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Demografický vývin v našej súčasnej spoločnosti má nepriaznivý trend. Je 

všeobecne známe, že bežná rodina si plánuje jedno, nanajvýš dve deti. Viacdetné 

rodiny sa vyznačujú obvykle vyššou religiozitou rodičov (odmietanie antikoncepcie 

a interrupcie).  Rodiny  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia  sú  ale  tradične 

viacdetné. Typickým príkladom takýchto rodín sú rómske rodiny.

Odlišný  štýl  života,  ktorý  nemožno  nijako  interpretovať  ako  dôsledok 

nezamestnanosti  a nedostatku  peňazí,  je  o.i.  charakterizovaný iným spôsobom 

komunikácie  v klasickej  mnohopočetnej  a viacgeneračnej  rómskej  rodine.  Hoci 

poznáme početné akulturované rómske rodiny v mestskom prostredí, problémom 

ostávajú najmä Rómovia na vidieku a v osadách. Život rómskej rodiny, žijúcej v hli-

nenej  či  plechovej  chatrči,  sa  obvykle  odohráva  v jednej  miestnosti.  Všetky 

činnosti  –  varenie,  konzumácia,  komunikácia,  spánok  i sex  prežívajú  členovia 

rodiny v tejto jedinej miestnosti. Nečudo, že pre rómske deti nie je rodičovský sex 

žiadne tabu či novinka. A ak prirátame aj akcelerovaný vývin pohlavných funkcií, je 

zrejmé, čo spôsobuje včasné zahajovanie pohlavného života u Rómov. Z vlastnej 

empirickej skúsenosti z východoslovenského regiónu vieme, že nie je vzácnosťou 

pôrod u 12- ročných i mladších rómskych dievčat.
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Aj  tieto  skutočnosti  nás  podnietili  bližšie  sa  pozrieť  na  otázku včasnosti 

zahajovania pohlavného života, pričom sme sa pokúsili porovnať dievčatá rómske 

a nerómske.

Do skúmanej vzorky sme zahrnuli  celkove 180 dievčat vo veku 11 – 16 

rokov. Z toho 33 % bolo vo veku 11 – 12 rokov, 27 % vo veku 13 – 14 rokov a 14 

% vo veku 15 – 16 rokov. Vytvorili sme  dva súbory:

A – 106 rómskych dievčat;

B – 74 nerómskych dievčat.

Respondentkám bol  predložený dotazník  vlastnej  konštrukcie,  ktorý  sme 

administrovali anonymnou formou. Bol zameraný na sexuálny život a pripravenosť 

na materstvo. Dovoľujeme si tu prezentovať niektoré zistenia. 

Výsledky a diskusia

Vek pri prvom pohlavnom styku A B
N % N %

11 – 12 rokov 40 5,0 33 15,1
13 – 14 rokov 42 19,0 27 59,3
15 – 16 rokov 24 25,0 14 21,4

Spolu 106 16,0 74 32,4

Tab 1

Vek zahájenia pohlavného života

(v %)

V tabuľke  1  sa  paradoxne ukazuje,  akoby nerómske dievčatá zahajovali 

pohlavný život skôr než Rómky. Domnievame sa, že tento rozpor s empirickými 

skúsenosťami viacerých odborníkov je spôsobený tým, že rómske dievčatá nie sú 
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ochotné o intímnych veciach komunikovať,  a zrejme ani  nedôverujú  anonymnej 

forme zberu údajov dotazníkom. 

Túto  myšlienku  podporuje  aj  naše  ďalšie  zistenie  –  vykonali  sme 

neštruktúrované  interview  s  31  Rómkami   vo  výkone  trestu  odňatia  slobody. 

