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ZPRÁVA ZE SETKÁNÍ SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ROMŮ

Organizace Oxfam a European Dialogue zorganizovaly setkání přibližně patnácti zástupců
slovenských a českých Romů žijících ve Velké Británii, kterým se tak dostalo příležitosti
setkat se se svými protějšky z dalších částí Velké Británie. Sdílení zkušeností o zapojování
se do sfér veřejného života v oblasti zaměstnání, bydlení, sociálních dávek, vzdělávání a
zdravotnictví mělo zásadní význam jako názorná ukázka toho, že zkušenost jedné skupiny
Romů žijící v jedné oblasti Velké Británie není ojedinělá. Spíš se jedná o vzorec určitých
praktik, ke kterým dochází ve způsobu usazování romských komunit i v pěti zmíněných
oblastech poskytování služeb na celém území Velké Británie.
Existuje několik vzorců společných jak pro slovenské, tak české Romy žijící ve Velké Británii.
Zjištění výzkumných studií uskutečněných organizacemi Oxfam a European Dialogue
naznačují, že přestože jsou občané členských států A8 občany EU, pracovní omezení
uvalená britskou vládou na členské státy A8 ztížila občanům těchto států, zejména pak
Romům, možnost uplatňovat právo na svobodný pohyb v EU. Status „dobrovolných
migrantů“1, který se nyní vztahuje na Romy, kteří jsou mnohdy oběťmi rasové perzekuce v
zemích původu, nemusí nutně odpovídat skutečným důvodům, pro které mnozí slovenští
a čeští Romové odcházejí do Velké Británie. To nebývá případ ostatních občanů členských
států A8, kteří nejsou Romové. Prolínání „viditelného“ statusu občanů členských států A8,
který je obvykle vnímám britskou společností spíše negativně, s „neviditelným“ statusem
Romů, kteří přicházejí ze společností, kde jsou rasismus a antiromské nálady hluboce
zakořeněné, je pro slovenské a české Romy, kteří se snaží získat přístup ke službám, jako
jsou zaměstnání, bydlení či sociální dávky, velmi náročné.
Za účelem zplnomocnění romských komunit pocházejících z členských států A8, které žijí ve
Velké Británii, je bezpodmínečně nutné, aby jejich příslušníci byli nejprve schopni formulovat
svou společnou zkušenost a zájmy. Jen tak je lze dostat do popředí zájmu těch, kteří jsou
odpovědní za politická rozhodnutí, stejně jako do popředí zájmu občanské společnosti ve
Velké Británii. V minulosti byly podobné kroky podniknuty různým způsobem v různých
oblastech; to se však změnilo po rozšířění EU, zejména v souvislosti s právem na svobodný
pohyb. Cílem pro organizace Oxfam a European Dialogue při organizování setkání bylo
sestavit skupinu různých zástupců komunit slovenských a českých Romů žijících ve Velké
Británii a uspořádat setkání, během kterého budou účastníci moci vyjádřit své zkušenosti a
zájmy a navrhnout možné další kroky a řešení. Na setkání byli pozváni pouze slovenští a čeští
Romové, a to nejen z důvodu zmíněné práce s komunitou slovenských Romů v Glasgow, ale
i proto, že se jednalo o malé setkání, a s ohledem na komunikační a logistické záležitosti.
Po přibližně pěti měsících příprav ze strany organizací Oxfam, European Dialogue a zástupců
romských komunit bylo na setkání pozváno 14 účastníků z řad slovenských a českých
Romů z deseti různých míst ve Velké Británii: Southend-on-Sea, Londýn, Peterborough,
Nottingham, Derby, Leeds, Bradford, Manchester, Newcastle a Glasgow.
1. Úvod
Romové ze střední a východní Evropy žijí ve Velké Británii od pádu komunistických režimů,
ke kterému došlo na konci 80. let 20. století. Usazují se zde již déle než dvě desetiletí. V 90.
letech Romové přicházeli hlavně jako žadatelé o azyl, kteří utíkali před rasovou persekucí
v zemích původu. Důsledkem procesu rozšiřování Evropské unie bylo, že Polsko, Česká
republika, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko a Slovinsko, takzvané členské
státy A8, přistoupily k EU v květnu 2004; Rumunsko a Bulharsko2 se staly členskými státy
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EU v lednu 2007. Od té chvíle začali Romové z nových členských států využívat větší
svobody pohybu a odcházet do Velké Británie jako občané EU ve větším počtu.
Po rozšíření EU v roce 2004 uvalila britská vláda sérii pracovních omezení na občany
členských států A8, včetně Romů. Od května 2004 mohou občané členských států
A8 legálně pracovat ve Velké Británii. Nejprve se však musí zaregistrovat v průběhu
prvních třiceti dnů po nastoupení do zaměstnání u britského ministerstva vnitra v rámci
Pracovního registračního schématu/Worker Registration Scheme (dále jen WRS). Občan
jednoho ze členských států A8 má nárok na dávky sociálního zabezpečení, jako je dávka
v nezaměstnanosti (jobseeker’s allowance) či dávka dorovnávající nízké příjmy (income
support), až když legálně pracoval v jednom zaměstnání po dobu minimálně dvanácti
měsíců. Období, kdy v průběhu oněch dvanácti měsíců zaměstnanec nepracoval, přitom
nesmí překročit třicet dnů. Občané členských států A8, kteří jsou zaměstnaní ve Velké
Británii, mohou zažádat o sociální dávky jako přídavek na dítě, příspěvek na bydlení,
příspěvek na městskou daň, které se odvíjí od výše jejich příjmu.
Tato zpráva vychází z předchozí práce organizace Oxfam UK a jejího programu boje s
chudobou (Oxfam UK Poverty programme) s místní komunitou slovenských Romů žijících
v Glasgow3, včetně místní komunitní skupiny slovenských Romů NORMA, a z jejich
vzájemné spolupráce s místními poskytovateli služeb (například South East Glasgow
Community Health and Care Partnership/ Partnerství komunitního zdraví a péče; pozn.
překl.: skotský ekvivalent místního odboru zdravotnictví). Zpráva se též zakládá na práci
britské neziskové organizace European Dialogue. Ta v současné době provádí výzkum
pro britské ministerstvo školství (Department for Children, Schools and Families). Výzkum
mapuje odchod Romů z členských států A2 a A8 do Anglie4. European Dialogue rovněž
provádí výzkumnou studii pro Agenturu základních práv a ERRC (Evropské centrum pro
práva Romů) o migraci Romů ze členských států A2 a A8 do Velké Británie v souvislosti se
svobodným pohybem v rámci EU. Je součástí srovnávací studie, která současně probíhá
ve Španělsku, Itálii, Finsku, Francii a Velké Británii.
Slovenští a čeští Romové5 představují početnou komunitu, která se ve Velké Británii
usazuje od 90. let. Jak naznačuje zpráva o slovenských Romech v Glasgow - Govanhillu,
vydaná organizací Oxfam, místní romská populace čítá na 2-3 000 osob6 v komunitě
o 15 tisících obyvatel. Organizace Oxfam byla též v kontaktu s poskytovateli služeb v
městech Newcastle, Derby, Manchester a Liverpool, kteří poskytují služby početným
komunitám slovenských/českých a ostatních Romů. Podle zjištění European Dialogue
existují ve Velké Británii další města s početnou komunitou Romů ze členských států A8;
jde o městské obvody Londýna7 a města Gravesend, Margate, Maidstone, Folkestone,
Dover, Peterborough, Doncaster, Manchester, Rotherham, Birmingham, Leeds, Bradford,
Sheffield, Bolton a Newcastle. Odhady celkového počtu Romů se pohybují od několika
desítek tisíc, jedná-li se o informace poskytnuté místními úřady, po několik stovek tisíc,
bereme-li v potaz informace od samotných Romů či neziskových organizací. Toto číslo
je pravděpodobně vyšší, pokud je doplněno o Romy ze členských států A2 či Romy a
uprchlíky, kteří nejsou občané EU či Evropského hospodářského prostoru.
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2. Setkání
Setkání se uskutečnilo 25. dubna 2009 v části Glasgow - Govanhill, v budově, kde
místní romská komunitní skupina NORNA pořádá své aktivity a akce. Zúčastnilo se ho 14
romských účastníků (devět mužů a pět žen) a jeden neromských účastník (Jan Grill, český
student, který spolupracuje s místní romskou komunitou). Setkání se účastnil Jason Bergen
z pořádající organizace Oxfam a Lucie Fremlová z European Dialogue, která celodenní
setkání facilitovala v češtině.

