
Rromii– origine si istorie 

In Europa, cele mai importante si numeroase grupuri traiesc in Romania, 

Macedonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Grecia, Spania si Serbia. In 

Asia, mai ales in Turcia, Caucaz, Iran si India. Rromii au migrat chiar si in 

America si nordul Africii. 

Originea rromilor 

Rromii sunt originari din nord-vestul Indiei şi de aici ar fi plecat impreuna 

cu familiile spre tinuturile arabe si turce, iar mai apoi in Europa. 

Migratia rromilor in Europa 

 

- au migrat in Iran si in Asia mediteraneana, incepand din secolul V,  

- apoi in Imperiul Bizantin in secolul IX 

-  au patruns in sud-estul si centrul Europei (secolele X – XIV), ca si in 

nordul Africii.  

- In secolul XV au patruns in Europa Apuseana iar din secolul XIX in 

cele doua Americi 

- Unii cercetatori considera ca au existat mai multe valuri de migratie 

din India.  

- şi astazi exista triburi nomade sau semi-nomade in India, sustinand 

teoria ca romii au fost nomazi de la inceput, au parasit India in timpul 

unei invazii si apoi au fost impinsi inspre Europa de razboaie si 

invazii ulterioare. O alta teorie considera romii ca fiind o casta de 

razboinici adunata sa lupte cu invadatorii musulmani, care a parasit 

India ulterior. 
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- In Europa, rromii au fost tinuti in sclavie in Balcani (in special 

Moldova si Tara Romaneasca), ori si-au continuat calatoria 

raspandindu-se in toata Europa, din Spania (1425) pana in Finlanda 

(1597).  

- In Ţarile Romane sunt semnalati in secolul XIV, fie ca mestesugari 

liberi organizati in satre, fie ca robi. 

-  In Evul Mediu, majoritatea rromilor din Ţarile Romane erau robi 

boieresti, domnesti sau manastiresti, ocupatiile lor principale fiind 

acelea de caldarari, fierari, aurari, spoitori sau cantareti. 

- legea proclamata în 1783 de Joseph al II-lea, împaratul Imperiului 

Austriac, care organiza viata romilor din Transilvania în detaliu. Ei 

erau obligati la asimilare totala cu cei din jur: nu aveau voie sa 

vorbeasca în propria limba, sau sa îmbrace portul traditional, li se 

interzicea casatoria în cadrul etniei, nu erau lasati sa dreseze cai, iar 

numarul lautarilor a trebuit redus cât de mult posibil. Copiii lor au fost 

nevoiti sa mearga la scoala 

- In secolul XIX, sub influenta ideilor liberale ale revolutiei de la 1848, 

toti oamenii au fost declarati liberi si egali, robia rromilor fiind 

definitiv abolita 

- Holocaustul rromilor - Autoritatile romane si Conducatorul 

Antonescu i-au deportat pe rromi in Transnistria ducându-i în lagăre; 

În 1942 cam 25000 de romi au fost deportati; Selectia acestora s-a 

bazat pe stilul de viata, nomadism, timpul petrecut în închisoare, lipsa 

mijloacelor de subzistenta sau a unei ocupatii permanente. 

Aproximativ jumatate dintre ei au murit acolo. 

- Regimul comunist nu le-a recunoscut romilor statutul de minoritate 

etnica, si ca o consecinta, nu li s-a acordat o educatie în limba lor 

natala, si nu s-a tinut cont de specificul lor cultural; În acele timpuri, 

datorita politicii angajarii totale, fiecare avea un loc de munca si un 

câstig, care îi asigura persoanei îngrijire medicala gratuita, un numar 

de zile de concediu si dreptul la pensie. Multi romi au lucrat ca 

muncitori necalificati în uzine mari, sau în "cooperativele agricole de 

productie" (fermele de stat). 

 

 

Primele organizaţii ale rromilor, în România: 

- Asociaţia Generală a ţiganilor din România – 1933 

- Uniunea generală a rromilor din România (UGRR) – 1933 

- Primul ziar în limba rromani- “O!Rrum” 

- Primul Congrea Internaţional al Romilor la Bucureşti 

- “Junimea muzicală” – 1929 – promovarea valorilor muzicale 

 


