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Wstęp

Książka, którą oddajemy czytelnikom, podejmuje wyzwanie naukowego przedsta-
wienia problematyki romskiej. Jest tym samym reakcją na dominację publikacji praso-
wych nad pracami naukowymi w tym obszarze. Celem książki jest merytoryczne, „bez-
emocjonalne” i wieloaspektowe przedstawienie rzeczywistości prawnej i społecznej 
Romów jako największej i bez wątpienia najbardziej wykluczonej mniejszości etnicznej 
zamieszkującej Europę. Bezpośrednim przyczynkiem do powstania tej publikacji były 
masowe wydalenia obywateli Rumunii i Bułgarii romskiego pochodzenia z Francji la-
tem 2010 r. oraz reakcje instytucji Unii Europejskiej na te wydarzenia. Część prac w tym 
zbiorze została napisana przez studentów prawa, a więc osoby początkujące w świecie 
nauki. To oni jednak zainspirowali konferencję na temat statusu Romów w Europie, któ-
ra odbyła się w ramach Koła Naukowego Prawa Francuskiego i Koła Naukowego Ro-
manistów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
25 listopada 2010 r.

Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Anna Śledzińska-Simon
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