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KLÍÈOVÁ SLOVA: ETNICKÉ MENŠINY – ROMOVÉ – UŽÍVÁNÍ DROG – SOCIÁLNÍ VYLOUÈENÍ

SOUHRN: Èlánek se zabývá problematikou etnických minorit na území ÈR a jejich pøíslušníkù

v roli uživatelù návykových látek. Hlavním cílem je poskytnout pøehled základní terminologie

vztahující se k problematice a zároveò vymezit hlavní východiska. Jedním z tìchto východisek

je existence sociálního vylouèení pøíslušníkù etnických minorit. Úvaha nad tím, jak sociální vy-

louèení ovlivòuje postavení pøíslušníka minority jako uživatele návykových látek a jako klienta

drogových služeb, je zmínìna v textu. Souèástí pøehledového èlánku jsou údaje z realizovaných

výzkumù k prevalenci užívání drog mezi pøíslušníky národnostních menšin. Citované výzkumy

byly vìtšinou realizovány na nereprezentativním vzorku osob, nìkteré metodologické otázky

jsou uvedeny v textu. Dále èlánek poskytuje informace o službách a opatøeních, které existují

v rámci Èeské republiky pro práci s touto cílovou skupinou. Na závìr jsou zmínìna hlavní pra-

vidla pro práci drogových služeb s pøíslušníky etnických minorit.

� 1 ÚVOD
Rada vlády pro národnostní menšiny definuje národnostní

menšinu jako „spoleèenství obèanù žijících na území Èeské

republiky, kteøí se odlišují od ostatních obèanù zpravidla

spoleèným etnickým pùvodem, jazykem, kulturou a tradice-

mi, tvoøí poèetní menšinu obyvatelstva a zároveò projevují

vùli být považováni za národnostní menšinu za úèelem spo-

leèného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazy-

ka a kultury a zároveò za úèelem vyjádøení ochrany zájmù

jejich spoleèenství, které se historicky utvoøilo“ (Rada vlády

pro národnostní menšiny, 2007).

Pøi práci s uživateli drog z etnických minorit není pri-

mární jejich etnická pøíslušnost, ale spíše dùsledky, které

s sebou tato pøíslušnost nìkdy nese, napø. obtížnìjší dosaži-
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telnost pro pracovníky služeb, jejíž pøíèinou je sociální vy-

louèení (exkluze). Podle definice Komise Evropských spole-

èenství pøedstavuje sociální exkluze vylouèení jedincù i so-

ciálních skupin z ekonomického a sociálního života (z trhu

práce, spoleèenských organizací, sousedství v majoritní po-

pulaci ap.) a tím i z možnosti podílet se na právech (pøede-

vším sociálních), životních prostøedcích a zdrojích blahoby-

tu sdílených zbytkem populace (Mareš, 2006). Radostný

(2005) uvádí druhy sociálního vylouèení, jde o sociální vy-

louèení ekonomické, kulturní, sociální, politické, symbolic-

ké a prostorové. Ekonomické vylouèení se týká osob se

znevýhodnìním na trhu pracovních pøíležitostí. Z hlediska

napøíklad romské komunity je nejpalèivìjší vylouèení pro-

storové. Už z názvu vyplývá, že jde o vyèlenìní místní, tzn.

že dané lokality jsou v tomto pøípadì oddìlené od majoritní

skupiny a obvykle se pro vìtšinovou spoleènost zdají být

málo zajímavé a velmi nevyhovující.

Ke skupinám, které jsou nejvíce ohroženy sociálním

vylouèením, patøí právì èlenové minorit (ne nutnì pouze

etnických). Mùže se jednat o nelegální imigranty nebo

uprchlíky s azylem, ale také o pøíslušníky národnostních

menšin, které žijí na území ÈR již dlouhou dobu (Romové).

Èlenové všech tìchto skupin se mohou ocitnout v sociálnì

vylouèené enklávì – ghettu, kde jim hrozí dùsledky sociál-

ního vylouèení od zdrojù vìtšinové spoleènosti. V tìchto lo-

kalitách se navíc objevují další rizikové faktory. V rámci

Analýzy sociálnì vylouèených romských lokalit a absorpèní

kapacity subjektù pùsobících v této oblasti spoleèností Ga-

bal Analysis and Consulting a Nová škola bylo v ÈR v letech

2005–2006 popsáno 310 vylouèených romských lokalit ve

167 obcích. Necelá ètvrtina lokalit (23 %) je jasnì prostorovì

vylouèená, nachází se mimo okolní zástavbu, 31 % domù

a bytù v tìchto lokalitách je ve špatném nebo neobyvatel-

ném stavu. Jako zásadní problém byla identifikována vyso-

ká míra nezamìstnanosti související s nízkou vzdìlaností,

nízkými sociálními kompetencemi, nízkou motivací a èasto

i zhoršeným zdravotním stavem obyvatel negativnì ovliv-

nìným špatnými stravovacími návyky, kouøením, konzu-

mací alkoholu a jiných drog (Gabal Analysis and Consulting

a Nová škola, o. p. s., 2006).

