
Cygan oszust. Polak złodziej

Czy kampania Jedni z wielu wpływa na poprawę wizerunku Romów?

W mojej ocenie poprawia wizerunek Romów. Każdy, kto widział plakaty mógł zobaczyć, że 
Romowie zajmują się tym samym co każdy inny Polak. Kampania pokazała innych Romów, 
nie tych ze stereotypów czyli złodziei i oszustów. Widząc plakat, który przedstawia np. Roma 
będącego górnikiem, zastanowiłem się nad tym, czy kiedyś przyszło mi do głowy, że Romowie 
mogą być górnikami. Nigdy nie mogłem skojarzyć słowa Cygan czy Rom z zawodem górnika. 
Uświadomiłem sobie, że osoby te pracują i żyją tak jak większość społeczeństwa. Tymczasem 
w opinii publicznej widać tylko Cygana–oszusta. Od razu przypomniał mi się pokutujący w spo-
łeczeństwie niemieckim wizerunek Polaka–złodzieja. Po to jest ta kampania. Uświadamia 
ludziom, że najbardziej widoczny jest nieprzyjemny margines, podczas gdy nie zauważamy 
normalnej większości.

Michał Kucharski, prawnik, współpracownik Fundacji Prom, od roku 2006 udziela porad 

społeczności romskiej na Dolnym Śląsku

„Widziałem Cię na billboardzie”

Czy możesz powiedzieć, że kampania Jedni z wielu wpłynęła na twoje życie?

Tak, z pewnością dała mi coś do zrozumienia. Ze względu jednak na to, że głównie prowadzona 
jest na Dolnym Śląsku, nie do końca moje otoczenie się o niej przekonało, chociaż co jakiś czas 
dostaję wiadomości typu: „super film z Tobą”, „w fajnej akcji wzięłaś udział”, „widziałem Cię na 
billboardzie” itp. A co do głębszych refleksji, to nie każdy wiedział, że Rom może być górnikiem, 
bokserem, nauczycielem. 

A czy kampania wpłynęła na innych Romów w twoim mieście?

Dużo osób z mojego romskiego otoczenia wzięło w niej udział, tak więc mogę powiedzieć, że  

jeśli wpłynęło, to na pewno pozytywnie. Włączyliśmy się przecież w dużą akcję mającą na 
celu promowanie pozytywnego wizerunku Romów, a to jest bardzo potrzebne. Dobrą stroną 
jest właśnie to, że tak dużo osób z całej Polski wzięło w niej udział. 

Co Romowie w twoim mieście mówią o kampanii Jedni z wielu?

Cieszą się gdy zobaczą kogoś z nas na billboardzie czy w filmiku, bo to w jakimś stopniu jest 
novum, na ogół nie ma takich akcji. Romów nie widać w mediach, a jeśli widać, to nie jest to 
pozytywny obraz. 

Jak oceniasz wpływ kampanii na poprawę romskiego wizerunku?

Sądzę, że kampania na pewno będzie miała wpływ. Dobrym pomysłem było postawienie na 
promocję sylwetek Romów w nietypowych wydawałoby się rolach. Tak naprawdę Romowie 
są obecni w życiu społecznym, może nie w dużym stopniu, ale na pewno i tu została zwrócona 
uwaga na to, że rzeczywiście „Romowie są wśród nas”. 

Co sądzisz na temat realizacji kampanii?

Chciałabym, aby taka akcja miała zasięg ogólnopolski w przyszłości, są to duże koszta i nakła-
dy pracy, ale marzą mi się reklamy w ogólnopolskich mediach, a co za tym idzie jakaś poważna, 
ogólnopolska właśnie dyskusja. 

Czy można już mówić o sukcesie kampanii Jedni z wielu?

Kampania na pewno została zorganizowana na wysokim poziomie. Wśród jej bohaterów 
znalazła się chyba większość najważniejszych osób z tzw. środowiska Romów, którzy działają 
nie tylko na rzecz własnej społeczności, pośrednio promując jej pozytywne strony. Podoba mi 
się to, że każdy z uczestników miał też wpływ na ukazanie swojej osoby. 

Agnieszka Caban, bohaterka kampanii Jedni z wielu, Lublin

Obywatel Rom
Bardzo wiele osób jest naprawdę zdziwionych, że Romowie 

w Polsce pracują, uczą się, rozwijają...
TeksT: Janusz Balkowski · foTografie: Chad Evans Wyatt

„Jedni z wielu” to kampania zmieniająca nastawienia Polaków do mniejszości 

romskiej. Czy udało się nam zrealizować założone cele? Jeśli tak, to czy wszyst-

kie i na ile? Jak wiele pracy zostało jeszcze do wykonania, aby krzywdzące ste-

reotypy nie były już nigdy przeszkodą w rozwoju jednostek i grup społecznych? 