„Kdyby každé město zmapovalo svou romskou komunitu, romští komunitní sociální
pracovníci z komunity by mohli být zaměstnáni místními úřady podobně jako v Glasgow.
Měly by z toho užitek všechny strany zapojené do poskytování služeb.“

2.1. Dopolední část
Během dopolední části byli účastníci vyzváni facilitátorkou, aby se představili, popsali
prostředí, z něhož pocházejí, a podělili se s ostatními o svá očekávání a témata, o kterých
přijeli diskutovat. Ta byla následující:

2.2.1 Skupinová práce
Účastníci, kteří byli rozděleni do skupin po pěti, diskutovali o následujících oblastech –
zaměstnání, bydlení, sociálních dávkách (včetně případů vykořisťování v těchto třech
oblastech), vzdělávání a zdravotní péči. Poté informovali ostatní skupiny o průběhu diskuze.

Diskuse a řešení problémů ve Velké Británii
• Vykořisťování; zneužívání/ podvody
• Sociální dávky a služby
• Vzdělávání a volnočasové aktivity
• Síťování a navazování kontaktů
• Stanovení společných cílů pro budoucí práci
• Sdílení zkušeností se zakládáním místních romských organizací
• Vytvoření mínění, „hlasu“ Romů, který bude slyšet ve velké Británii i v zemích původu
• Fundraising, dotace ze strany místních úřadů
• Zapojení Romů z dalších států
• Nedávné události v České republice a na Slovensku.
•

V průběhu úvodní části byly ze strany účastníků vzneseny připomínky týkající se skutečnosti,
že setkání zorganizovaly a facilitovaly neromské organizace: European Dialogue a
Oxfam. Následně byla odprezentována práce, které se obě organizace věnují v oblasti
romských práv, a bylo podáno detailní vysvětlení důvodu, proč se obě organizace zhostily
pořádání této akce. V případě organizace Oxfam došlo k navázání spolupráce na základě
zkušenosti s prací s Romy v Glasgow a Manchesteru; romští účastníci se podíleli na
navrhování formátu setkání a na jeho organizování, zejména ve fázi sestavování programu
a kontaktování potenciálních účastníků. Následovala krátká prezentace spolupráce mezi
organizacemi Oxfam a European Dialogue, včetně výčtu hlavních důvodů, proč bylo
setkání zorganizováno.
V úvodní části zmínili účastníci své obavy související s nedostatkem finančních prostředků
a s potřebou financovat komunitní sociální práci s romskými komunitami. Tvrdili, že je velmi
těžké vykonávat tuto práci bezplatně, což je někdy odrazuje. Je to o to náročnější, když
jsou si vědomi toho, že část této práce vykonávají, aby vyřešili problémy, kterými by se za
ideálních okolností měly zabývat místní úřady.
Jeden z účastníků prohlásil: „Přestože jsme v Newcastlu početná komunita, jsme ve
srovnání s ostatními, mnohem většími komunitami stále velmi okrajoví. Co se týče peněz,
jsme vnímáni jako okrajová skupina, což znamená, že nedosáhneme na většinu dotací.“
Poté, co členky komunitní skupiny NORMA představily sebe a svou organizaci, kterou
personálně podporují dvě zaměstnankyně financované South East Glasgow Community
Health and Care Partnership, účastníci diskutovali o tom, zda by bylo možné podobnou
praxi rozšířit i v dalších oblastech Velké Británie.
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2.2 Odpolední část
Účastníci byli pak rozděleni do tří skupin, přičemž v každé skupině byli zástupci různých
lokalit, aby se dosáhlo co nejvyšší účinnosti skupinové práce.

