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Praha - Dvě třetiny lidí v Česku považují soužití s Romy za problém. Téměř polovině Čechů a Češek vadí, že v 
jejich kraji existují romská ghetta. Dvě pětiny dotázaných nejsou spokojeny s tím, že taková místa jsou přímo v 
jejich obci. Devět z deseti obyvatel ČR tyto chudinské domy a čtvrti vnímá jako problém, který se musí řešit. 
Vyplývá to z analýzy, kterou pro Otevřenou společnost vypracovala agentura GAC sociologa Ivana Gabala. 
Autoři dnes výsledky představili novinářům.  
 
Do výzkumu mínění, který provedla agentura Median, se loni na podzim zapojilo 2616 lidí nad 18 let. Více 
dotázaných pocházelo z krajů s větším množstvím romských ghett. 
 
"Řada politiků se oprávněně obává veřejného mínění. Nechce se jim do tohoto problému sáhnout. Je potřeba tu 
temnou komoru prosvítit," řekl Gabal. Podle něj se téma romských ghett stane patrně v některých regionech 
tématem předvolební kampaně do podzimních krajských a senátních voleb. Svým radikálním postupem na sebe 
před senátními volbami v roce 2006 upozornil i šéf KDU-ČSL a senátor Jiří Čunek. Ještě jako starosta Vsetína 
vystěhoval romské rodiny z rozpadlého domu v centru do kontejnerů na okraji města a do jiných okresů. 
 
Soužití s Romy považuje nyní za problematické 66 procent dospělých stejně jako v roce 1996. V roce 1994 to 
bylo 73 procent lidí. Zatímco postoj k Romům se nezměnil, zlepšil se přístup k cizincům. Jejich příliv do ČR 
vadil před 14 lety 66 procentům lidí, nyní 49 procentům. 
 
Soužití s romskou menšinou Češi za prioritní problém nepovažují. Větší část lidí trápí spíš ekonomická a sociální 
situace, stav zdravotnictví či korupce. Romskou otázku na první místo postavila čtyři procenta dotázaných. "Zdá 
se to jako velmi malé číslo a nedůležitý problém. Pokud se ale podíváme na to, kolik je to ve skutečnosti lidí, už 
to není tak zanedbatelné," řekl jeden z autorů analýzy Karel Čada. Za nejdůležitější problém by tedy mohlo 
soužití s Romy považovat zhruba 412.000 obyvatel republiky. 
 
V regionech s větší koncentrací ghett si lidé jejich existenci víc uvědomují a vnímají ji jako problém. Největší 
závažnost mu přisuzuje víc než čtvrtina obyvatel Ústeckého kraje a pětina lidí z kraje Moravskoslezského. 
 
Podle devíti z deseti dotázaných za existenci ghett mohou samotní Romové. Stejné množství lidí míní, že se 
Romům nechce pracovat, zneužívají sociální dávky a mají jiné zvyky i hodnoty, které se těžko slučují s životem 
většinové společnosti. Osm z deseti obyvatel si myslí, že Romové jsou jiná rasa. Ghetta za důsledek dlouhodobé 
nezaměstnanosti, chudoby, nedostatku příležitostí a vzdělání považuje 29 procent občanů. Zhruba dvě třetiny lidí 
dává vinu za vznik ghett krajům, vládě a samosprávám. Situaci by podle 92 procent občanů měli začít řešit 
samotní Romové. Přes 80 procent lidí si myslí, že odpovědnost by měly mít obce, kraj i vláda. 
 
Dvě třetiny občanů vidí naději ve vzdělávání romských dětí. Integrace bude podle většiny Čechů a Češek trvat 
několik generací. Necelá třetina lidí si ale dokáže představit, že by za deset let mohl ve vládě zasedat romský 
ministr či ministryně. 


