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SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / RODINA, SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ
GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA

MIRUNA

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Co víme o Romech v Rumunsku?

Podle nejnovějšího sčítání lidu tvoří Romové v Rumunsku druhou nejpočetnější menšinu. Oficiálně jich zde žije 621 573,

přičemž toto číslo představuje 3 % celkové rumunské populace. Neoficiální odhady počtu Romů se však pohybují mezi

1,5–2 miliony. Tak jako v ostatních státech Evropy, ani zde netvoří Romové homogenní celek. Mluví různými dialekty

romštiny (často se stala komunikačním jazykem rumunština nebo maďarština) a liší se náboženskou konfesí. Lze se setkat

s Romy tradičními, oblečenými ve specifických krojích, i s plně asimilovanými, s Romy výrazně chudými, ale i s velmi

bohatými. Romové v Rumunsku se tak ocitají na různých pozicích širokého sociálního, ekonomického i kulturního spektra.

2. Jak se žije lidem v Rumunsku v sociálně vyloučených lokalitách? Jaké jsou jejich šance se odtamtud dostat?

Rumunsko je jednou z ekonomicky nejslabších zemí EU, což se odráží na sociálních a ekonomických možnostech místních

obyvatel. V oblastech mimo velká města je vysoká nezaměstnanost, která vede k migraci do zemí západní Evropy. Dle odhadů

žije za hranicemi Rumunska 4–6 milionů obyvatel. Nedostatek pracovních příležitostí postihuje i romskou menšinu, která

se navíc dlouhodobě potýká s diskriminací na trhu práce. Více než 50 % Rumunů vydělává více než 450 euro měsíčně, zatímco

z řad Romů takového výdělku nedosahuje ani 15 %. 

Chudoba vede rovněž k předčasnému opouštění školní docházky – v Rumunsku v roce 2018 tak předčasně opustilo školu více

jak 16 % žáků základních škol. V oblasti vzdělávání tvoří Romové nejohroženější skupinu – přes 70 % z nich povinnou školní

docházku z nejrůznějších důvodů nedokončí. V některých venkovských oblastech, kde není funkční veřejná doprava, je pak

vzdělání pro sociálně slabé rodiny nedostupné úplně. Městské sociálně vyloučené komunity se potýkají se závislostí

na drogách, obchodem s lidmi a kriminalitou. Cestu ze sociálního vyloučení se pak snaží hledat spíše neziskové organizace

pomocí nejrůznějších programů, přičemž stát systematické řešení hledá jen sporadicky a neefektivně. Rasismus pak hraje

stěžejní roli v nemožnosti vymanění se ze začarovaného kruhu chudoby.

3. Jsou taková místa i v České republice? Kde?

Celkově je v České republice přibližně 600 sociálně vyloučených lokalit. Podle analýzy MPSV z roku 2015 byl největší počet

sociálně vyloučených lokalit identifikován v Ústeckém kraji (celkem 89 s počtem cca 38 tisíc obyvatel), následoval kraj

Moravskoslezský (72 lokalit), poté Středočeský kraj (64 lokalit), dále kraj Olomoucký (62 lokalit) a Karlovarský (61 lokalit).

Lokality přestávají mít svůj dominantně městský charakter. Sociálně vyloučení se stále častěji stěhují nebo jsou stěhováni

do odlehlejších obcí s málo rozvinutou a málo funkční infrastrukturou. V odlehlých oblastech či vnitřních periferiích vznikají

vyloučené oblasti sice s nižší hustotou, ale s větší celkovou rozlohou než v městských lokalitách. V sociálně vyloučených

lokalitách je řada problémů – z hlediska vzdělávání, zaměstnanosti, kriminality nebo kvality bydlení.

4. Ve filmu jsme viděli sociální pracovnici. V čem tito lidé dokážou pomoci?

Dospělým lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci a kteří si nejsou schopni poradit vlastními silami, nabízejí sociální

pracovníci a pracovnice individuální či rodinné poradenství. Dlouhodobě velmi často využívanou službou je dluhové

poradenství. Kromě dluhů se pracovníci snaží pomoci při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti či hledání bydlení. Při realizaci
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sociálních opatření může sociální pracovník spolupracovat se zdravotnickými pracovníky. Děti a mladé lidi svazuje především

nízké vzdělání jejich rodičů. Ti jim nejsou schopni se školou pomoci, což tvoří největší překážku při cestě za kvalitním

vzděláním. Úkolem sociálních pracovníků a programů sociální integrace různých neziskových organizací je pomoci dětem

a mladým lidem tuto bariéru překonávat. Pro nejmenší děti je určena síť předškolních klubů, v nichž se připravují na přestup

do klasické školky či na zvládnutí vstupu na základní školu. Pro děti, které do školy již chodí, je určeno doučování. To probíhá

buď individuálně, nebo skupinově. Například organizace Člověk v tísni v rámci programů sociální integrace doučování

poskytuje dlouhodobě za pomoci dobrovolníků.