Zaměstnání
Účastníci se shodli, že zaměstnání je rozhodujícím bodem vstupu do nové společnosti. To se
týká zejména situací, kde člověk začíná od nuly, což bývá případ velkého počtu Romů. Velká
část slovenských a českých Romů pochází ze společnosti, která jim znemožnila přístup k
domácímu trhu práce. V důsledku toho tyto romské rodiny, které přicházejí do velké Británie,
začínají s málem či nemají vůbec nic. Účastníci se shodli, že Romové se obvykle mohou
přesunout do Velké Británie díky těsným rodinným vazbám, které jim umožňují překonat
počáteční překážky jako nedostatek financí z důvodu omezeného přístupu k pracovnímu
trhy v zemi původu, či nedostatek znalostí místního systému ve Velké Británii.
Nepřítomnost institucionální diskriminace Romů na základě etnického původu považovali
účastníci za hlavní pozitivum práce ve Velké Británii; účastníci se domnívali, že britský trh
práce není zatížen diskriminací Romů, kterou většina slovenských a českých Romů zažila
v zemi původu. Účastníci byli rovněž obecně spokojeni s místní mzdou, která je mnohem
vyšší než částka, kterou vydělávali či kterou dostávali na podpoře v nezaměstnanosti v
zemi původu.
Jeden účastník však tvrdil, že musel změnit práci poté, co se přihlásil k romství: „Má
zkušenost je velmi odlišná. Poté, co jsem se přihlásil k romství, se mnou v práci zacházeli
velmi odlišně než předtím. Následně jsem musel změnit místo.“
Účastníci se též vyjádřili ke způsobu, jakým je okolím vnímán jejich „východoevropský
původ migrantů“, zejména v době, kdy lidé čelí současné ekonomické krizi. Tvrdili, že
coby občané jednoho z členských států A8 nemají tolik příležitostí získat práci, protože je
většinová společnost vnímá jako Východoevropany, kteří berou Britům práci.
Účastníci se rovněž shodli, že jednou z hlavních nevýhod slovenských a českých Romů,
kteří se pokoušejí dostat na britský trh práce, je jazyková bariéra vyplývající z neznalosti
angličtiny a nedostatek praxe způsobené diskriminací v zemích jejich původu. Uvedené
skutečnosti jsou hlavními faktory, které se podílejí na tom, že slovenští a čeští Romové jsou
nuceni hledat práci prostřednictvím zaměstnaneckých agentur.
Zaměstnanecké agentury
Soukromé zaměstnanecké agentury byly účastníky zmíněny jako zásadní problém;
často nabízejí velmi nízké mzdy a podřadná zaměstnání, která bohužel mnoho občanů
členských států A8, včetně Romů, musí vzít. Takové smlouvy bývají rovněž dočasné a na
částečný úvazek.
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„Mnoho zaměstnaneckých agentur využívá ‚levnou‘ pracovní sílu Romů z východní Evropy.
Někteří zaměstnavatelé očekávají od Romů jen práci: nechtějí slyšet o problémech na
pracovišti.“
Účastníci se rovněž dostali k tématu registračního poplatku ve výši 90 liber, který je nutné
zaplatit ministerstvu vnitra při registraci v rámci WRS; zmiňovali případy, kdy zaměstnanecké
agentury nezaregistrovaly své zaměstnance, což je protizákonné. Účastníci tvrdili, že některé
zaměstnanecké agentury či někteří zaměstnavatelé si nechávají registrační poplatek. Jsou
známé případy, kdy daná osoba zaplatila poplatek zaměstnanecké agentuře, která si ho
však ponechala a svého zaměstnance tím pádem nezaregistrovala. To je samo o sobě velmi
problematické, protože se jedná o případ protizákonného zaměstnávání občana jednoho z
členských států A8. Je to o to problematičtější, že se jedná o porušení podmínek stanovených
v rámci pracovních omezení pro občany členských států A8 pracujících ve Velké Británii.
Zaměstnavatel i zaměstnanec se tak dopouštějí trestného činu. Navíc se nezapočítává
období, po které zaměstnanec pracoval. To v praxi znamená, že nemá nárok na sociální
dávky (jobseeker’s allowance, income support, pracoval-li déle než rok) a musí se „opět“
zaregistrovat u ministerstva vnitra, a to přesto, že se domníval, že už je zaregistrován.
Účastníci rovněž tvrdili, že někteří zaměstnavatelé zaměstnávají občany členských států A8,
včetně Romů, beze smluv. Na základě takových neformálních dohod je podle účastníků
těžké prosadit svá práva, zejména co se týče minimální mzdy v případě, kdy zaměstnavatel
platí zaměstnanci méně než je zákonem stanovené minimum. Účastníci rovněž tvrdili, že
jsou časté situace, kdy občané členských států A8, včetně Romů, dostávají mzdu, která
je nižší než minimální mzda. K vykořisťování dochází nehledě na to, zda lidé mají platné
smlouvy či nikoli; jedná se o případy, kdy jsou uzavírány nezákonné pracovní smlouvy
či kdy nejsou uzavírány žádné smlouvy. Též se jedná o případy, kdy si agentura účtuje
dodatečné administrativní poplatky za služby, včetně vyplňování formulářů, či kdy jsou
zaměstnavatelem odebírány sociální dávky na základě zneužití čísla národního pojištění
(National Insurance Number ). Dokonce ani v případech, kdy byla podepsána smlouva mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem, nedodržuje zaměstnavatel určité závazky vyplývající
ze smlouvy, jako je například výše platu, placená dovolená a nemocenská, či požaduje od
zaměstnanců, aby pracovali přesčas zadarmo a vyhodí je, pokud odmítnou.
„Někteří pracovníci romského původu nemají nárok na dovolenou a zaměstnavatel jim
přiděluje úkoly, které by nepřidělil Britovi. Od romských zaměstnanců se očekává, že tyto
