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Praha - Češi a Češky příliš nevěří tomu, že se v brzké době podaří začlenit Romy z ghett zpátky do společnosti. 
Zhruba pětina lidí si myslí, že to může trvat až 25 let. Víc ne čtvrtina dospělých míní, že se problém dá vyřešit za 
25 až 75 let. Bezmála čtvrtina lidí je ale přesvědčena o tom, že by na to bylo potřeba víc než 500 let či že to 
nepůjde nikdy. Vyplývá to z analýzy, kterou pro organizaci Otevřená společnost vypracovala agentura GAC 
sociologa Ivana Gabala.  
 
Do výzkumu mínění se loni na podzim zapojilo 2616 lidí od 18 do 75 let. Víc dotázaných pocházelo z krajů s 
větším množstvím romských ghett. Podle zhruba dva roky staré analýzy existuje v Česku přes 300 chudinských 
domů a čtvrtí, v nichž žijí převážně Romové. Mohlo by to být až 80.000 lidí. Dospělí v ghettech bývají bez 
práce. Rodiny jsou závislé na sociálních dávkách. Děti končívají ve speciálních školách, prakticky si tak 
uzavírají cestu k vyššímu vzdělání. 
 
Devět z deseti Čechů a Češek si myslí, že problém s romskými ghetty je potřeba začít řešit. "Česká společnost 
vidí řešení v dlouhodobém horizontu. Když jsme se ptali na čas, kdy by se mohl objevit nějaký významný 
výsledek, dobrali jsme se asi tří generací. Česká společnost není 'přehřátá' nerealistickými očekáváními, ba 
naopak je velmi konzervativní, chce ale už vidět zahájení akce," řekl ČTK sociolog Ivan Gabal. 
 
Devět z deseti dotázaných si myslí, že si za svou situaci mohou sami Romové. Osm z deseti lidí dává vinu i 
romským organizacím. Dvě třetiny dotázaných míní, že na vzniku romských ghett má podíl vláda a obecní 
samosprávy. 
 
Největší naději na zlepšení situace vidí Češi a Češky ve vzdělávání romských dětí. Přes čtyři pětiny dotázaných 
podporují jejich systematické doučování, které by doplnilo případné chybějící znalosti a dovednosti. Tři čtvrtiny 
se kloní k předškolní přípravě. Své zastánce má i pozitivní diskriminace. Ke zvláštní podpoře romských žáků při 
vstupu na střední školu by přikročilo 27 procent lidí. Pětina by romské uchazeče zvýhodnila při středoškolských 
přijímacích zkouškách. 
 
Zhruba 93 procent dospělých je přesvědčeno o tom, že na zlepšení situace a přeměně romských ghett v běžné 
čtvrti by se měli podílet jejich obyvatelé. Podle 86 procent dotázaných by se do řešení měly zapojit i obce. 
Celkem 77 procent Čechů a Češek věří, že změny přinese nová vládní agentura.  
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách začala pracovat letos v březnu. Zaměří se hlavně na 
zaměstnávání, vzdělávání a bydlení Romů. Má pro ni pracovat 15 odborníků, mezi nimiž by neměli chybět 
Romové. Pracovníci agentury mají místní samosprávu, školy, úřady práce, neziskové organizace, firmy a 



obyvatele problémových lokalit naučit spolupracovat tak, aby ghetta postupně zanikla nebo se změnila v běžné 
čtvrti. Pomoci mají i s vytvořením projektů, které by mohly získat peníze z evropských fondů. 


