romů
či Egjiptanet trápí chronické, nebo infekční nemoci jako bronchitida, jaterní a
kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak, astma, diabetes, epilepsie, vrozené vady ad.
Pouze 76 % Romů, v porovnání s 93 % Neromy, bylo očkováno proti dětské obrně, záškrtu,
tetanu a černému kašli. Jsou uváděny případy, kdy jsou Romové někdy nuceni zaplatit
úplatek, aby obdrželi náležitou zdravotní péči. Mnoho dětí ve velkých romských rodinách trpí
podvýživou, která ovlivňuje jejich celkové zdraví a schopnost studovat.80
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V tabulce Nemoci je zobrazení procentuálního výskytu vybraných onemocnění podle etnicity.
Romové

Albánci

Astma

7

3,6

Bronchitida

11,3

4,2

Vysoký krevní tlak

23,8

20,3

Úzkosti, deprese

10,8

4,7

Cukrovka

4,9

6,1

Zdroj: Patrick Simon, Emira Galanxhi, Olgeta Dhono, Romët dhe Egjiptanët në Shqipëri: Profili socialdemografik dhe ekonomik bazuar në censusin 2011, UNDP, Tiranë, 2015, s. 47

Jako zásadní problém v souvislosti se zdravím může být například i to, že přes 80 %
Romů a Egjiptanet nemá permanentní přístup k čisté vodě, přístup k pitné vodě je ještě horší.
A její získávání je velmi složité. Ke zdroji to mají často velmi daleko, až několik kilometrů a
voda beztak není čistá a velmi zřídka je pitná. V souvislosti s tím má zhruba stejné procento
Romů i Egjiptanet stále venkovní suché záchody.81 Nedostatek pitné a často i nepitné vody se
stává argumentem, který může velmi nahrávat přesvědčení, že programy pro rozvoj bydlení
pro Romy a Egjiptanet mohou být a jsou přínosem. Na druhou stranu ale zaslouží kritiku za
již zmíněnou snahu vystěhovat romské komunity z měst.
Podvýživa je dalším zásadním problémem, který se vyskytuje mezi Romy i Egjiptanet.
Důvodem je chudoba a tím pádem velmi nevyvážená strava, nebo potraviny s nízkou
výživovou hodnotou. Až 28 % Romů a 38 % Egjiptanet přiznává, že nepřetržitě rok v kuse
neměli dostatek potravin k plnohodnotnému jídlu.82
Jediným řešením, jak zlepšit zdraví a zdravotní péči, těm kteří jsou na okraji
společnosti, se zdá být poskytování léků zdarma a nebo za nízké pořizovací náklady. Protože
zatímco si někdo sice může dopřát zajít k lékaři, mnozí si nemohou finančně dovolit
předepsanou léčbu. Na vesnicích se zdravotnictví zhoršuje i díky tomu, že lékaři odcházejí za
lepšími podmínkami do velkých měst. Státní správa na krajské úrovni by se měla ujišťovat, že
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stejná péče je poskytována všem rezidentům.

4.4. Zaměstnanost
Mnoho Romů v Albánii není úspěšných v nalezení zaměstnání z důvodu nízké
vzdělanosti, kvalifikace a diskriminace ze strany druhých. Mnoho Romů tak šetří a živí se z
náhodných nelegálních prací v zemědělství, veřejných službách a ve stavebnictví, často s
velmi malým finančním ohodnocením. Průměr měsíčního příjmu romské domácnosti je 68 €,
zatímco neromské domácnosti žijící ve stejném sousedství má příjem průměrně 174,50 €. 83
Diskriminace a sociální vyloučení má na pracovním trhu mnoho podob. Pro 30 %
Romů a 32 % Egjiptanet je jejich etnicita hlavním důvodem jejich nezaměstnanosti. Jejich
podezření z diskriminace nejsou ale nepodložená. Ve městě Berat dva zahraniční podniky
textilního průmyslu odmítly přijmout Roma nebo Egjiptanet. Sonila, expertka v beratské
pracovní kanceláři, potvrdila: „Toto je diskriminace, protože mnoho Egjiptanet jsou
kvalifikovaní k práci v této továrně, jelikož pracovali v textilním průmyslu, dokud byla
továrna státní.“ 84
Je ovšem potřeba zmínit, že nezaměstnanost je v Albánii obecně rozšířená, mladých
lidí v zemi nepracuje celých 30 %. I to je důvodem masivní emigraci mladých do vyspělých
západních zemí včetně ČR. Statisticky vzato se tím nezaměstnanost v zemi průměrně snižuje.
V roce 2013 byla například nezaměstnanost 17,1 % a v roce 2017 jen 13,4 % viz tabulka
Nezaměstnanost č.2.