úkoly vykonají zadarmo, i když nejsou v jejich popisu práce.“
Sociální dávky
Účastníci souhlasili s tím, že pro Romy, kterým byl ve Velké Británii udělen status uprchlíků
před rozšířením Unie v roce 2004 či kteří po roce 2004 odpracovali ve Velké Británii
dvanáct měsíců, nejsou sociální dávky problém, protože jsou pro ně dostupné. Kromě
toho bylo řečeno, že v této oblasti pravděpodobně nedochází k diskriminaci Romů, co se
týče přístupu k sociálním dávkám. Účastníci však byli obecně nespokojeni s tím, jak dlouho
HM Revenue & Customs (příslušný úřad zodpovědný za daně, platbu sociálního pojištění a
vyplácení sociálních dávek) posuzuje jednotlivé žádosti, což může trvat čtyři měsíce a někdy
déle než rok. Dalším zdrojem nespokojenosti byl proces žádání o dávky, při kterém se citlivá
osobní data sdílejí po telefonu či se posílají poštou. Převážná většina účastníků tvrdila, že jim
chybí osobní kontakt se sociálními pracovníky či pracovníky odpovědnými za rozhodnutí o
přidělení sociálních dávek, na který byli zvyklí na Slovensku a v České republice.
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Účastníci vnímali spojitost mezi výše zmíněným tématem zaměstnaneckých agentur,
které udržují mnoho občanů členských států A8, včetně Romů, v začarovaném kruhu
krátkodobých zaměstnání, a sociálními dávkami; stálý příjem je totiž základním
předpokladem, který lidem umožňuje dávky čerpat. Ti z účastníků, kteří dočasně pracovali
prostřednictvím zaměstnaneckých agentur, se domnívali, že je nemožné čerpat jiné dávky
než ty, které se odvíjejí od výše příjmu (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek
na městskou daň). Hlavním důvodem, který účastníci zmínili, byly výše zmíněně praktiky
některých zaměstnaneckých agentur, které si nechávají registrační poplatek WRS a své
zaměstnance tak nezaregistrují, nebo zaměstnancům odmítnou poskytnout stálou práci či
doklad o odpracovaných hodinách.
Byla též zmíněna problematika vykořisťování. Účastníci se shodli na tom, že vykořisťování a
zneužívání dávek nebyly problém před rozšířením Unie v roce 2004. Podle nich to ale začal
být problém asi před dvěma lety (od roku 2007). Nejčastější formou je zneužívání čísla
národního pojištění (National Insurance Number) jiných osob za účelem čerpání dávek,
a to přesto, že se tyto osoby, které mají nárok na sociální dávky, nemusejí nacházet na
území Velké Británie. Podle účastníků dochází k vykořisťování i v oblasti obchodování s
informacemi či ve finančních službách. Na základě požadavku ze strany zaměstnaneckých
agentur si klienti zakládají více bankovních účtů a zároveň odevzdají zaměstnaneckým
agenturám své osobní doklady jako občanský průkaz či pas. To jim znemožňuje přístup k
účtům v případě, že si zaměstnanecká agentura ponechá i bankovní kartu.
Vykořisťování je citlivé téma, o němž většina účastníků měla obavu diskutovat ze strachu
před možnou pomstou v případě, že by došlo k úniku informací. Zároveň však uznali,
že je nejvyšší čas, aby se lidé začali tímto problémem zabývat jak na osobní, tak veřejné
úrovni. Účastníci tvrdili, že většina lidí, kteří jsou vykořisťováni, neví, jak tento problém řešit.
Též zdůraznili, že statutární a nestatutární sektor by měl konzultovat příslušníky romské
komunity a vytvořit systém know-how, který by umožnil efektivně řešit případy vykořisťování
a podvodů. Takový systém však nesmí vystavit informátory z řad Romů žádným postihům
ze strany těch, kteří se angažují v podvodných aktivitách.
Účastníci se domnívali, že v důsledku zvýšené míry vykořisťování a zneužívání sociálních
dávek došlo k rozšíření stereotypních názorů na občany členských států A8, včetně Romů,
mezi většinovou společností, mezi některými poskytovateli služeb, ale i mezi dalšími
komunitami migrantů a samotnými romskými komunitami.
Bydlení
Oproti situaci v České republice či na Slovensku si mohou rodiny s příjmem ve Velké Británii
dovolit bydlení, a to v klasických čtvrtích či v oblastech, kde bydlí středně zakořeněné
komunity. V zemích původu některé rodiny neměly potřebný příjem, aby si mohly bydlení
dovolit, a byly umístěny do bytů v segregovaných ghettech. Skutečnost, že lidé žijí v lepších
sociálních podmínkách, považovali účastníci za významné pozitivum života ve Velké Británii.
Bytové podmínky jsou však často neuspokojivé co do hygieny, vlhka, přelidněnosti,
celkového stavu nemovitostí a výše nájemného. Bydlení účastníci též považovali za velmi
problematické, protože je z převážné části poskytováno soukromými pronajímateli. V
některých případech dochází k uzavírání neformálních smluv se soukromníky, což rodiny
vystavuje svévolnému jednání ze strany pronajímatele. Jeden z účastníků z Newcastlu
zmínil případ romské rodiny, která neuzavřela s pronajímatelem smlouvu o pronájmu.
Místo toho rodina slíbila, že dům opraví a vymaluje. Ve chvíli, kdy rodina dům opravila a
vymalovala, pronajímatel rodinu vystěhoval.
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Účastníci se rovněž domnívali, že i v případě, kdy smlouva existuje a byla podepsána,
mohou nastat problémy s dodržováním podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemníků
kvůli jejich neznalosti jazyka. Zároveň může nájemce jazykové neznalosti využít právě v
situaci, kdy nájemníci nerozumí svým právům.