� 2 NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ
OBYVATELSTVA
Základní údaje o národnostní skladbì obyvatel ÈR hlásících

se k národnostním menšinám jsou v souèasnosti k dispozici

pouze z výsledkù Sèítání lidu, domù a bytù (Èeský statistic-

ký úøad, 2003). Pøi sèítání lidu uvádí každý obyvatel ÈR

svou národnost nebo etnickou pøíslušnost; rozhodujícím

faktorem pro urèení národnosti je vlastní identifikace oso-

by, nikoli øeè nebo rodina. Podle údajù ze sèítání lidu z roku

2001 dochází k výraznému poklesu poètu osob, které uvádì-

jí jinou než èeskou národnost; tento pokles byl zaznamenán

pøedevším u osob hlásících se ke slovenské, nìmecké, pol-

ské a romské národnosti (v pøípadì romské národnosti až

o 64,4 % oproti roku 1991).

Pøi sèítání lidu v roce 2001 se k èeské, moravské a slez-

ské národnosti pøihlásilo 9 655 157 osob, ke slovenské

183 749 osob, k nìmecké 38 321 osob, k polské 50 971 osob

a k romské národnosti 11 716 osob (Èeský statistický úøad,

2003). Odhady poètu Romù v Èeské republice jsou však vý-

raznì vyšší. Nìkteré zdroje na základì sèítání odhadují, že

skuteèný poèet Romù v ÈR v roce 2001 èinil pøibližnì

72 000 osob (Rada vlády pro národnostní menšiny, 2002),

podle jiných zdrojù je odhadovaný poèet Romù v ÈR dvojná-

sobný až trojnásobný, tedy pøibližnì 160–200 tis. (Nedomo-

vá, 1998). Z prognóz provedených na Katedøe demografie

PøF UK vychází, že v ÈR žije okolo 200 tis. Romù (Lang-

hamrová & Fiala, 2003). Tento odhad je založen na datech

z roku 1989, kdy podle evidence tehdejších národních výbo-

rù žilo v ÈR celkem 145 738 Romù. Odhad poètu Romù

v Èeské republice ztìžuje jejich neustálá migrace pøes stát-

ní hranice, ale pøedevším migrace uvnitø státu. Jedná se

zejména o migraci slovenských Romù, o kterých nemají

pøíslušné úøady dostateèné informace.

� 2 / 1 Romové jako odlišná národnostní
menšina
Diskrepance mezi uvedenou národností pøi sèítání lidu

a mezi expertními odhady vysvìtluje Rada vlády pro národ-

ností menšiny tak, že Romové sice pociťují silnou subjektiv-

ní identitu „romství“ a zachovávají øadu charakteristických

kulturních znakù, ale nevyjadøují to pøíslušností k romské

národnosti. Pøíèin bude zøejmì více, vedle jiných faktorù to

mùže být slabì vyvinutá identita „národnosti“, jak ji vnímá-

me v našem kulturnì historickém kontextu, tedy pøedevším

jako plod nacionalismu evropské moderní doby. Kromì sub-

jektivnì vyjádøené pøíslušnosti je v pøípadì Romù nutné

zohlednit i existenci tzv. pøipsaného „romství“ ze strany

vìtšinové spoleènosti. Zvláštì pøi øešení sociálnì-ekono-

mických problémù života Romù je klíèový fakt, že daný ob-

èan je „za Roma považován významnou èástí svého okolí“

a nezohledòuje to, jak posuzuje, zda se tak sám cítí. Ve

znaèné èásti podkladù ze strany místních a krajských samo-

správ se pojem „Rom/Romové“ objevuje právì v tomto smys-

lu (Rada vlády pro národnostní menšiny, 2007).

Romové jsou nepochybnì ve vysokém stupni rizika so-

ciálního vylouèení: èastìji než ostatní jsou nezamìstnanými

a chudými; èastìji obývají nevyhovující a pøeplnìné byty si-

tuované v devastovaných oblastech nabývajících podoby

slumù; mají ztížený pøístup k øadì služeb, jejichž využívání

je v majoritní spoleènosti standardem; jejich zdravotní stav

je horší, než je obvyklé mezi majoritní populací, a snadnìji

a èastìji se mezi nimi šíøí epidemie; jejich dìti navštìvují

velmi èasto speciální školy (Mareš, 2006).

Ve srovnání s vìtšinovou spoleèností mají Romové

mnohem nepøíznivìjší ukazatele vzdìlanosti, zamìstna-



nosti, zdravotního stavu a prùmìrné délky života. Jsou také

èastìji vyšetøováni a odsuzování pro pøestoupení zákona.

Na poèátku devadesátých let byla u nás podle policejních

statistik stíhána 2 % cizincù, 16 % Romù a 82 % ostatních

tuzemcù. Zastoupení Romù mezi stíhanými osobami bude

ale mnohem vyšší vzhledem k pøiznání se k pøíslušnosti

k této národnostní menšinì. Struktura romské kriminality

je jiná, delikventního chování se èastìji dopouštìjí dìti,

mladiství a ženy. Specifickým rysem romské kriminality je

také vysoká míra zapojení dìtí do kriminálních aktivit

(napø. gangy, které okrádají chodce a cestující v hromad-

né dopravì, páchají domovní krádeže apod.) (Matoušek

& Kroftová, 1998; Turèek, 2005).

� 3 UŽÍVÁNÍ DROG V NÁRODNOSTNÍCH
MENŠINÁCH

� 3 / 1 Rozdìlení uživatelù drog-cizincù
Projekt AC COMPANY zabývající se migrací uživatelù drog

používal pojem mobilní uživatelé drog. Mobilní uživate-

lé drog netvoøí homogenní skupinu osob, ale lze je roz-

dìlit do nìkolika základních skupin: turisté, uprchlíci

a pøistìhovalci.