Nezaměstnanost
v%

2013

2014

2015

2016

2017

17,1

18

17,7

14,2

13,4

Zdroj: http://www.instat.gov.al/al/temat/tregu-i-pun%C3%ABs-dhe-arsimi/pun%C3%ABsimi-dhe-papun
%C3%ABsia/#tab2 accessed 2.12.2018

4.5. Politická angažovanost
V Albánii nejsou voleni Romové do vedoucích pozic na národní úrovni, nejsou
známé ani případy zvolení do takové funkce na lokální úrovni. Ačkoliv se mají možnost
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voličů, protože se jich neúčastní. Politické strany obecně podporují a mobilizují Romy, aby
volili, a to zejména během kampaní a volebních procedur. Zvolení zástupci ale velmi často
ovšem opomíjejí jejich znepokojení a obavy ihned po svém zvolení. 85
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5. Podporující organizace
V Albánii také funguje řada asociací, neziskových, nevládních organizací aj., které
podporují romskou komunitu a pomáhají s řešením společenských problémů, či se je snaží
zmírňovat. Zaměřují se hlavně na vytvoření podpůrné sítě pro albánské Romy na
nediskriminačním základě.
Z mnoha zpráv a analýz víme, že všudypřítomné negativní stereotypy spojované s
Romy oslabují sociální péči a oficiální přístup vůči zmiňovaným etnickým minoritám.
Albánský právní rámec navíc není schopen řešit opakovanou diskriminaci, což je poměrně
klíčové, vzhledem k různým situacím, kdy se Romové s obtěžováním, předsudky a
znevýhodňováním setkávají. Přístup ke spravedlnosti je s otázkou diskriminace úzce spojen.86
Tím, že je v zemi nedostatek údajů o neobčanství a romské kultuře vůbec, se diskriminace a
zhoršující se problémy této menšiny stávají téměř neviditelnými a snižuje to jejich dopad a
důležitost. Neobčanství v tomto případě chápejme jako označení osoby bez státní příslušnosti.
Důležité je si uvědomit, že řešení těchto strukturálních otázek by bylo přínosem nejen pro
Romy, ale i pro albánskou společnost jako celek.
Strach z identifikace sebe jako osoby bez státní příslušnosti, či jako příslušníka romské
národnosti spolu s vysokou frekvencí migrace, přináší další výzvy ke sběru komplexních
údajů o těchto jedincích. Albánie nemá žádný postup určování neobčanství pro identifikaci a
ochranu osob bez státní příslušnosti. V oficiálních statistikách o populaci shromážděných v
rámci sčítání lidu v roce 2011 bylo v Albánii 7 443 osob bez státní příslušnosti, 3 874 mužů a
3 569 žen. Údaje UNHCR (The UN Refugee Agency) naznačují, že osob bez státní
příslušnosti pro rok 2016 je v zemi 4 921. Navíc albánský zákon o občanském statusu
stanovuje, že se musí vést samostatný rejstřík pro osoby bez státní příslušnosti, který
zaznamenává jejich pobyt v Albánské republice. Takoví jedinci jsou ovšem zařazeni do téhož
rejstříku jako ti, kteří se vzdali albánské státní příslušnosti, aby získali jinou. Z toho důvodu
není možné získat přesné údaje o počtu osob bez státní příslušnosti a ze zdroje nezískáme ani
údaje o důvodech jejich neobčanství.87 Tuto problematiku komplikuje i skutečnost, že pokud
se narodí rodičům, kteří nemají státní příslušnost, dítě, tak ani to nemá možnost státní
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příslušnost získat.
Jednou z nejdůležitějších organizací, které v Albánii pomáhají, je UNDP. V Albánii
zaštiťuje vícero projektů a jedním z nich je „Ekonomická a sociální podpora pro Romy a
Egypťany – posílení sociálního začlenění“. Romové a Egjiptanet v Albánii pořád patří mezi
nejchudší, nejvíce marginalizované a sociálně vyloučené komunity. Je obecně známo, že míra