Školství
Účastníci vyjádřili obecnou míru spokojenosti se vzdělávacím systémem ve Velké Británii.
Velmi dobré postoje ze strany personálu škol, rovné příležitosti a nepřítomnost rasové
segregace vnímali jako největší klady místního školství.

Co se týče sociálního napětí mezi jednotlivými komunitami, zdá se, že bydlení může být
problematické v čtvrtích původně obývaných smíšenými komunitami. Byly zmíněny konflikty
a případy rasově motivované šikany, k níž dochází na celém území Velké Británie. Účastníci
se shodli, že poskytování poradenství a sociální práce v oblasti bydlení je zapotřebí, ideálně
samotnými příslušníky komunity, které by v dané lokalitě zaměstnal místní úřad. Účastníci tvrdili,
že v oblasti bydlení by bylo možné v celé Velké Británii replikovat model spolupráce podobný
současné spolupráci mezi Romy a Community Health and Care Partnership v Glasgow na
poskytování poradenství a navigování klientů k dalším poskytovatelům služeb. Za tímto účelem
by bylo vhodné zaměstnat příslušníky romských komunit coby komunitní sociální pracovníky.

Několik účastníků však tvrdilo, že místní učební osnovy jsou mnohem jednodušší, což
má za následek to, že se jejich děti ve škole někdy nudí. Byly též zmíněny případy rasově
motivované šikany, k níž však dochází na základě domnělého původu východoevropských
migrantů. Příslušnost k romské národnosti se zde jeví být méně problematická, přestože
několik účastníků uvedlo, že se setkali s nepřátelskými postoji poté, co se deklarovali jako
Gypsies (Cikáni; pozn.překl.: oficiální termín pro původní britské Romy).