• Drogoví turisté – uživatelé, kteøí do ÈR pøicházejí za re-

kreací, kulturními aktivitami (taneèní akce apod.) a bì-

hem pobytu u nás užívají drogy.

• Uprchlíci odcházejí z vlastní zemì kvùli osobním, sociál-

ním, právním, politickým aj. dùvodùm; vìtšinou se jedná

o ilegální uprchlíky, kteøí nemají potøebné dokumenty, fi-

nance a pojištìní a v naší zemi zùstávají po dobu mìsícù

až let.

• Pøistìhovalci hledají práci v zemi, kde mají vìtšinou part-

nera, nedostává se jim základní pomoci, mohou být tìžce

nemocní (napø. AIDS) (AC COMPANY, 2004).

Další možností je rozdìlit mobilní uživatele podle ná-

rodností. Jednou z významných skupin jsou rusky mluvící

uživatelé drog, které lze rozdìlit do dvou rozdílných pod-

skupin. První skupinu tvoøí ti, kteøí pøijíždí za sezónní pra-

cí, velmi málo placenou. Užívají pøevážnì pervitin (ménì

heroin) proto, aby byli schopni zvládnout tìžké pracovní

podmínky. Druhou skupinu tvoøí rusky mluvící uživatelé,

kteøí jsou zapojeni do trestné èinnosti, prodeje drog, organi-

zovaného zloèinu apod. Tato skupina je velmi uzavøená

a nepøístupná jakýmkoli vnìjším intervencím. Další skupi-

nou migrantù jsou uživatelé vietnamské národnosti, o nichž

existuje velmi málo informací pøedevším proto, že se nepo-

hybují na otevøené drogové scénì. Další výraznou skupinou

jsou slovenští uživatelé; mezi nì patøí pøedevším pøíleži-

tostní uživatelé drog, kteøí do ÈR pøichází za sezónní prací.

Tito uživatelé jsou nejménì problematiètí – nejvíce se

zde projevuje podobnost èeské a slovenské kultury

(AC COMPANY, 2004).

� 3 / 2 Charakter užívání drog u pøíslušníkù
národnostních menšin

� 3 / 2 / 1 Užívání drog mezi migranty
na území ÈR
Prevalenci uživatelù drog z øad migrantù lze velmi tìžko

odhadnout. Znesnadòuje to nìkolik skuteèností: jedná se

pøevážnì o skupinu osob, která nelegálnì pobývá na území

státu, vyhýbá se jakémukoli kontaktu se státními/veøejný-

mi institucemi a velmi èasto také s nestátními neziskovými

organizacemi – jedná se tedy o skrytou populaci uživatelù

drog. Pro odhad poètu uživatelù drog z øad migrantù mùže-

me použít rùzné indikátory, napø. poèet léèených cizincù.

Podle Hygienické stanice hl. m. Prahy bylo v roce 2008 léèe-

no v ÈR celkem 129 klientù ze zemí EU a 69 klientù z ostat-

ních zemí, poprvé se léèilo celkem 58 klientù ze zemí EU

a 33 klientù z ostatních zemí (tabulka 1). Nejèastìji byla

mezi všemi klienty uvedena národnost slovenská (83 osob),

romská (34 osob), vietnamská (12 osob), ukrajinská

(10 osob) a ruská (8 osob). Je zøejmé, že skuteèný poèet uži-

vatelù drog z øad cizincù a národnostních menšin v ÈR je

mnohem vyšší (Studnièková & Petrášová, 2009).

Dùležitou otázkou je pøi posuzování stavu užívání drog

u migrantù na území ÈR výskyt rizikového chování v sou-

vislosti s užíváním drog. V období od 11. 6. 2007 do

2010 / 10 / 1
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Tabulka 1 / Table 1

Národnost uživatelù drog žádajících o léèbu v roce 2008 (Studnièková & Petrášová, 2009)

Ethnicity of drug users demanding treatment in 2008 (Studnièková & Petrášová, 2009)

Národnost Všichni klienti (TD) První léèení (FTD)