Väčšina  z nich  nevedela  udať  svoj  vek  pri  prvom  pohlavnom  styku,  ale  z ich 

údajov je zrejmé, že všetky boli sexuálne aktívne už vo veku 13 – 16 rokov. Dve 

z nich mali už v tom veku za sebou graviditu. Jednu znásilnila pouličná banda, ale 

nepamätá si,  či  to boli  Rómovia či  nerómovia,  lebo bola opitá.  Ďalšie dve boli 

zapletené do prostitúcie  v Českej  republike,  niekto s nimi  obchodoval.  Niektoré 

z týchto  respondentiek  uviedli,  že  „ešte  vlastne  nikdy  nemali  sex,  lebo  nebol 

orálny“.

A B
N Nie N Nie

Bola si poučená o sex.živote ? 106 95,4 74 49,6

Tab. 2

Pripravenosť dievčat na pohlavný život

(v %)

V rómskych  rodinách  sa  o pohlavných  záležitostiach  nehovorí,  sú 

tabuizované.  V tomto  je  ďalšie  vysvetlenie  minimálneho  priznávania  sa 

k sexuálnym  skúsenostiam  rómskymi  dievčatami.  Tieto  nevedia  takmer  nič 

o antikoncepcii, ani nemyslia na možné dôsledky pohlavného styku. Prirodzene – 

od  rodičov  sa  o pohlavných  záležitostiach  nedozvedeli  nič,  informácie  aj 

skúsenosti  (ako  vo  svojom živote  takmer  o všetkom)  získavajú  pozorovaním a 

každodenným praktickým životom.
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Vytváranie partnerských vzťahov je v rómskom etniku odlišné od zvyklostí 

majoritnej  populácie.  Oveľa  častejšie  sa  vyskytuje  u Rómov  forma  družského 

spolužitia. V praxi sme sa nezriedka stretli s tým, že 12 – ročná rómska matka žije 

v rodine s otcom dieťaťa ako s druhom, vynecháva vyučovanie na základnej škole

- „pretože kojí“

- „pretože varí druhovi“

- „druh ju chce mať pri sebe“, atď.

S uvedeným  úzko  súvisí  aj  otázka  správnej  životosprávy.  Všeobecne 

nedostatočná výživa z dôvodu neracionálneho používania finančných prostriedkov 

v rómskych rodinách, najmä na alkohol a fajčivo, nepriaznivo determinujú nielen 

sociálnu ale aj zdravotnú situáciu týchto rodín. Pritom správna výživa je dôležitým 

fenoménom pre zdravý vývin plodu. Zistili sme, že v súbore rómskych dievčat vo 

veku 11 – 12 rokov fajčí  až 67,5 %, v 15 – 16 rokoch fajčí  až 96 % Rómiek. 

Nerómske dievčatá začínajú fajčiť neskôr: v 11 – 12 rokoch fajčí 12,1 %, potom to 

nerómske dievčatá dobiehajú, takže v 15 – 16 rokoch fajčí už 85,7 %. Podobne 

nepriaznivá je situácia aj s konzumáciou alkoholických nápojov. Tieto údaje však 

už presahujú rámec tohto príspevku.

Na  záver  si  dovoľujeme  poznamenať,  že  výskyt  predčasnej  pohlavnej 

aktivity v rómskom etniku v porovnaní s majoritnou populáciou neúmerne zaťažuje 

i sociálno – ekonomický systém štátu. Mladé rodičky nie sú pripravené starať sa 

riadne  o svoje  dieťa,  pretože  ešte  samotné  nie  sú  vychované  a vyzreté. 

Dôsledkom toho je ponechávanie rómskych novorodencov v nemocnici,  k čomu 

často dochádza útekom rodičky domov.

Nepriaznivá situácia, ktorej sme sa v našom príspevku dotkli, predstavuje 

vážny celospoločenský problém. Jeho riešenie bude preto vecou skutočne celej 
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spoločnosti. Istú nádej predstavujú v poslednej dobe zriaďované funkcie rómskych 

asistentov, ktorých bude ale potrebné primerane na túto prácu pripraviť.  Vecou 

štátu  bude  vyčlenenie  potrebných  vecných  a finančných  prostriedkov,  ako  aj 

odpolitizovanie  tejto  problematiky,  aby  nemohla  byť  zneužívaná  akýmikoľvek 

štruktúrami. 
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