Na te oraz inne pytania starają się odpowiedzieć w niniejszym dodatku nasi 

rozmówcy.

Janusz Balkowski

Prezes Fundacji Integracji Społecznej Prom
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Cegła wyciągnięta z muru uprzedzeń

O sukcesie kampanii społecznej świadczy jej rozpoznawalność, a Jedni z wielu to znana już 
marka. Coraz częściej słyszę komentarze, i to pozytywne komentarze, o poszczególnych elemen-
tach kampanii. Nowoczesne środki przekazu i media, które zostały wykorzystane pozwoliły 
na dotarcie do tych przedstawicieli społeczeństwa większościowego, którzy dotychczas nie 
mieli możliwości kontaktu z Romami. Hasło „Rom” uruchamia w nich stereotyp, czyli obraz 
nieprawdziwy, bez względu na to czy jest negatywny, czy pozytywny. Jestem przekonana, że 
upowszechnienie wizerunków bardzo konkretnych Romów i Romni (kobiet romskich), którzy 
wykonują powszechnie szanowane zawody (górnik, nauczyciel, urzędnik itd.), czy też osiągają 
znaczące sukcesy sportowe (mistrzostwo świata), a przy tym definiują swoją tożsamość jako 
podwójną: romską i polską, wyciąga cegłę z muru uprzedzeń, który wyrósł pomiędzy romską 
i nieromską społecznością w Polsce przez lata wzajemnej izolacji. Zburzenie tego muru może 
się stać solidną podstawą do bezpiecznego dla obu stron spotkania w prawdzie, bez którego nie 
można mówić o rzeczywistej integracji. Stąd też moje przekonanie, że kampania Jedni z wielu 
doskonale przysłużyła się poprawie wizerunku Romów w społeczeństwie większościowym, 
a dzięki temu poprawie sytuacji społecznej Romów we Wrocławiu.

Dorota Rybska, pracownik CIRS, koordynator programów na rzecz społeczności romskiej 

we Wrocławiu, realizowanych przez Gminę Wrocław

Akcja wpisana w politykę rozwoju miasta

Kampania społeczna Jedni z wielu, realizowana przez Fundację Integracji Społecznej Prom 
na obszarze Dolnego Śląska, doskonale wpisuje się w założenia polityki Miasta Wrocławia na 
rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Akcja, poprzez ukazanie autentycznych postaci 
Romów – w pełni zintegrowanych społecznie i piastujących szanowane stanowiska – przełamuje 
stereotypowe myślenie i korzystnie wpływa na wizerunek współczesnej społeczności romskiej. 
Wierzę, że kampania spotka się z szerokim poparciem mieszkańców regionu oraz środków 
społecznego przekazu.

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia

Kolejny cel – cała Polska!

Inicjatywa, którą powzięła Fundacja Integracji Społecznej Prom, zasługuje na rozgłos i odzew 
wśród społeczeństwa. Kampania społeczna Jedni z wielu oraz dopełniająca ją wystawa Chada 
Evansa Wyatta doskonale, w prosty sposób ukazuje mniejszość romską w odmiennym od ne-
gatywnych stereotypów świetle. Fotografie przedstawiają Romów, którzy odnaleźli się wśród 
nas, jednocześnie pokazując, że są skłonni do integracji i owocnej współpracy. Będę wspierać 
działania Fundacji, by jej szczytny cel mógł objąć swym zasięgiem całą Polskę.

Lidia Geringer de Oedenberg , poseł do Parlamentu Europejskiego, Ambasador 

kampanii społecznej Jedni z wielu.

Romowie pracują, uczą się i rozwijają

Jestem przekonany, że kampania odniosła zamierzony skutek. Została zauważona! Bardzo 
wiele osób jest naprawdę zdziwionych, że Romowie w Polsce pracują, uczą się, rozwijają, po prostu 
są wartościową częścią społeczeństwa większościowego. To mnie bardzo cieszy!

Józef Mastej, prezes Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu „Romani Bacht”, 

bohater kampanii społecznej Jedni z wielu.

Zmiany w świadomości dokonują się stopniowo

Zgodzisz się ze stwierdzeniem, że kampania wpłynęła na społeczność romską w twoim mieście?