Muži Ženy Neznámo Celkem Muži Ženy Neznámo Celkem

Èeská 4 909 2 368 24 7 301 2 201 1 131 11 3 343

Jiná – zemì EU 108 21 * 129 48 10 * 58

Jiná – ostatní

zemì

53 16 * 69 23 10 * 33

Neznámo 522 258 * 780 354 193 * 547

Celkem 5 592 2 663 24 8 279 2 626 1 344 11 3 981



29. 2. 2008 probíhala v Praze terénní studie Séroprevalen-

ce krevnì pøenosných virových infekcí mezi ruskojazyèný-

mi injekèními uživateli na drogové scénì v hl. m. Praze (Zá-

branský & Janíková, 2008). Studie byla realizována ve

skryté populaci injekèních uživatelù drog ze zemí bývalého

SSSR, vyskytujících se na (polo)otevøené scénì nebo s ní

majících pøímý èi nepøímý kontakt. „V tomto období posky-

tlo žilní krev pro sadu laboratorních testù 59 osob, které zá-

roveò poskytly informace v rámci strukturovaného inter-

view. Úèastníci studie vykazovali nìkolikanásobnì vyšší

promoøenost virovými infekèními chorobami pøenášenými

krví, než tomu bylo u obdobné autochtonní (v Èesku naro-

zené a v Praze se zdržující) populace injekèních uživate-

lù drog. Nejvýznamnìjšími pøedpovìdními faktory prodìla-

né virové infekce pøenášené krví bylo injekèní užívání

drog v zemích pùvodu a zejména udávané sdílení injekèního

náèiní v zemích pùvodu úèastníkù studie. Studie prokáza-

la mezi úèastníky relativnì (v porovnání s obdobnou auto-

chtonní populací) nižší míru sdílení jehel a støíkaèek, zato

však vysokou míru rizikového sexuálního chování a mimo-

øádnì vysokou míru rizikového chování ve smyslu „vzdále-

ného sdílení parafernálií“. Výsledky studie svìdèí pro

hypotézu, že ruskojazyèní injekèní uživatelé drog na dro-

gové scénì hl. m. Prahy pøedstavují významné veøejnozdra-

votní riziko, jež mùže pøi absenci preventivních opatøení

zpùsobit dramatické zhoršení epidemie HIV/AIDS a krví èi

pohlavním stykem pøenosných virových zánìtù jater v ÈR.

Tým studie v rámci této zprávy obrysovì navrhl dlouhodobá

a akutní opatøení, jež mohou významnì snížit riziko šíøení

HIV/AIDS a parenterálních virových zánìtù jater od injekè-

ních uživatelù drog z oblastí s vysokou prevalencí tìchto

chorob do populace autochtonních uživatelù drog a èeské

autochtonní populace obecnì“ (Zábranský & Janíková,

2008, p. 2).

� 3 / 2 / 2 Romové a drogy
Prevalenci užívání drog mezi Romy lze jen velmi tìžko od-

hadnout. Statistiky drogových služeb totiž neobsahují úda-

je o národnosti. Na otázku, jak národnost èi etnickou identi-

tu ve výzkumu sledovat, neexistuje jednoznaèná odpovìï.

Dostupné výsledky výzkumù prevalence v romské populaci se

navíc liší, jelikož se vìtšinou jedná pouze o dílèí výzkumy za-

mìøené na prostorovì ohranièené populace Romù, vìtšinou

obyvatele sociálnì vylouèených lokalit. Dalším problémem pøi

srovnávání výsledkù je odlišná metodologie výzkumù.

Podle prùzkumu z roku 2001 mezi okresními romský-

mi poradci byly zjišťovány mimo jiné problémy Romù s le-

gálními i nelegálními drogami. Ukázalo se, že tyto problé-

my existují v 11 zkoumaných mìstech a nejvíce se kon-

centrují v severních, západních a východních Èechách

(Štìchová, 2005).

První prùzkum realizovaný pøímo v terénu provedla

v letech 2002–2004 Spoleènost Hvìzda pod názvem Romský

vzájemný výzkum s cílem zkoumat situaci v oblasti užívání

drog u Romù v ÈR (Vrtbovská, Larkin, 2004a). Výzkumu se

úèastnilo celkem 121 respondentù, 43 (35,5 %) uživatelù

drog (ve vìku 16–42 let, prùmìrný vìk 23,5 let) a 78 (64,5 %)

osob neužívajících drogy (ve vìku 14–67, prùmìrný vìk

29,5 let). Nejèastìji užívanou drogou byl heroin (37 respon-

dentù), pervitin (35 respondentù), Subutex (19 respondentù)

a léky (18 respondentù). Injekèní aplikaci heroinu uvedlo

31 respondentù, pervitinu 18 a Subutexu 15 respondentù.

Od roku 2002 je v 81 romských komunitách v ÈR reali-

zován Program podpory terénních sociálních pracovníkù,

v jehož rámci byla zjišťována prevalence užívání nelegál-

ních drog a úroveò životních podmínek. Vládní Program

podpory terénních sociálních pracovníkù – terénní sociální

práce v sociálnì vylouèených romských komunitách byl za-

hájen v roce 2000 v rámci podpory vìtšího množství projek-

tù Integrace romské komunity. Ze závìreèných zpráv vyply-

nulo, že v letech 2002–2003 se drogy vyskytovaly v 70–74 %

ze sledovaných komunit. Nejèastìji udávanou drogou byla

v romských komunitách marihuana, tìkavé látky, pervitin,

heroin, léky a extáze. Velmi èastá byla kombinace nìkolika

drog souèasnì (Kanceláø Rady vlády pro záležitosti romské

komunity, 2003; Mravèík et al., 2003; Kanceláø Rady vlády

pro záležitosti romské komunity, 2004). Ke konci roku 2004

se problém drog vyskytoval již v 70 komunitách ze 76 (tj.

v 93 %), v 17 z nich byl tento problém hodnocen jako závaž-

ný (22,7 %). Nejzávažnìjší situace byla pozorována v urba-

nizovaných oblastech – v Praze, Brnì, Ostravì a ve velkých

mìstech severozápadních Èech. Situace však nebyla zma-

povaná ve všech krajích ÈR (v Jihoèeském kraji, Vysoèinì

a Zlínském kraji). Èásteèné údaje byly poskytnuty z Plzeò-

ského, Støedoèeského a Jihomoravského kraje (Mravèík et

al., 2005).