chudoby mezi Romy je asi dvakrát vyšší než u většiny obyvatelstva. Tento projekt je právě
proto zaměřen na podporu ekonomického a sociálního posílení romských a egypťanských
komunit v Albánii se zaměřením na regiony Tirana, Drač, Skadar a Berat. Projekt se snaží o
rozvoj romských a egypťanských komunit a úzkou spolupráci s ústředními a místními orgány
v daných cílových regionech. Projekt navíc podporuje albánskou vládu v úsilí o dosažení cílů
stanovených v národním akčním plánu pro integraci Romů v letech 2016–2020, zároveň
prosazuje dodržování lidských práv, rovnoprávnosti pohlaví a interkulturní dialog jako
předpoklady pro integraci Albánie do EU. Projekt umožňuje romským i egypťanským
komunitám podílet se prostřednictvím přístupu k lokálnímu plánování a procesům s tím
spojených včetně rozvoje infrastruktury romských a egypťanských čtvrtí. Úsilí je zaměřeno
na podporu způsobilosti romských a egypťanských organizací při realizaci projektů v reakci
na potřeby komunity. Projekt také podporuje konkrétní dovednosti romských a egypťanských
jednotlivců. Cílem je podpořit také Romy a Egjiptanet ve snaze o začlenění do programů
zaměstnanosti, vzdělání i odborné přípravy a úmyslu aktivovat jejich produktivní potenciál a
podpořit jejich vstup a orientaci na trhu práce, tím pádem zmenšit rozdíl v zaměstnanosti mezi
těmito menšinami a většinovým obyvatelstvem. Stejně tak je snahou posílit schopnosti vlády
při provádění Národního akčního plánu pro integraci Romů a Egjiptanet v Albánii pro léta
2016–2020. Měla by se zlepšit i podpora místních organizací a společností, které se starají o
zlepšení státní politiky vůči Romům.88
UNDP má na svém kontě již několik úspěchů. Mezi ty hlavní můžeme zařadit
například to, že díky UNDP bylo mezi červencem 2016 a prosincem 2017 zaměstnáno 361
Romů a Egjiptanet, a to se jedná pouze o dlouhodobá zaměstnání. V rámci rozvoje kapacit
poskytl projekt granty na 20 dalších malých projektů předložených romskými či
egypťanskými nevládními organizacemi pokrývající aktivity v obcích Tirana, Drač, Berat i
Skadar. Životní podmínky se zlepšily pro více než 1 200 romských a egypťanských rodin,
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tedy přibližně 6 000 obyvatel. 60 romských rodin získalo bydlení v novém rezidenčním
komplexu v Tiraně, to je odhadem 190 lidí. Ve Skadaru, Beratu a Drači v letech 2016–2018
absolvovalo základní vzdělání na 80 Romů a Egjiptanet. Podobných úspěchů by se dalo najít
ještě o něco víc, a to se navíc plánují další, protože tento projekt bude trvat minimálně do
prosince roku 2019.89
V Albánii také pracují jiné světové organizace, jako například OSCE (Organization for
Security and Co-operation in Europe). Tato organizace má 57 členských zemí v Severní
Americe, Evropě i Asii a je to světově největší regionální organizace poskytující bezpečnost,
stabilitu, mír a demokracii pro víc než miliardu lidí. OSCE je otevřené fórum pro politický
dialog s platformou pro zapojení do akce ke zlepšení životní úrovně, jak osob, tak celých
komunit. Instituce a odborníci OSCE se zabývají otázkami, které mají dopad na celou
společnost, včetně kontroly zbrojení, terorismu, energetické bezpečnosti, obchodu s lidmi,
demokratizace, svobody medií a národnostních menšin.90
Aurora Koci, mladá albánsko-romská aktivistka, začala na projektu s OSCE v Albánii
pracovat jako projektová koordinátorka. Podařilo se jí spojit se s lokální organizací IRCA
