Vyjádření Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ze dne 11. září 2006 k Analýze sociálně
vyloučených romských lokalit a absorpční kapacitě subjektů v nich působících.
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity dlouhodobě volá po provedení důkladného výzkumu života
Romů v sociálně vyloučených lokalitách. A proto vítá Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit, kterou
zadalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Výsledky Analýzy potvrzují závěr, který přijala Rada v minulosti a
opakovaně jej předkládala vládě, a to že vznik a šíření sociálně vyloučených lokalit je největším sociálním
problémem nejen Romů, ale celé české společnosti. Výsledky Analýzy jsou na tolik alarmující, že žádáme vládu,
aby vyjádřila jasnou politickou podporu opatřením, které pomohou vymazat sociálně vyloučené romské lokality
z mapy ČR.
Řešení situace nejsou jednoduchá a přímočará, proto vyzýváme vládu, aby udržela meziresortní přístup
k řešení této problematiky. Zejména pak doporučujeme, aby se zaměřila na systémové změny v oblasti
zaměstnanosti a vzdělávání.
1) Dle výsledků Analýzy přes 50% sociálně vyloučených romských lokalit vzniklo řízeným sestěhováním,
tento trend lze zastavit pouze novelou zákona o obcích, která bude přesně definovat povinnost obce se o
své občany postarat a zamezit vzniku a šíření sociálně vyloučených romských lokalit. Tento trend lze
také zastavit novelou občanského zákoníku, tak aby negenerovala další vystěhovávání Romů jak je
tomu nyní.
2) Analýza dále stvrzuje, že současný vzdělávací systém reprodukuje sociální vyloučení, proto žádáme
vládu, aby kladla důraz na tuto oblast a zaměřila se zejména:
a.

na naplňování Koncepce včasné péče v praxi,

b.

na rozšíření funkce asistenta pedagoga do mateřských, základních i středních škol,

c.

na umožnění vytváření tříd s menším počtem romských žáků, tak aby se jim učitelé mohli
důkladně věnovat,

d.

na systémovou podporu doučování romských žáků na základních školách a jejich přípravu na
střední školy,

e.

na přizpůsobení normativního systému financování základního školství tak, aby podporovalo
začleňování romských žáků do hlavního vzdělávacího proudu,

f.

na systémovou podporu vzdělávání budoucích a současných pedagogů v oblasti romistiky a
práce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit.

3) Vzhledem k závěrům Analýzy, že dlouhodobá nezaměstnanost Romů je konstitutivním prvkem jejich
sociálního vyloučení, a že současné opatření Aktivní politiky zaměstnanosti jsou neefektivní a neúčinné
apelujeme:
a.

aby byl vytvořen takový systém sociální péče, který bude motivovat dlouhodobé nezaměstnané
k práci a nejen pouze k pasivnímu pobírání sociálních dávek a k vyplňování byrokratických
tabulek sociálních pracovníků,

b.

aby se ministerstvo práce a sociálních věcí soustředilo na efektivní naplňování zákona o
zaměstnanosti a vytvořilo specifická opatření aktivní politiky zaměstnanosti vůči Romům a
jejich potenciálním zaměstnavatelům,

c.

na změnu zákona, která uloží, podobně jak je tomu u zdravotně postižených, povinnost
zaměstnavatelů zaměstnávajícím více jak 25 osob zaměstnat dlouhodobě nezaměstnaného
Roma,

d.

aby součástí smlouvy o poskytnutí investičních pobídek byl požadavek na zaměstnání
dlouhodobě nezaměstnaných Romů,

e.

na rozšíření výkladu zákona o sociálních službách na oblast podporovaného zaměstnávání a
sociálního podnikání.

V souvislosti s blížícími se komunálními volbami Rada apeluje na všechny demokratické politické strany, aby ve
své volební kampani nevyužívaly rasově, národnostně či etnicky motivované předsudky a nesnášenlivost
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k levnému vítězství ve volbách. Vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby nedopustili, aby strany a politici, kteří se
pokoušejí oslovit nevyhraněnou majoritu ve společnosti a získat jejich hlasy, zasedli do zastupitelstvech našich
měst a obcí a způsobili tak další sociální propad nejen Romů, ale celé české společnosti.
Schváleno Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity na jejím mimořádném zasedání dne 11. září 2006.
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