Winkler a Šimíková (2005) provedli sekundární analý-

zu dat z žádostí o poskytnutí dotace doplòkového programu

terénní sociální práce 2003 a zpráv o realizaci terénní so-

ciální práce za rok 2004. Analýza se týkala 4 lokalit: Brna,

Hradce Králové, Olomouce a Ostravy. V rámci analýzy se

zamìøili na hodnocení intenzity výskytu daných problémù

ve vybraných mìstech (tabulka 2).

Od roku 2005 se výraznì zmìnila struktura a obsah

sledovaných aspektù sociální problematiky v romských ko-

munitách a nadále tedy není možné hodnotit napø. nejèas-

tìji užívané drogy tak, jak tomu bylo v pøedchozích letech.

Poèet klientù, kterým poskytli služby romští terénní pra-

covníci v r. 2005, 2006, 2007 a 2008, podle typu problému

ukazuje tabulka 3.

Nesvadbová (in Kanceláø Rady vlády ÈR pro záležitos-

ti romské komunity, 2005) se na rozdíl od pøedchozích vý-

zkumù zamìøila na užívání legálních drog. Celkem 75,5 %

respondentù uvedlo, že kouøí (33,2 % více než 20 cigaret

dennì, 29,5 % do 20 cigaret dennì, 11,8 % osob uvedlo, že

kouøí pøíležitostnì, 5,5 % je bývalých kuøákù a nikdy ne-
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kouøilo 17,9 % respondentù). Pokud jde o alkohol, 34,2 %

mužù pøiznalo, že pije 1krát v mìsíci, 23,1 % jednou týdnì,

11,1 % vícekrát týdnì, 2,4 % dennì. Celkem 29,2 % mužù

uvedlo, že abstinuje. Na rozdíl od mužù abstinuje celkem

63,1 % žen, jednou v mìsíci pije 29,1 % žen, jednou týdnì

6,9 % a vícekrát týdnì 0,9 %. Zkušenost s nelegálními dro-

gami pøiznalo pouze 2,5 % respondentù. Vìtšinou se jednalo

o konopné drogy, stimulancia a tìkavé látky (Kanceláø Ra-

dy vlády ÈR pro záležitosti romské komunity, 2005).

V roce 2006 provedlo Ministerstvo vnitra ÈR studii za-

mìøenou na zmapování situace v oblasti užívání drog mezi

pøíslušníky národnostních menšin s cílem navrhnout opat-

øení preventivního a pøípadnì také represivního charakte-

ru ke snížení dostupnosti drog. Data byla sesbírána pro-
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Tabulka 2 / Table 2

Intenzita výskytu jednotlivých problémù ve vybraných mìstech (vzorek) a všech lokalitách (celek) v % (Winkler & Šimíková, 2005)

Rate of occurrence (%) of specific problems in selected municipalities (sample) and all the locations (total) (Winkler & Šimíková, 2005)

Závažnost Nevyskytuje se Ojedinìlý výskyt Støednì èastý výskyt Velmi èastý výskyt

Problém vzorek celek vzorek celek vzorek celek vzorek celek

Nezamìstnanost 0 0 0 0 7,7 6,8 92,3 93,2

Drogy 14,3 6,7 28,6 22,7 35,7 48,0 21,4 22,7

Záškoláctví 35,7 9,2 7,1 32,9 42,9 40,8 14,3 17,1

Prostituce 92,9 57,5 0 28,8 7,1 9,6 0 4,1

Špatné bydlení 0 5,3 0 6,7 7,1 28,0 92,9 60

Gamblerství 28,6 11,1 28,6 18,1 35,7 43,1 7,1 27,8

Lichva 28,6 37,0 28,6 30,1 35,7 16,4 7,1 16,4

Špatná hygiena 21,4 13,3 7,1 16,0 28,6 38,7 42,9 32,0

Kriminalita 35,7 10,5 7,1 17,1 57,1 55,3 0 17,1

Tabulka 3 / Table 3

Poèet klientù, kterým poskytli služby romští terénní sociální pracovníci v r. 2005, 2006, 2007 a 2008, podle typu problému (Kanceláø Rady vlády pro záležitosti

romské komunity, 2006, Kanceláø Rady vlády pro záležitosti romské komunity, 2007; Kanceláø Rady vlády pro záležitosti romské komunity, 2008; Kanceláø

Rady vlády pro záležitosti romské komunity, 2009)

Number of clients provided with the services of Roma field social workers in 2005-2008, by problem type (Kanceláø Rady vlády pro záležitosti romské

komunity, 2006, Kanceláø Rady vlády pro záležitosti romské komunity, 2007; Kanceláø Rady vlády pro záležitosti romské komunity, 2008; Kanceláø Rady vlády

pro záležitosti romské komunity, 2009)

Typ problému 2005 2006 2007 2008

Poèet % Poèet % Poèet % Poèet %

Dluhy 3 513 23 4 477 34,1 5 314 31,9 4 477 28,7

Kvalita bydlení 3 065 20 3 362 25,6 3 364 20,2 3 362 18,5

Nezamìstnanost 3 034 20 2 672 20,4 2 916 17,5 2 672 19,8

Problematické

nájemní vztahy

1 746 11 1 847 14,1 1 522 9,1 1 847 9,8

Nedostateèná

hygiena

1 359 9 1 300 9,9 1 204 7,2 1 300 9,7

Záškoláctví 805 5 907 6,9 716 4,3 907 7,6

Kriminalita 631 4 620 4,7 574 3,4 620 4,8

Užívání drog 464 3 457 3,5 391 2,3 457 2,6

Lichva 269 2 277 2,1 320 1,9 277 5,3

Gambling 319 2 268 2,0 302 1,8 268 2,5

Prostituce 57 1 63 0,5 39 0,2 63 0,4

Celkem 15 262 100,0 13116* 100,0 16 662* 100,0 13116* 100,0

* Souèet poètu klientù rozdìlených podle problémù je vyšší než celkový poèet klientù – jedná se patrnì o kumulaci problémù u jednotlivých klientù.

