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Pojem „anticiganizmus“ označuje nepriateľské postoje a praktiky voči tzv. „cigánom“ založené na rasistických
presvedčeniach. Zahŕňa rôzne druhy javov, vrátane tendencií mediálnych správ, podpaľačských útokov a vzdelávacích
ťažkostí, ktorým čelia mnohí rómski obyvatelia.
Všetky typy nevraživého správania voči skupine, alebo jednotlivcom klasifikovaným ako príslušníkom tejto skupiny
vznikajú trojfázovým procesom (viď diagram v materiáloch). Prvá etapa zahŕňa vytvorenie aspoň dvoch homogénnych
skupín, skupiny „my“ a skupiny „oni“, ktorých členovia sa od seba odlišujú na základe očividnej (alebo údajne očividnej)
nemennej črty. Takéto charakteristiky môžu zahŕňať „rasu“, národnosť, etnický pôvod alebo „kultúru", ktoré sú vnímané ako
naveky nemenné. Druhá etapa vzniku predsudkov znamená pripisovanie špecifických charakteristík všetkým členom
určitej skupiny na základe predpokladu, že „všetky X sú Y“. Príkladom môže byť tvrdenie „Všetci cigáni sú povaľači“. Tretia
etapa zahŕňa hodnotenie týchto charakteristík, čo zvyčajne vedie k odmietnutiu charakteristík pripísaných skupine "oni" a
ocenenie charakteristík pripísaných skupine "my". Tento trojstupňový proces nám umožňuje pochopiť množstvo ďalších
súvisiacich mechanizmov, o ktorých budeme teraz diskutovať.
Jednou z príčin nevraživosti voči inej spoločenskej skupine môže byť to, že posilňuje súdržnosť skupiny "my", čo sa
následne odráža na zvýšenom sebavedomí jej členov. Základné pravidlo predstáv a stereotypov pripisovaných "cigánom"
je, že nevznikajú na základe reálnych čŕt a správania tejto skupiny. Namiesto toho by sme mali považovať anticigánske
predsudky za projekcie, t.j. vymyslené typy vnímania, prostredníctvom ktorých členovia skupiny "my" prenášajú na druhú
skupinu črty a aktivity spoločenskými normami a hodnotami považované za nevhodné. Tento mechanizmus predstavuje
základy všetkých hlboko zakorenených kolektívnych predsudkov.
Nebezpečenstvo predsudkov leží v ich tendencií vyústiť do spoločenskej interakcie a praktík, ktoré môžu výrazne
obmedziť životné šance skupín. Predsudky tak dokonca môžu viesť ku katastrofickej strate alebo poškodeniu majetku,
zdravia a života. Takéto sociálne interakcie a praktiky zahŕňajú popri násilných činoch štrukturálnu diskrimináciu v
oblastiach, ako je vzdelávanie. Tieto drobné, no pritom hlboké mechanizmy vylúčenia často fungujú na podvedomej úrovni
a sú skôr výsledkom nedostatku citlivosti a sebareflexie, než úmyselnej nevraživosti.
Nepriateľské zmýšľanie voči iným sociálnym skupinám, spoločenské praktiky a formovanie predsudkov je podmienené
politickým a historickým kontextom, v ktorom sa objavujú a existujú. Tento kontext môže zabrániť anticigánstvu prejaviť
sa, podnietiť jeho vývoj alebo v najlepšom prípade ho potlačiť. Motivácia ľudí páchať diskriminačné činy, alebo vylučovať
inú skupinu pramení z predsudkov a stereotypov rozšírených vo väčšinovej kultúre. Prítomnosť samotných predsudkov a
stereotypov však na zrod anticigánskych skutkov nestačí. Tie sa objavia, až keď sa okolitý kontext stretne a interaguje s
týmito predsudkami.
Veľa Európanov vyrastá s predsudkami o "cigánoch", pričom zvyčajne nemali možnosť interagovať - aspoň nie vedome - s
ozajstným členom rómskej komunity. Proticigánske stereotypy a predsudky sa objavujú vo všetkých oblastiach
spoločnosti a sú reprodukované a šírené knihami, filmami, piesňami, reklamami a médiami. Takto vstupujú do života detí
a mentality v domácnostiach, školách a širšom spoločenskom prostredí. Väčšina z týchto predsudkov má negatívny
charakter, ako napríklad predstava, že „cigáni“ sú „leniví“ a „boja sa práce“. Existujú však i pozitívne vnímané stereotypy,
ako napríklad romantická myšlienka bezstarostného „cigánskeho života“.
Teraz načrtneme niekoľko príkladov kľúčových, vzájomne prepojených predsudkov a asociácií alebo atribútov, ktoré
vytvárajú anticigánske myslenie. Slová „bez identity“ sú ústredným atribútom pripisovaným "cigánom", ktoré ich opisujú
ako "nomádov" alebo ľudí "bez vlasti". Takýto opis odopiera rómskemu ľudu národnosť, ktorá je vnímaná ako "stabilná a
nemenná" a zároveň z nich robí skupinu, ktorej chýba základná charakteristika tvorby identity, tak ako ju chápe skupina
"my". Toto ponímanie "národnosti" ju nevníma ako občianstvo, ale skôr ako kombináciu národnej tradície, kultúry s
pevnými prvkami, národným územím a národným štátom. Druhým kľúčovým pojmom v ideológii anticiganizmu je
pripisovanie rómskym ľuďom parazitický životný štýl. Najjasnejším a najvýraznejším prejavom tejto myšlienky môže byť
často sa vyskytujúca konštrukcia protikladu medzi „cigánom“ a „farmárom“. Väčšina populácie berie rolu farmára, teda
toho, kto produkuje jedlo. Na základe anticigánskych predsudkov je však "cigánom" pripisovaná rola tých, čo žijú z rúk
farmára. Pripisovanie "cigánom" porušovanie a nedodržiavanie spoločenských princípov spojených s rozdeľovaním

statkov, ako je majetok, pracovná sila a zákon, z ich správania tento predsudok robí archaické, pred-civilizačné a
parazitické. Týmto sa formuje jadro, okolo ktorého rastú predsudky a stereotypy uvedené vyššie.
Ďalší kľúčový prvok anticigánskeho zmýšľania je spojený s bezstarostným a nedisciplinovaným postojom "cigána" k
životu. Často sa tento postoj porovnáva s odlišným postojom väčšinovej spoločnosti. Rozličné stereotypy a predsudky
potvrdzujú toto základné presvedčenie, ako napr. projekcie, že "cigáni" sú neustále pod vplyvom alkoholu alebo drog, že
priveľa fajčia, sú sexuálne nespútaní, nahlas vyjadrujú svoje emócie a odovzdávajú sa extatickej a dramatickej hudbe a
tancu.
Anticiganizmus je komplexný jav, ktorý je nutné podrobiť hlbšej analýze. Vzdelávacie prístupy venujúce sa tejto otázke, by
sa nemali sústrediť len na jeden jeho aspekt, ale mali by sa venovať všetkým možným faktorom, ktoré zahŕňa.
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