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Romové ve Velké Británii
První Romové ze střední a východní Evropy přišli
do Velké Británie v 90. letech 20. století jako
ţadatelé o azyl.
Od rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007
do Británie legálně odešli za prací, rovnými
příleţitostmi a kvalitním vzděláním pro své děti
další Romové, kteří zde uplatňují ekonomická a
sociální práva, jeţ jsou jim upírána v zemích
původu, odkud rovněţ odcházejí kvůli rasismu a
diskriminaci.

Ve Velké Británii zaloţili početné komunity, zejména v
severní Anglii, Midlands, Kentu a na severu a východě
Londýna. Početné komunity jsou rovněţ ve Skotsku
(Glasgow), Walesu (Cardiff) a Severním Irsku
(Belfast). Není známo, kolik Romů ţije ve Spojeném
království. Nejlepší odhad se pohybuje kolem 500
tisíc.

Výzkumná studie romských komunit z nových členských
států EU, které se dlouhodobě usadily v Anglii, ukazuje,
ţe i mnoho českých Romů vidí odchod z ČR jako jediné
řešení. Šestnáctiměsíční studie, kterou financovalo
britské ministerstvo školství v letech 2008-2009, učinila
následující zjištění:
• 59 % respondentů uvedlo, ţe jejich primární motivace
byla práce, kterou v zemi původu nemohli získat z
důvodu diskriminace;
• 22 % respondentů uvedlo, ţe přišli do Anglie za lepším
ţivotem a nesegregovaným vzděláním pro své děti;
• 15 % respondentů uvedlo diskriminaci v zemi původu
jako třetí nejdůleţitější faktor.
97 % všech romských respondentů prohlásilo, ţe se jejich
ţivot zlepšil od příjezdu do Anglie.

Vstřícný přístup v prostředí školy je nejvýznamnějším
faktorem, kterého si romští respondenti nejvíce cenili.
Převáţná většina respondentů byla spokojena s
• pozitivními postoji ze strany školského personálu,
nezatíţenými paušalizujícím a stereotypním vnímáním
Romů, kde ve srovnání s ČR jazyk či sociálně-kulturní
prostředí nejsou vnímány a priori jako handicapy
• rovnými příleţitostmi
• nepřítomností rasové segregace.
Romské děti chodí ve VB do škol v hlavním vzdělávacím
proudu, ačkoli jejich prvním jazykem ve většině případů
není angličtina.

Podpůrná vzdělávací sluţba pro Travellery (Traveller
Education Support Service) či Sluţba pro ţáky z etických
minorit (Ethnic Minority Achievement Service) jsou
tradičně poskytovány příslušníkům komunit Gypsies a
Travellers v hlavním vzdělávacím proudu ve Velké
Británii místními úřady ve VB. Od konce 90. let poskytuje
sluţby i romským dětem pocházejícím ze států střední a
východní Evropy.
Ve srovnávací studii o pohybu Romů v EU v souvislosti s
právem na volný pohyb, uskutečněné v roce 2009
Agenturou EU pro základní práva, byla tato vzdělávací
sluţba citována jako příklad dobré praxe, která nemá
obdoby v ţádném ze států EU, kde byla studie
provedena (Francie, Itálie, Španělsko a Finsko).

Na místní úrovni se v oblasti vzdělávání uskutečňuje
jedinečná práce, jejíţ recipienty jsou příslušníci místních
romských komunit i členové širší společnosti. Úspěšnost
takových iniciativ se většinou zakládá na multisektorovém přístupu a spolupráci škol a školských úřadů
s dalšími poskytovateli sluţeb pracujícími s Romy:
zdravotnictví, sociální sluţby pro děti a dospělé, bytové
odbory, policie atd.
V převáţné většině případů poslouţila tato cenná práce
ze strany školského personálu či zaměstnanců odborů
školství jako odrazový můstek, který umoţnil dalším
poskytovatelům sluţeb navázat a udrţovat pravidelný
kontakt s těmito komunitami. Čím rozsáhlejší byla
spolupráce napříč spektrem různých institucí a
organizací, tím úspěšnější byla výsledná práce.

Dalším příkladem dobré praxe je tzv. kaţdoroční sčítání
ţáků (the Pupil Level Annual School Census), které dává
místním úřadům do rukou jedinečný nástroj, jehoţ
prostřednictvím lze efektivně sbírat etnická data.
V oblastech, kde místní úřady dobře znají velikost
místních romských komunit, jsou poskytovány sluţby,
které reflektují potřeby daných komunit.

Příklady dobré praxe rovněţ zahrnují účast Romů na
poskytování sluţeb a poradenství: místní úřady provádějí
nábor romských pracovníků na pozice asistentů učitele a
komunitních pracovníků.
Dalším příkladem dobré praxe je „mainstreaming“ , tedy
zařazování romské historie, kultury a tradic do hlavního
proudu vzdělávacích aktivit, ať uţ se jedná o školské
aktivity či aktivity mimo školu.
V tomto ohledu je velmi významným počinem Gypsy,
Roma and Traveller History Month, který se pod záštitou
britského ministerstva školství bude letos v červnu konat
jiţ počtvrté. Kaţdoročně se téţ slaví MDR.

Vzdělávání romských dětí v hlavním
vzdělávacím proudu
Výzkumná studie dále zjistila, ţe v britském hlavním
vzdělávacím proudu studují romské děti, které byly v
České republice v minulosti zařazeny do de facto
segregovaných či speciálních tříd/škol pro děti s lehkým
mentálním postiţením.
Ačkoli je jejich mateřským jazykem romština či jeden z
východoevropských jazyků, studují v angličtině.
Podle britského Zákona o speciálních vzdělávacích potřebách a postiţení z
roku 2001 (Special Educational Needs and Disability Act 2001) se fakt, ţe
angličtina není prvním jazykem dítěte, nepovaţuje za speciální vzdělávací
potřebu, pouze za jednu z oblastí další podpory ţáka ze strany učitele/školy.
http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/Inclusion.cfm

Ţáci a studenti romského původu v hlavním vzdělávacím
proudu ve VB se stávají ve vyšší míře úspěšnými a
pokračují ve středním, někdy i vysokoškolském vzdělání.