* The aggregate number of clients classified by problem type exceeds the total number of clients. This may be caused by the accumulation of problems in

individual clients.



støednictvím krajských správ Policie ÈR (styèných dùstoj-

níkù Policie ÈR pro menšiny). Z výsledkù vyplývá, že

užíváním drog je zasažená pøedevším romská a vietnamská

menšina. Mezi slovenskými Romy pøevládá èichání tìka-

vých látek, v posledních letech také užívání konopných drog

a pervitinu, zatímco mezi olašskými Romy pøevládá užívání

Subutexu. Podle dat Policie ÈR jsou pøíslušníci romské, ale

i vietnamské, komunity èasto zapojeni do obchodování

s drogami a pìstování konopí. Romové bývají zapojeni do

získávání a prodeje Subutexu na èerném trhu (Ministerstvo

vnitra ÈR, 2007).

V r. 2007 byla vládou zøízena Agentura pro odstraòo-

vání sociálního vylouèení v romských lokalitách. Hlavním

cílem agentury je transformace romských ghett, která by

mìla vést k podstatnému zlepšení kvality života v tìchto lo-

kalitách, usnadnìní pøístupu ke vzdìlání a na trh práce

a zvýšení kvality bydlení. Dílèími cíli jsou zmapování sociál-

nì ekonomické situace Romù, analýza potøeb obyvatel vy-

louèených romských lokalit a poskytování poradenství pøi

realizaci lokálních strategií. Èinnost agentury byla zaháje-

na v lednu 2008 ve 12 vybraných romských komunitách.

Agentura byla v roce 2008 zapojena do realizace výzkumné-

ho projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských ko-

munit – moravské lokality“. V rámci projektu se uskuteènil

etnograficko-antropologický výzkum v regionech Brno,

Bøeclav, Holešov, Jesenicko, Pøerov a Slezská Ostrava s cí-

lem zmapovat mechanismy sociálního vyluèování v jejich

kontextuálním a dynamickém pojetí. Souèástí výsledkù

prùzkumu byly také informace o zdravotním stavu obyvatel

sociálnì vylouèených komunit vèetnì užívání drog. Všechny

lokality referují o užívání cigaret, alkoholu a gamblerství.

V minulosti byl nejèastìji užívanou drogou toluen, v souèas-

nosti pøevažují uživatelé pervitinu. Dále bylo zmínìno uží-

vání konopných (Bøeclav, Holešov, Pøerov) a taneèních drog

(Bøeclav) a opia (Holešov) (Kašparová et al., 2008).

Pracovníci agentury vypracovali v prùbìhu roku øadu

kazuistik týkajících se specifických bydlení v Brnì, Kladnì,

Ostravì, v Pardubicích a Praze, v nichž pøevážnou vìtšinu

obyvatel tvoøí Romové. Agentura také nechala zpracovat

materiál „Identifikace sociálnì vylouèených lokalit a zpra-

cování jejich mapy ve mìstì Brnì“ a další dílèí situaèní ana-

lýzy, které mìly sloužit jako podklad k tvorbì a realizaci in-

tegraèních politik v oblasti sociálnì vylouèených lokalit.

Pøíkladem této analýzy je materiál „Situaèní analýza so-

ciálnì vylouèených, lokalita území mìsta Litvínova se za-

mìøením na sídlištì Janov“. Ve mìstì byly identifikovány

3 lokality, které svým geografickým situováním, sociální

segregací, (ne)dostupností služeb, charakterem svého osíd-

lení èi kombinací tìchto faktorù odpovídají charakteristice

sociálního vylouèení. Pokud jde o užívání nelegálních drog,

vedle marihuany, která je užívána dìtmi již od cca 13 let, je

nejèastìji užívanou drogou pervitin. Mezi další užívané dro-

gy patøí nelegálnì získaný Subutex, lysohlávky, kokain,

užívání heroinu se témìø nevyskytuje. Podobnì jako v os-

tatních sociálnì vylouèených lokalitách v ÈR je i zde rozší-

øeno užívání alkoholu a cigaret a gamblerství (Agentura pro

sociální zaèleòování v romských lokalitách, 2009).

