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Reakce na text Ivana Veselého „Reflexe Agentury pro  sociální 
začleňování v romských lokalitách“  

V úvodu textu „Reflexe Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách“, který byl 

zveřejněn na stránkách informačního serveru www.romea.cz, jeho autor použil jako motto citát 

z naší studie „Strategie boje proti sociálnímu vyloučen …“.  

Jako spoluauto ři studie považujeme za nutné upozornit na ú čelové užití této citace, její 

chybnou citaci a vytržení z p ůvodního kontextu. Zárove ň dodáváme, že jsme ve v ěci 

výše uvedené „Reflexe Agentury … „ nebyli žádným zp ůsobem konzultováni nebo 

dotázáni autorem, který zkreslen ě využil citaci z naší studie bez našeho v ědomí. 

Použitá věta „…dosavadní vývoj ukazuje, že špatně ukotvená, nevybavená a organizačně a 

finančně „invalidní“ Agentura spíše situaci v obcích a institucích ještě více zkomplikuje, než 

ulehčí. Tento negativní parametr institucionální infrastruktury a dosavadního procesu je třeba 

považovat za prokázaný,“ se v našem materiálu objevuje v poznámce pod čarou, která 

odkazuje k nutnosti budovat autonomní pozici Agentury a upozorňuje na potenciální problémy, 

jež pravděpodobně způsobí její dlouhodobé setrvání v podřízenosti Úřadu vlády ČR.   

O špatně ukotvené, organizačně a finančně invalidní agentuře námi vypracovaný materiál 

hovoří jako o možném riziku . Nejde tedy o popis stávající situace. Vytrhnutí věty z poznámky 

pod čarou a její užití jako motta celého textu považujeme za záměrnou manipulaci s naším 

textem, aniž by byla autorizována.  Toto užití svádí k tomu vnímat tento výrok jako hodnocení 

práce Agentury. Takto však nebyl zamýšlen. Činnost Agentury pro sociální začleňování 

v romských lokalitách jistě dává příležitost k řadě kritických reflexí. Domníváme se, že by však 

měly především stát na faktech a nikoli na manipulacích názorů druhých.  

Požadujeme aby autoři „Reflexe … „ svůj text korigovali tak, že vyjmou zmíněnou zkreslenou 

citaci ze svého dokumentu.  
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