Účastníci byli překvapeni rozdíly, k nimž dochází při poskytování služeb v oblasti bydlení.
Zatímco zástupci Romů v Newcastlu tvrdili, že místní úřady jim poskytují poradenství i
pomoc, k podobným praktikám dochází v ostatních částech Velké Británie, z nichž účastníci
pocházejí, velmi neobvykle či zřídkakdy. Tyto rozdíly v poskytování služeb v oblasti bydlení
mohou být způsobeny delší zkušeností místních úřadů s Romy, kteří v devadesátých letech
přicházeli do Velké Británie jako žadatelé o azyl. V ostatních částech Velké Británie se v
posledních pěti letech místní úřady setkávají s Romy coby občany Evropské unie, kteří
nemají přístup k veřejným financím. V případě této skupiny se rovněž různí interpretace
jejich práv a nároků na bydlení.
Zdravotní péče
Převážná většina účastníků vyjádřila obecnou spokojenost se systémem zdravotní péče
ve Velké Británii, zejména proto, že se nesetkali s žádnou formou diskriminačního jednání.
Standardy místního zdravotnictví jsou však většinou vnímány občany členských států A8,
včetně Romů, jako problematické. Dlouhé čekací lhůty a neodpovídající kvalita služeb
byly uváděny jako nejzávažnější problémy spojené s poskytování zdravotní péče ve Velké
Británii. Nedostatečná preventivní péče byla též zmíněna jako problematická. Někteří
účastníci tvrdili, že z důvodu nekvalitní zdravotní péče raději jezdí na Slovensko a/nebo do
České republiky, kde je dle jejich názoru nemocenská péče na vyšší úrovni. Gynekologie,
péče o pacienty s rakovinou a nemocenská péče byly nejčastějšími zdravotními důvody
cest na Slovensko a do České republiky, které účastníci uváděli.
South East Glasgow Community Health and Care Partnership bylo jediným poskytovatelem
služeb na místní úrovni, který poskytnul finance na vytvoření pracovního místa pro romskou
komunitní pracovnici, která pracuje s místní romskou komunitou, a pracovních míst pro
slovensky mluvící pracovníky. Newcastle byl zmíněn jako další oblast, kde bylo nedávno
navazáno partnerství mezi Správou primární péče (Primary Care Trust/PCT, pozn. překl.:
anglický ekvivalent místního odboru zdravotnictví) a romsku komunitou. Účastníci souhlasili,
že klíčovou otázkou je vytváření pracovních míst pro členy komunity a/nebo jejich přímé
zaangažování.
„Skutečnost, že slovenští Romové jsou zaměstnáni místním odborem zdravotnictví je pro
mě úžasnou zprávou. V Newcastlu již pět let vykonáváme komunitní práci pro místní Romy.
Pracujeme však zadarmo, a to přesto, že to obnáší neuvěřitelné množství práce. Abychom
byli v naší práci výkonější, potřebujeme, aby místní úřady uznaly přínosnost naší práce a
přidělily nám finance.“
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Pozice asistentů učitele byla zmíněna v souvislosti s praxí v několika místech ve Velké
Británii. Přímé zapojení a/nebo zaměstnávání příslušníků romské komunity, kteří mluví
slovensky/česky a romsky, účastníci považovali za stěžejní, stejně jako v oblasti zdravotnictví
a bydlení. Ze všech zastoupených oblastí Velké Británie byla tato praxe aplikována pouze
v Glasgow. Účastníci se domnívali, že angažování romských asistentů učitele je jedním
ze způsobů, jak zlepšit školní docházku a podporu pro studenty a rodiny, protože oblast
školství je pro některé příslušníky romské komunity velmi citlivá kvůli špatné zkušeností s
diskriminací v oblasti školství v zemích jejich původu.
Romství a identita
Následovala krátká prezentace výsledků výzkumu pořádaného organizací European
Dialogue, který se zaměřuje na téma usazování Romů ve Velké Británii. Účastníci byli
seznámeni s hlavními oblastmi výzkumu: zaměstnání, bydlení, sociální dávky, zdravotní
péče a školství.
Organizace European Dialogue představila hlavní přínosy sběru etnických dat o Romech,
zejména co se týče uvolňování dotací pro romské žáky a vypracovávání strategií na
podporu romských komunit. Tato prezentace vyústila v diskusi o romství a o tom, zda-li by
se Romové měli hlásit ke své etnicitě.
Účastníci souhlasili, že je nutné, aby se Romové veřejně hlásili k romství. Někteří však
poukázali na fakt, že tyto velmi citlivé osobní informace by mohly být zneužity proti nim.
Ostatní tvrdili, že deklarace romství je krok, který může zplnomocnit a motivovat ostatní
Romy, kteří tak budou chtít ukázat hrdost na svůj původ.
„Poté, co se můj syn ve škole veřejnět přihlásil ke svému romskému původu, dalších
sedm či osm dětí se postavilo a prohlásilo, že jsou též Romové ze zemí jako Turecko či
Egypt. Učitelé se domnívali, že v této škole nejsou Romové. Syn má teď mnoho romských
kamarádů a někteří z nich jsou britští Gypsies.“