� 4 SPECIFICKÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE
DROG Z ØAD MIGRANTÙ A MENŠIN
Standardy odborné zpùsobilosti (RVKPP, 2003) rozlišují

9 typù služeb, a to kontaktní a poradenské služby, terénní

programy, ambulantní léèbu, stacionární programy, krát-

kodobou a støednìdobou ústavní léèbu, rezidenèní péèi v te-

rapeutických komunitách, následnou péèi, substituèní léè-

bu a protidrogovou primární prevenci. Všechny tyto typy

služeb poskytují péèi všem uživatelùm drog bez ohledu na

národnost a v souladu s platnou právní úpravou. Vedle po-

skytování tìchto standardních služeb pro uživatele drog vy-

víjejí nìkteré neziskové organizace aktivity pøímo urèe-

né pro pøíslušníky národnostních menšin. Èasto se jedná

o rùzné informaèní letáky a brožurky o užívání drog a rizi-

cích spojených s užíváním drog, které jsou psány jejich rod-

ným jazykem (napø. o. s. SANANIM, Spoleènost Hvìzda,

Sdružení Podané ruce). Na zkvalitnìní práce romských te-

rénních pracovníkù byl zamìøen projekt Spoleènosti Hvìz-

da „Romský terén“, který byl v r. 2003 rozšíøen o projekt

„Baterie“. Cílem obou projektù bylo zvýšit schopnosti terén-

ních pracovníkù pro pøímou práci s klientem a týmovou

práci a využít jejich zkušeností a kontaktù s terénem pro

získání informací o užívání drog romskou populací a násled-

nì pro zlepšení této situace. Projekt Romský terén se zamì-

øoval na realizaci tøífázového výcviku romských a nerom-

ských terénních pracovníkù, kteøí pracují v romských

komunitách. Projekt Baterie byl zamìøen na vytvoøení

romsko-èeského komiksu. Bìhem práce na projektech se ob-

jevila urèitá témata, o kterých autoøi ve své zprávì referují

(Vrtbovská, Larkin, 2004b):

• Velmi omezená informovanost romské komunity o užívá-

ní drog, drogové závislosti a jejích následcích.

• Historický aspekt drogového problému v souvislosti s vli-

vem moderního zpùsobu života majority na život romské

rodiny a spoleènosti (ztráta tradièního zpùsobu života, ri-

tuálù a vazeb).

• Nepøíznivá sociální situace Romù v ÈR (nezamìstnanost,

nedostateèné vzdìlání, sociální exkluze apod.).

• Neporozumìní, nerespektování kulturních odlišností ze

strany majority.

• Tendence Romù separovat se, žít v uzavøené komunitì,

hluboce zakoøenìná nedùvìra ke „gádžùm“, touha uspìt

u „bílých“.

• Pøesvìdèení, že zákaz a autoritativní pøístup pomùže za-

bránit šíøení užívání drog mezi mladými Romy.

V roce 2004 zadal Magistrát hl. m. Prahy zpracování

výzkumné studie zamìøené na analýzu potøeb pøíslušníkù

etnických minorit užívajících návykové látky (Vacek et al.,
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2005). Po metodologické stránce navázala studie na zkuše-

nosti s aplikací metodiky Rapid Assessment and Response

(RAR). Celkem se do studie zapojilo 27 uživatelù drog, re-

prezentantù osmi národností (12 Romù, 5 Gruzíncù, 3 Slo-

váci, 2 Rusové, 2 Ukrajinci a 1 Bìlorus, 1 Ital a 1 rusky mlu-

vící uživatel „muslimsko-kavkazské“ národnosti) a 14 pra-

covníkù nízkoprahových služeb (vèetnì nìkolika tzv.

klíèových informátorù). Autoøi této práce identifikovali po-

dobné charakteristiky a problémy uživatelù drog z øad ná-

rodnostních menšin jako napø. Vrtbovská a Larkin (2004a,

2004b), Vyhnalová (2004) èi Nedomová (2008). Mezi další

významné závìry této studie patøí:

• Vznik nových samostatných programù zamìøených vý-

hradnì pro urèité etnikum není nejvýhodnìjší cestou. Po-

kud existuje specifická skupina uživatelù, které souèasné

služby nevyhovují a která má odlišné potøeby, je tøeba

pøíslušnou službu této skupinì v adekvátní míøe pøizpù-

sobit. Jako klíèové øešení se jeví diferencované poskytová-

ní služeb.

• Existují rezervy v oblasti komunikace a spolupráce s poli-

cií a poskytovateli služeb, což se èasto projevuje obou-

stranným neporozumìním a vznikem pro klienta riziko-

vých situací.

• Zejména u romské populace je nutné se zamìøit na indivi-

duální práci s rodinou a informování a vzdìlávání rom-

ských rodin.

• Existence fóra uživatelù nese potenciál pro lepší komuni-

kaci s klienty (èi potenciálními klienty).

Pøestože metody a postupy použité ve studii neumož-

òují ovìøit nìkteré z obecnìjších pøedpokladù, získané in-

formace pomohly formulovat nìkterá základní zjištìní pot-

øebná pro zahájení práce na systémových opatøeních ve

vztahu k nízkoprahovým službám. Stejnì tak lze na zákla-

dì dosažených výsledkù uvažovat o dílèích úpravách samot-

ných programù.

V r. 2007 byl proveden kvalitativní výzkum Mobilní

uživatelé drog v Jihomoravském kraji realizovaný sdruže-

ním MARISA ve spolupráci se Sdružením Podané ruce (Ne-

pustil et Zajdáková, 2008). Cílem výzkumu bylo zhodnotit

rozsah problémového užívání drog mezi skupinami migran-

tù v Brnì a okolí. Výzkum se soustøedil na marginalizované

skupiny, ve kterých se vyskytují novì pøíchozí migranti,

a na specifika užívání drog v tìchto skupinách. Výzkumu se

zúèastnilo 11 migrantù, 6 klíèových informantù a 19 pra-

covníkù státních i nestátních organizací pracujících s mig-

ranty. Mezi jednotlivými skupinami migrantù (žadatelù

o azyl, Vietnamcù, osob pocházejících z Balkánu nebo ze ze-

mí bývalého Sovìtského svazu) byly identifikovány výrazné

rozdíly ve vzorcích užívání drog, které souvisely s rùzným

pùvodem a také s rozdílným sociálním postavením jednotli-

vých skupin ve vztahu k majoritní èeské spoleènosti. Obec-

nými problémy byly ve všech sledovaných skupinách ztíže-

ný pøístup ke službám v péèi o uživatele drog (pøedevším

v souvislosti s jazykovou bariérou, kulturními odlišnostmi

a odlišným právním postavením), nedostateèná informova-

nost a také nedùvìra.

