
 

                                                                   Anotace 
 

 Tento výzkum si klade za cíl prozkoumat vlastní vnímání etnicity mladší generace Romů ve 

střední a východní Evropě. Vzorek populace je reprezentován dvěma skupinami Romů s vyšším 

vzděláním. V prvé řadě ti, kteří byli podporováni prostřednictvím vysokoškolských stipendií udělených 

nadací Open Society Institutes – Roma Initiatives. Za druhé ti, kteří pracují v neziskových organizacích 

zaměřených na romskou otázku. Těmito organizacemi jsou: Open Society Institute v Budapešti, European 

Roma Rights Centre taktéž v Budapešti, European Roma Information Office v Bruselu a European Roma and 

Travellers Forum při Radě Evropy ve Štrasburku. Tato strategie Open Society Institute a výše uvedených 

nevládních organizací má jen krátkou historii, která bude popsána dále. 

 

 Vlastní vnímání bude analyzováno prostřednictvím aplikace konceptu "každodenní etnicity", 

který vyvinuli vědci Rogers Brubaker, Paloma Gay y Blasco a Carol Silverman. Tak získáme přehled o 

dynamice faktorů, které se zapojují do procesu vytváření smyslu pro mladé Romy s vyšším vzděláním, 

kteří pocházejí ze zemí střední a východní Evropy. Vzhledem k tomu, že pojem "identita" byl zkoumán 

v rámci sociálněvědních výzkumů jako analytická kategorie, mé studijní zdroje by měly spočívat v 

semistrukturovaných rozhovorech s absolventy vysokých škol z obou výše uvedených skupin. 

 

 Studie se tímto snaží prozkoumat projevy náležitosti, etnického vědomí a sebeidentifikace v 

"běžné" etnicitě. Navíc se tato studie pokouší zjistit, zdali, a pokud ano, tak jakým způsobem, jsou pan-

romské organizace úspěšné v připisování tzv. nadnárodní romské identity v případě obou studovaných 

skupin. Mimo jiné bude také intenzivně řešen koncept "diaspory", protože studie představuje skvělou 

příležitost, jak zvýšit hodnotu studií zabývajících se kosmopolitismem tím, že se bude věnovat 

nadnárodnímu advokačnímu hnutí, které pracuje jménem několika skupin s různou historií, a tudíž 

bojující proti tradičním přístupům k reprezentativnosti. Přesněji řečeno by tato studie měla uvést do 

praxe kritéria Rogerse Brubakera, jak zjistit, zda se tato nadnárodní skupina považuje za "diasporu". V 

důsledku toho by měla být vzorová skupina této studie analyzována prostřednictvím kritérií projevů 

kolektivity, stavu a procesu, na rozdíl od tradičních přístupů, které nahlížejí na diaspory jako na hmotné 

a omezené entity. 

 

 