5. Je v Rumunsku běžné, aby se nezletilí brali a měli děti?

V současné době neexistují veřejně dostupná vládní data o počtech dětských sňatků v Rumunsku. Přestože se Rumunsko

zavázalo do roku 2030 snížit počet dětských sňatků, vláda při přezkumu v roce 2018 nepodala zprávu o pokroku při dosahování

stanoveného cíle. Ačkoli jsou dětské sňatky nejrozšířenější mezi romskou komunitou (nejčastěji mezi kalderašskými Romy),

rumunská Strategie pro zlepšení podmínek Romů (2012–2020) ani národní akční plán na inkluzi Romů nezmiňují dětské

sňatky ve své strategii. 

Dětské sňatky úzce souvisí s genderovou nerovností a s přesvědčením, že ženy a dívky jsou podřízeny mužům. Dostupné

studie naznačují faktory, které sňatky ovlivňují: 1. Únosy – Některé dívky jsou unášeny budoucími ženichy, kteří doufají, že jim

rodiče dívek kvůli ztrátě jejich panenství povolí svatbu. 2. Předmanželský sex – Jakmile se romské dívky začnou stýkat

s chlapci nebo pokud se jejich tělo rychle fyzicky vyvíjí, rodiče se rozhodnou dívky provdat. Chtějí tak kontrolovat jejich

sexuální život a ochránit jejich čest. Rozhodnutí rodičů bývá také často ovlivněno nedostatkem pracovních příležitostí

a nedostatkem možností ke vzdělávání pro romské dívky. 3. Chudoba – Mnoho romských dívek se ve společnosti (včetně škol)

setkává s vyloučením a s nerovnými podmínkami. Sňatek se tak mnohdy zdá být „nejvhodnějším“ řešením.

6. Co to obnáší, když chce člověk studovat na policejní akademii?

Policejní akademie je v současné době na území Česka pouze jedna a sídlí v Praze. Jde o státní vysokou školu univerzitního

typu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i uchazeče z řad Policie ČR a dalších souvisejících úřadů. Během přijímacího řízení

v roce 2019 čekali civilní uchazeče přijímací zkoušky v podobě testu ze základů společenských věd a cizího jazyka (na výběr byl

anglický, španělský a německý jazyk) NSZ Scio. Fyzické/kondiční testy nejsou součástí přijímacího řízení. Pro civilní uchazeče

byla pravděpodobnost přijetí v roce 2017 9,7 % (916 přihlášených, 89 přijatých), v roce 2016 8,8 % (1261 přihlášených,

112 přijatých). Příslušníkům bezpečnostních sborů, vojákům z povolání, strážníkům a státním zaměstnancům dle příslušného

zákona je přijímací zkouška prominuta, pokud jsou prokazatelně ve služebním poměru déle než 6 let.

7. Co dělá Miruna dnes, dostala se na akademii?

Podle zpráv od sociální pracovnice Anca Maria Stanesci, která ve filmu vystupuje, Miruna úspěšně ukončila základní školu.

Nyní studuje na střední škole v malém městě Buftea nedaleko Bukurešti. Vzdala své plány jít studovat na policejní akademii.

Odpovědi vypracovaly:

Petra Dobruská, romistka (otázky č. 1, 2)

Čerpáno z analýzy MPSV z roku 2015. Více viz odkazy níže. (otázka č. 3)

Čerpáno z programů sociální integrace organizace Člověk v tísni. Více viz odkazy níže. (otázka č. 4)

Čerpáno ze zpráv organizace Girls not Brides. Více viz odkazy níže. (otázka č. 5) 

Čerpáno z podmínek přijímacího řízení na Policejní akademii ČR. Více viz odkazy níže. (otázka č. 6)
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Anca Maria Stanesci, sociální pracovnice (otázka č. 7)

Odkazy:

Analýza MPSV z roku 2015 – výskyt sociálně vyloučených lokalit v ČR

https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index9ba9.html?page=3

 

Člověk v tísni – programy sociální integrace v ČR

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr

 

Girls not Brides – celosvětová síť nevládních organizací, které se zabývají dětskými sňatky

https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/romania/

 

Policejní akademie ČR – informace pro zájemce o studium

https://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/index.html
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