Účastníci pak diskutovali o historii pojmu ‚Rom‘. Shodli se, že pojem Rom (Rrom) je správný,
protože pochází přímo z romského jazyka, oproti pojmu ‚Cikán‘, který nejprve užívali
příslušníci většinové společnosti, když mluvili o Romech. Navíc došlo ke kriminalizaci pojmu
‚Cikán‘. V současnosti má velmi pejorativní význam, zejména na evropském kontinentu.
Účastníci se proto shodli, že většinová společnost by měla používat slova ‚Rom‘, což je
jediný správný pojem. Závěrem prohlásili, že tento krok ze strany britských úředníků by
zvýšil míru, ve které se Romové hlásí k romství.
„Z byrokratického úhlu pohledu by nám, Romům, opravdu pomohlo, kdyby formuláře
obsahovaly termín ‚Rom‘, nikoli ‚Cikán‘ ani ‚Cikán/Rom‘. Některé místní úřady už začaly
tuto praxi provozovat, ale netýká se to všech škol a místních úřadů ve Velké Británii.“
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4. Závěr
Účastníci došli k závěru, že vykořisťování v oblasti zaměstnání je závažný problém, který
je třeba řešit.
Oblast zaměstnání, sociálních dávek a bydlení byly nejmarkantnějšími tématy, o nichž
se na setkání hovořilo. Účastníci se shodli, že situace je urgentní; proto je nutné, aby
byla zajišťována sociální práce v oblasti zaměstnání, sociálních dávek a bydlení a aby se
poskytovalo poradenství pro Romy ze členských států A8. Je rovněž zapotřebí založit
romské organizace, které by tyto služby poskytovaly. Místní úřady však musí tuto potřebu
uznat a financovat iniciativy, které jsou za tímto účelem podnikány.
Účastníci se shodli na tom, že za účelem spolupráce a sjednocení Romů je zapotřebí
zorganizovat více setkání tohoto druhu. Je nutné diskutovat o tématech jako strategie
financování, organizační a logistické otázky spojené se zakládáním romských organizací.
Nutnou podmínkou ke sjednocení Romů ze členských států A8, kteří se usadili ve Velké
Británii, hájení a prosazování jejich práv je zdokonalování schopností a dovedností, tzv.
capacity building. Účastníci rovněž souhlasili, že Romové ze členských států A2 by též měli
být přizváni k účasti.
Účastníci uznali, že toto setkání je zásadním krokem co do navazování kontaktů, výměny
informací týkajících se odlišných místních modelů dobré praxe v různých částech Velké
Británie jako např. financování prostřednictvím partnerství s místními úřady, či romští asistenti
učitele. Takové modely dobré praxe by se mohly rozšířit i do dalších částí Velké Británie.
“Jedna ruka nikdy nestačí na tak důležitou práci. Potřebujeme takových rukou víc. Nyní
víme, že nejsme sami na to, o co se pokoušíme. Výměna informací o právech, nárocích a
možnostech je nedocenitelná, zejména když se o ně dělí lidé z celé Velké Británie: takové
sdílení nás zplnomocňuje. Dnes jsme viděli, že tytéž věci se dají dělat jinak a efektivněji.“
Účastníci uznali, že setkání představuje významný krok na cestě za zplnomocněním Romů
ze členských států A8, kteří žijí ve Velké Británii. Souhlasili s tím, že European Dialogue a
Oxfam vypracují dvojjazyčnou zprávu o setkání.
Po skončení formálního setkání se účastníci sešli, aby probrali další kroky. Shodli se, že
navazování kontaktů a síťování jsou v tuto chvíli zásadní. Tak se totiž mohou Romové z
celé Velké Británie dělit o své zkušenosti, aby vylepšili a zdokonalili své know-how. To je
nutný krok na cestě za tím, aby se z existujících skupin staly profesionální organizace.
Vytvoření webových stránek, sepsání osnov a rámce metod efektivní práce či založení
národního romského kongresu byly nejdůležitější cíle, které si účastníci stanovili. Účastníci
také hovořili o sepsání otevřeného dopisu české vládě v reakci na několik nedávných
událostí na Slovensku8 a v České republice9. Sepsali předběžný koncept dopisu, který byl
následně dopracován ve spolupráci s organizací European Dialogue a odeslán českému
premiérovi a ministru pro lidská práva a menšiny dne 18. června 200910.
Doporučení
Doporučení obsažená v této zprávě se zakládají na výstupech výše zmíněného setkání a
na otázkách a tématech, o kterých účastníci diskutovali. Účastníci setkání a organizace
European Dialogue a Oxfam navrhují tato doporučení ve snaze upozornit místní úřady a
britskou vládu na nejdůležitější problémy, kterým ve Velké Británii čelí Romové ze členských
států A8.
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V souladu s některými z předchozích doporučení organizace Oxfam11, doporučujeme, aby:
Veškeré úrovně vlády v praxi veřejně uznaly menšinový status Romů ve Velké Británii, aktivně
prosazovaly jejich práva, a tak zajistily, že legislativa v oblasti rasových vztahů a rovnosti ve
Velké Británii je v případě Romů uplatňována a poskytuje jim ochranu a podporu.