(Institute of Romani Culture in Albania). Program, který v Albánii vedla, byl edukativní a
zaměřený na voliče, konkrétně zacílený na romské ženy a mladé Romy. Jedná se o největší
projekt tohoto typu, který byl kdy v Albánii zrealizován. Mnoho z těchto lidí nikdy v životě
nehlasovalo, takže školitelé museli začít od úplných základů. Pořádali modelová volební
zasedání, schůze, učili potencionální voliče, jak hodnotit kandidáty a jak klást důležité otázky
během volební kampaně. Ulehčovali jim dokonce nalézt volební místnosti a pomáhali jim s
registracemi, když to bylo potřeba. „Bylo to o pochopení důležitosti jediného hlasu a o
hodnocení vlastní ceny.“ řekla Koci. 91 Rivald Korra, další IRCA aktivista, byl jedním z
trenérů v druhém největším městě Albánie, Drači. Říká, že nejtěžší bylo získat důvěru
komunity, která je skeptická vůči všemu, co souvisí s politikou, zejména kvůli opakovanému
zklamání a vlastní marginalizaci. 92 „Pracovali jsme s lidmi, kteří přišli z komunity a kteří měli
přístup ke členům komunity. Bylo důležité učit lidi, jak se zúčastnit demokratického procesu,
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zatímco jsme museli být sami kompletně apolitičtí.“ říká Korra.93 Dodává, že komunita Romů
byla často cílem kupování hlasů. Podle jeho názoru bylo podstatou projektu, aby Romy a
Egjiptanet naučil, že jejich hlas má často mnohem větší cenu, když zvolí ve volbách
kandidáta, kterého si cení, než když hlas doslova prodají za nějakou malou finanční částku.
Projekt byl koncipován tak, aby edukoval občany žijící na okraji společnosti, jelikož jich se
ovlivňování voleb v Albánii týká nejvíce a zároveň množství jejich hlasů není zas tak malé.
Další velkým problémem je, že velká část voličů, zejména žen, je negramotná. Proto je pro ně
mnohdy složité vyplnit volební lístky, registrovat se pro volby apod. Účelem projektu je tedy
zároveň to, aby ženy i mladí z komunit Romů i Egjiptanet porozuměli volbám a využili svoje
volební právo. Projekt posiluje jejich znalosti o tom, jak důležitý je jejich hlas a jak efektivní
může být.94 Projekt, který dosáhl v tomto směru největšího ohlasu a úspěchu, měl jako
partnera Centrální volební komisi a byl finančně podpořen SDC (Swiss Agency for
Development and Cooperation), agenturou pro rozvoj a spolupráci. Na základě projektu
vznikl i finální report, který obsahuje různé pohledy, shrnutí, vyjádření a jiné informace.95
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6. Závěr
Cílem této práce bylo pokusit se o analýzu situace romských a egypťanských komunit
v Albánii a ukázat jejich současnou situaci v zemi i představit vztahy mezi těmito menšinami
a Albánci.
Kapitola o historii a původu Romů v Albánii je zařazena na prvním místě z důvodu
objasnění, které skupiny Romů a příbuzných komunit v Albánii vlastně žijí. Celá historie
Romů, Egjiptanet i Ashkali je zastřena mlhavou nejistotou badatelských snah a dá se fakticky
vycházet jen z tezí, které jsou někdy původně vědecké, jindy spíše jen kulturní památkou
daných menšin bez odborného rozměru. I přesto tyto podklady ukazují rozdíly mezi těmi
jednotlivými komunitami, stejně jako zdůrazňují i snahu samotných komunit odlišit se.
Paradoxem v tomto případě je, že i o původu Albánců se toho příliš neví a existuje jen několik
vědeckých teorií, založených na jazykových analýzách stejně jako u romských minorit. V
tomto můžeme teoreticky spatřovat jistou podobnost.
Kapitolou o kultuře jsem se snažila poukázat na vše podstatné, co by mohlo a mělo být