O tomto pozitivním vývoji organizaci Equality informovali
zaměstnanci školských odborů v různých částech VB.
Podle studie Kam směřují romské děti po základní škole?
společnosti GAC sociologa Ivana Gabala ve vzdělávání
nepokračuje aţ 16 procent romských dětí, které
vycházejí z devátých tříd běţných základních škol poblíţ
sociálně vyloučených lokalit.

V situaci, kdy české ministerstvo školství stále nenaplnilo
průlomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva
DH a ostatní versus Česká republika, realizovala
organizace Equality v roce 2011 pilotní studii
financovanou Romským vzdělávacím fondem.

Ta se zaměřila na případy českých a slovenských
romských dětí ze speciálních či de facto segregovaných
škol v ČR a na Slovensku, které ve Velké Británii studují
v hlavním vzdělávacím na základních i středních školách.

Cíle pilotní výzkumné studie:
• Analyzovat dopad, který má vzdělávání v hlavním
vzdělávacím proudu ve Velké Británii na romské ţáky,
kteří byli umístěni do speciálních či de facto
segregovaných škol v České republice a na Slovensku;
• Prezentovat výhody, popřípadě nevýhody vzdělávání
v hlavním vzdělávacím proudu ve Velké Británii;
• Vyuţít zjištění při práci se všemi úrovněmi vlády a
samospráv v oblasti vzdělávání v České republice a na
Slovensku;
• Indentifikovat příklady dobré praxe.

Metodologie
• Od června do srpna 2011 byly v osmi lokalitách VB
realizovány skupinové a individuální rozhovory s 38
slovenskými a 23 českými ţáky romského původu, s 28
rodiči a 25 zaměstnanci, kteří v oblasti vzdělávání pracují
s romskými ţáky.

Hlavní zjištění
• 85 procent všech respondentů bylo umístěno do
speciálních či de facto segregovaných škol/školek;
• Ve VB u ţádného z respondentů nebyly diagnostikovány
speciální vzdělávací potřeby;

• Podle profesionálů působících v oblasti vzdělávání se
počet romských dětí s speciálními vzdělávacími
potřebami způsobené určitou formou smyslového či
tělesného postiţení pohyboval mezi 2 – 4 procenty. I tito
ţáci byly pokud moţno vzděláváni v hlavním vzdělávacím
proudu.

Hlavní zjištění
• Převáţná většina slovenských respondentů pocházela
z východního Slovenska, zejména z Košic a Prešova.
Dvanáct z 38 slovenských respondentů pocházelo
z venkovských oblastí, předevsím z romských osad
(Trebišov, Sabinov, Pavlovce, Višné Roţbachy, Medzev a
Košické Olšany).
• Po příjezdu do VB navštěvovali romští ţáci kurzy
angličtiny pro cizince ve stejné míře jako jejich čeští a
slovenští vrstevící neromského původu (90 procent);
• V sedmi lokalitách VB romští respondenti uvedli, ţe
nezaţili ţádné projevy rasismu na britských školách a ţe
učitelé k nim byli laskaví a ochotní se jim individuálně
věnovat;

Hlavní zjištění

• Převáţná většina respondentů uvedla, ţe preferují školu
ve VB, zejména kvůli rovným příleţitostem a
nepřítomnosti rasismu a diskriminace; rovněţ uvedli, ţe
na Slovensku a v České republice byli vystavováni rasově
motivované šikaně a verbálním nadávkám ze strany
neromských vrstevníků a tělesným trestům ze strany
učitelů;
• Všichni rodiče, kteří se zúčastnili pilotního výzkumu,
oceňovali téměř úplnou absenci rasismu, diskriminace a
anticiganismu v britském školství a domnívali se, ţe
šance jejich dětí na budoucí úspěch v ţivotě jsou vyšší
ve VB neţ na Slovensku či v ČR.

Dobrá zpráva nakonec

Minulý týden po letech opustila MŠMT významná úřednice
ministerstva školství Marta Teplá. V dokumentu Zdi z
roku 1999 popisuje smysl tehdejších zvláštních škol
takto:
„Víte, a co kdybyste paní redaktorko napsala, ţe v České
republice mají takovou péči o romské děti, ţe dokonce
pro ně mají školy, které respektují jejich etnikum, jejich
vzdělávací potřeby, které spolupracují s jejich rodiči,
které jim nabízejí specielní vzdělávací program z hlediska
potřeb jejich vzdělávání, které financují ty školy daleko
většími normativy neţ běţné, prostě bílé české děti?”
http://spolecnedoskoly.cz/spolecne-do-skoly-uvadi-dokument-zdi-romske-deti-a-skola/

Děkuji vám za pozornost
Equality je nevládní nezisková organizace, která prosazuje
a hájí práva etnických menšin ve Velké Británii a v Evropě.
Primárně pomáháme Romům, kteří odešli do Spojeného
království z nových členských států EU. Cílem práce Equality je
zplnomocnit příslušníky romských komunit k řešení otázek
týkajících se zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, zdravotní péče
a dávek sociální péče. Pomáháme vytvářet prostředí dialogu,
porozumění a spolupráce mezi romskými komunitami, místními
úřady a poskytovateli sluţeb.

equality.uk.com