Výzkum upozoròuje na znaènou uzavøenost vietnam-

ské komunity, pro kterou je typické užívání heroinu, zejmé-

na kouøením. To mùže, podle dostupných informací, souvi-

set s možným zapojením nìkterých èlenù komunity do orga-

nizované distribuce drog. Jedinými drogovými službami,

které Vietnamci v ÈR využívají, jsou terénní programy, me-

tadonové substituèní programy a drogové služby ve vìzení.

O uživatelích drog pùvodem z Balkánu byly získány omeze-

né informace. Drogou charakteristickou pro Albánce je zøej-

mì heroin, pro Chorvaty pervitin a kokain; byly zazname-

nány pøechody z heroinu na pervitin, injekèní aplikace drog

a nízký výskyt sdílení jehel a støíkaèek. Drogové služby

migranti z Balkánu v podstatì nevyužívají. Specifickou

skupinou migrantù byli ve výzkumu žadatelé o azyl; mezi

nimi pøevládaly rusky mluvící osoby. V této skupinì zøejmì

dominuje užívání heroinu, èasto v kombinaci s pervitinem,

pøípadnì jinými drogami. Užívání drog je mnohdy reakcí na

složitou životní situaci. Žadatelé o azyl projevovali zájem

o drogové služby (nejèastìji metadonový program), pøíliš je

však nevyužívají, èasto ze strachu, že užívání drog ovlivní

výsledek azylového øízení. Obavy z kontaktu s drogovými

službami mají rovnìž rusky mluvící migranti pracující v ÈR

nelegálnì, napø. Ukrajinci, kteøí tvoøí velmi uzavøenou sku-

pinu, jež si zøejmì sama zajišťuje i výrobu drog (Nepustil et

Zajdáková, 2008).

� 5 DISKUZE A ZÁVÌR
Cílem èlánku bylo poskytnout ètenáøi základní informace

o pøíslušnících minorit jako uživatelích návykových látek.

Uvedené téma je obtížné z nìkolika dùvodù. První obtíží je

velká rozmanitost pøíslušníkù etnických minorit a jejich

mnohdy zcela rozdílné zkušenosti a výchozí postavení pøi

pobytu v ÈR. Do této velmi nesourodé skupiny mohou vedle

sebe patøit Romové, ameriètí turisté i nelegální pracovníci

z Ukrajiny. Rozdìlení minorit a zdùraznìní nejdùležitìjších

rizikových faktorù je uvedeno v první èásti èlánku.

Èlánek se také zabývá pøehledem výzkumù realizova-

ných na toto téma v Èeské republice. Vìtšina výzkumù vy-

chází z nereprezentativních vzorkù populace a je založena

na odlišné metodologii, pøesto výsledky výzkumù poskytují

základní orientaèní informace o rozsahu a zpùsobech užívá-

ní drog mezi pøíslušníky národnostních menšin. Výzkumy

napøíklad ukazují na vysoké procento užívání drog mezi

romskou populací v sociálnì vylouèených oblastech, upozor-

òují na zvýšený výskyt rizikového chování v tìchto oblas-

tech a v této souvislosti také na nízkou informovanost Ro-

mù o jednotlivých drogách, ale i nabízených službách. Nic-

ménì neexistují žádná data o užívání návykových látek

u Romù mimo sociálnì vylouèené lokality. Co se týká nej-

èastìji užívaných látek, výsledky výzkumù se liší, není pro-
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to možné tyto informace zobecnit. Autoøi výzkumù èasto

pracují s expertními odhady tøetí osoby (napøíklad sociální-

ho terénního pracovníka) a výsledky zobecòují na celé ko-

munity. Ve výzkumu realizovaném spoleèností Hvìzda jsou

zkoumanými osobami pøímo Romové, jedná se však o malý

výzkumný soubor. Prezentované výzkumy romských vylou-

èených lokalit ukazují na potenciální ohrožení této populace

užíváním drog a dalším rizikovým chováním s tím souvisejí-

cím. Chybí však podrobnìjší údaje o mechanismech užívání

a jiných souvislostech. Výzkumy prevalencí jsou zamìøené

obecnì, chybí rozdìlení podle vìkových kohort a vìtší repre-

zentativnost souborù, aby bylo možné jednotlivé výsledky

porovnávat.

Výzkumy zamìøené na cizince žijící na území ÈR a uží-

vající drogy se potýkají s vìtšími obtížemi, neboť cílová sku-

pina je více skrytá než Romové. Prezentované výzkumy jsou

velmi zajímavé jako první ovìøená data o znaènì uzavøe-

ných skupinách a mohou být velmi užiteèné pro pracovníky

s tìmito skupinami.
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