pro romskou komunitu společné, tedy na vše, co je pro ně kolektivní a netýká se to pouze
jedinců i na to, co se od sebe učí navzájem a předávají si to. I v tomto případě jsem se snažila
poukázat zejména na to, co je odlišuje od Albánců. Mezi největší odlišnost určitě patří rodný
jazyk. Zde se rozdíly mezi romskými, egypťanskými komunitami a Albánci ukázaly nejlépe.
Problémem ovšem je průkaznost řady zjištěných faktů, protože se jedná o jazyky, které
nemají psanou formu a v uznávaných lingvistických zdrojích nejsou příliš zmiňované a pokud
už ano, tak velmi stručně. Další zajímavostí jsou tradiční profese, které jsou pro Romy
typické, často v globálním smyslu. Např. příjmení příslušníků těchto komunit jsou často
správně spojována právě s původními profesemi. I tato skutečnost je ale spíše paradoxní,
protože patří do skupiny faktů, které spojují romské a egypťanské s Albánci. Protože velmi
často i oni mají mnohdy rodinnou tradici, v jejímž rámci se věnují stále stejné profesi – např.
zlatníci, hodináři, hodžové aj. Proto i Albánci mají často příjmení odvozena od těchto
tradičních profesí. Samozřejmě se nejedná o pravidlo, leč je to velmi časté. V části o
náboženství jsem chtěla poukázat na fakt, že v tomto ohledu jsou si romská komunita a
Albánci také podobní. Od nadvlády Osmanské říše je islám nejvíce zastoupeným
náboženstvím pro Romy, Egjiptanet, Ashkali i Albánce. Pro Albánce je náboženství důležitou
součástí života a i z historie je známé, že jim nedělá problém, pokud je někdo jiného vyznání.
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Důležitější je pro Albánce národní identita bez ohledu na náboženskou orientaci. Ashkali zde
nejsou zahrnuti, jelikož se sami definují jako Albánci, mluví albánsky a neudržují si kulturní
tradice.
V oddíle o současné politice jsem chtěla přiblížit aktuální situaci těchto etnických
menšin, zejména z hlediska bydlení, vzdělání, zdravotní péče, zaměstnanosti ale i politické
angažovanosti. I přesto, že předchozí kapitoly ukázaly, že Romové, Egjiptanet i Ashkali jsou
si s Albánci v mnoha ohledech, zejména v neobjasněné historii a kultuře podobní. Na
současné politice se dá ovšem ukázat, že společensky se stále liší. A to zejména z toho
důvodu, že Romové, Egjiptanet ani Ashkali nejsou většinovou společností stále přijímáni a
jejich sociální život je v mnoha důležitých kapitolách života nedostatečný. V porovnání s
Albánci je současná úroveň bydlení, vzdělání, zdravotní péče i zaměstnanosti Romů,
Egjiptanet i Ashkali nesrovnatelně nižší i přesto, že se objevuje snaha ke zvyšování.
Poslední kapitola je zaměřená právě na organizace, které se snaží zvyšovat životní
úroveň pro Romy, Egjiptanet a Ashkali. Snažila jsem se zde poukázat na rozmanitost projektů,
které se v Albánii uskutečňují. Je bezpochyby, že sociální situace se zlepšuje, i když se na
dané projekty snáší kritika ze všech možných stran. Na co se organizace můžou zaměřit je
bydlení a zdravotní péče, zda-li tato menšina začne být ovšem lépe přijímána albánskou
společností a sníží se také zmiňovaná diskriminace, nezávisí už tolik na daných organizacích.
Doufám, že se mi v práci podařilo objasnit vše podstatné o třech zmíněných
komunitách, vystihnout, jaké jsou mezi nimi rozdíly i jaká je jejich společenská situace. I
přestože byly informační zdroje velmi omezené a často jsem musela čerpat z pramenů spíše
popularizační povahy, věřím, že práce přinesla v tomto směru nové poznatky.
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