Kampania Jedni z wielu jest skierowana zarówno do Romów, jak i do społeczeństwa więk-
szościowego. Romom zostały pokazane osoby z ich środowiska, którym pomimo odmienności 

kulturowej i różnym przejawom dyskryminacji w życiu codziennym udało się osiągnąć sukces 
zawodowy i społeczny. Szczególnie ważny dla Romów był fakt, że na billboardach i w innych 
mediach przedstawiani byli Romowie z sąsiedztwa, z dolnośląskich miast. Romowie występu-
jący w kampanii byli rozpoznawani, pytani o udział w projekcie, proszeni o rozmowę. Dzięki 
temu właśnie, jak sądzę, akcja łatwiej trafiała do Romów, pokazywała, że dzięki wytrwałości, 
edukacji można pokonać wszelkie bariery, że nie jest to zadanie nieosiągalne, chociaż na pewno 
trudniejsze niż w wypadku nie-Romów.

Czy kampania wpływa na poprawę wizerunku Romów?

Oczywiście w relatywnie krótkim czasie nie jest możliwa radykalna zmiana wizerunku 
Romów. Zmiany w świadomości dokonują się stopniowo. Podczas spotkań i rozmów z urzędni-
kami czy też z nauczycielami niejeden raz byłem pytany o kampanię Jedni z wielu, pojawiało 
się dużo pozytywnych opinii, szczególnie zwracała uwagę kampania billboardowa. Na pewno 
sukcesem jest też zauważenie kampanii przez polityków, którzy informację o niej zamieszczali 
na swoich blogach. Oczywiście zdarzały się także przypadki niszczenia billboardów, ale to 
również świadczy o tym, że jest to kampania żywa, dotykająca żywotnych problemów i emocji 
- a o to przecież chodzi w kampaniach społecznych. Kampania społeczna, wobec której każdy 
przechodzi obojętnie, nie ma większego sensu. Udało mi się również zaobserwować dość cieka-
we zjawisko na forach internetowych, które pełne są niestety nieprzychylnych opinii na temat 
Romów. Wcześniej często pojawiały się stwierdzenia typu: „czy widział ktoś kiedyś pracującego 
Roma?”. Teraz natomiast, po zwróceniu uwagi forumowiczów, że jest akcja Jedni z wielu, która 
pokazuje właśnie takich Romów, można już spotkać inne opinie: „no, tak, ale to są wyjątki”.

Co myślisz o realizacji kampanii?

Obserwowałem od samego początku przygotowania i działania Fundacji Integracji Społecz-
nej Prom podczas kampanii i jestem pełen uznania dla osób zaangażowanych w projekt i dla 
pomysłów na przekazanie ważnych treści dotyczących Romów. Różnorodność wykorzystanych 
sposobów dotarcia do odbiorców budzi naprawdę duże uznanie. Zastosowane zostały formy 
nowoczesnej komunikacji, przede wszystkim internet, ale również media bardziej tradycyjne 
– jak radio czy billboardy. Dzięki temu przekaz na pewno trafił do wszystkich grup wiekowych 
i społecznych.

Czy możemy zatem użyć słowa „sukces”?

Jedni z wielu to moim zdaniem jedna z najlepiej prowadzonych kampanii społecznych w Polsce. 
Warto zwrócić uwagę na świetny wiodący pomysł kampanii, przełamujący najbardziej zakorze-
niony stereotyp na temat Romów - pokazani zostali liderzy romscy, którzy pracują zawodowo 
oraz na rzecz własnej społeczności. Tych liderów jest wciąż jeszcze zbyt mało, a to właśnie oni 
powinni być nie tylko przykładem pozytywnych zmian, ale również w coraz większym stopniu 
brać odpowiedzialność za swoje środowisko. Miejmy nadzieję, że dzięki temu projektowi będzie 
coraz więcej takich osób. Na pewno warto więc takie kampanie społeczne kontynuować, wystę-
pując o nowe środki. Podziękowania należą się również urzędnikom samorządowym, nauczy-
cielom, przedstawicielom organizacji niezależnych, którzy wspierali kampanię społeczną oraz 
uczestniczyli w spotkaniach promocyjnych organizowanych w wielu dolnośląskich miastach.

Dariusz Tokarz,  pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych 
i etnicznych Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Człowiek – najlepsza inwestycja.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W kolejnym numerze...
W kolejnym – ostatnim już – numerze mamy dla Państwa 
niespodziankę, którą mogą być szczególnie zainteresowani 
najmłodsi.

uWaGa konkurS!
Weź udział w konkursie i wygraj nagrody, m.in. album ROMARISING. Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywie  
Chada Evansa Wyatta. 
Odpowiedz na pytanie: Jakie kanały komunikacji wykorzystano w kampanii społecznej Jedni z wielu? Wymień przynajmniej dwa. 
Odpowiedź oraz swoje dane kontaktowe prześlij e-mailem do 25.06.2013 na adres: konkurs@fundacjaprom.pl, w tytule wiadomości wpisu-
jąc „konkurs_5”. Pełny regulamin oraz wyniki konkursu: www.jednizwielu.pl.