•	

Relevantní agentury, úřady, poskytovatelé služeb a praktici ve Velké Británii byli aktivně a
jasně informováni o změnách v oblasti přístupu ke službám a podpoře, které mají dopad na
Romy žijící ve Velké Británii.

•	

Veškeré úrovně vlády ve Velké Británii přidělily lidské a finanční zdroje na podporu veřejných
služeb, které reagují na potřeby Romů v oblasti zdraví, školství, bydlení, zaměstnání a
udržování příjmu, a zajistily tak, že Romové žijící ve Velké Británii jsou seznámeni se svými
právy.

•	

Veškeré úrovně vlády ve Velké Británii vynaložily lidské a finanční zdroje na podporu rozvoje a
kapacity organizací, které se specificky zaměřují na Romy s cílem chránit, zvyšovat a rozvíjet
jejich pracovní, sociální a kulturní práva.

•	

Veškeré úrovně vlády ve Velké Británii a statutární a nestatutární poskytovatelé služeb uznali
potřebu stanovit následující priority: komunitní rozvoj, sociální začleňování a komunitní
soudržnost/práce v oblasti sociálního začleňování. To je zásadní krok k vytvoření důvěry
mezi Romy, ostatními komunitami a poskytovateli služeb.

•	

Se pořádala školení, osvěta a další vzdělávací aktivity pro statutární i nestatutární poskytovatele
služeb, zaměstnance agentur a praktiky v součinnosti s romskými komunitami; tak dojde
ke zvýšení citlivosti všech aktérů k problémům, kterým Romové čelí v oblasti zaměstnání,
sociálních dávek, bydlení, zdravotnictví a školství. Vzhledem k vysové míře vykořisťování v
zaměstnání je to obzvlášť zapotřebí v oblasti zaměstnání, zejména co se týče zvyšování
povědomí institucí, jako jsou the Gangmasters Licensing Authority (viz zpráva organizace
Oxfam12) a Job Centre Plus.

•	

1 Poole a Adamson, 2008, str. 3
2 Odlišná pracovní omezení bylo uvalena na občany členských států A2 and A8, včetně Romů.
3	Zpráva o situaci romské komunity v Govanhillu, Glasgow, Lynne Poole a Kevin Adamson, School of Social Sciences, University of the West of
Scotland, Oxfam, South East Glasgow Community Health and Care Partnership, 2008
4	Organizace European Dialogue se ve své nedávné činnosti věnovala například následujícím projektům: roční projekt rozvíjející schopnosti Národní
federace kontaktních skupin anglických Romů (Gypsies) v Anglii (National Federation of Gypsy Liaison Groups in England); TRAILER, dvouletý projekt
rozvoje v oblasti lidských práv za účasti pěti partnerských organizací Romů, anglických Romů (Gypsies) and Travellerů ve Velké Británii a Evropě.
5	Zkušenost slovenských a českých Romů ze členských států A8 je předmětem této zprávy zejména proto, že setkání svedlo dohromady zástupce
těchto dvou komunit.
6	Dvě slovenské komunitní pracovnice, Lydia Zelmanová a Marcela Adamová, sepsaly za přispění Sarah Jeffery v červnu 2007 zprávu o své práci,
do níž zakomponovaly důležité údaje o Romech v Govanhillu. Marcela Adamova, Sarah Jeffery and Lydia Zelmanova, (2007)
7 Newham, Haringay, Edmonton, Redbridge, Walthamstow, Ealing či Redbridge
8	Slovenská policie čelí skandálu za šikanování romských chlapců. Osm policistů v Košicích prý nutilo šestici malých Romů, aby se vysvlékli donaha,
fackovali se a líbali. Vše si přitom policisté nahrávali na mobily. Informoval o tom dnes slovenský deník Sme na své internetové stránce, kde také
zveřejnil některé záběry. http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_5915 K incidentu prý došlo 21. března 2009, ale byl zveřejněn 7.
dubna 2009
9	Neznámí útočníci vhodili v noci na neděli 19. dubna 2009 do domku devítičlenné romské rodiny několik zápalných láhví. Při následném požáru
byli tři lidé zraněni, nejvážněji dvouletá holčička Natálka, která utrpěla popáleniny na 80 procentech těla. S menšími zraněními vyvázli její matka
sedmadvacetiletá Anna Siváková a její druh Pavel Kudrik (33 let). http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_6611
10 http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_6370
11 Poole a Adamson, 2008
12 Turning the Tide: How to best protect workers employed by gangmasters, five years after Morecambe Bay http://www.oxfam.org.uk/resources/
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