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SUMMARY: This review presents a summary of current knowledge about drug use among the

Roma minority in the Czech Republic and Slovak Republic. The Scopus and PubMed databases

were searched for relevant articles using the following key words: Romany, drugs, and addicti-

ons. We focused on the period 2000-2012. We also made use of printed professional literature and

monographs. While reporting mainly on the situation in excluded areas and segregated settle-

ments in Slovakia, the available research rarely focuses on the Roma population as a whole. The

high incidence of smoking and inhalant abuse in some settlements in eastern Slovakia has frequ-

ently been pointed out as an issue of concern. The (socially excluded) Roma people also start

using drugs at an earlier age than the majority of the population and they show some specific cha-

racteristics during their drug careers (a lower level of engagement with drug services, riskier be-

haviour, etc.). In view of the importance of the topic, a nationwide research study on this topic

should be carried out, with a focus on different Romany groups, not only the socially excluded ones.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: ROMSKÁ MINORITA – NÁVYKOVÉ LÁTKY – SOCIÁLNÍ EXKLUZE

SOUHRN: Pøehledová studie pøedkládá souhrn dosavadních poznatkù o užívání návykových

látek romskou minoritou v Èeské republice a na Slovensku. V databázích Scopus a PubMed byly

vyhledávány èlánky na základì klíèových slov: Romové, drogy a závislosti. Zamìøovaly jsme se

na období 2000–2012. Dále jsme použily tištìnou odbornou literaturu, monografie. Dostupné

výzkumy referují pøedevším o situaci v exkludovaných lokalitách a segregovaných slovenských

osadách, výjimeènì se zamìøují na romskou populaci jako celek. Nejèastìji zmiòovaným prob-

lémem je vysoký výskyt kuøáctví a abúzus inhalantù v nìkterých východoslovenských osadách.

(Sociálnì exkludovaní) Romové a Romky rovnìž zaèínají s užíváním návykových látek v døívìj-

ším vìku, než je tomu u majoritní populace, a vykazují urèitá specifika v prùbìhu užívání (menší

využívání služeb pro závislé, rizikovìjší chování, atp.). S ohledem na závažnost tématu by bylo

vhodné realizovat plošný, celorepublikový výzkum na toto téma a zamìøit se na rùzné skupiny

Romù, nikoli pouze na sociálnì vylouèené.
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� 1 ÚVOD
V našem pøíspìvku si klademe za cíl pøedložit souhrn dosa-

vadních poznatkù o užívání návykových látek romskou mi-

noritou v Èeské republice a na Slovensku. Pro naplnìní cíle

jsme použily sekundární analýzu dat. Pøedmìtem naší ana-

lýzy byly odborné èlánky a publikace na uvedené téma. Vy-

hledávaly jsme v databázích Scopus a PubMed a použily

jsme klíèová slova: Romové, drogy a závislosti. Zamìøovaly

jsme se na období 2000–2012 a èlánky, které se týkaly Èes-

ké republiky a Slovenska. Dále jsme pracovaly s tištìnou li-

teraturou na základì uvedených kritérií. Celkem bylo ana-

lyzováno 25 zdrojù, z toho 18 se vìnovalo pøímo výstupùm

z výzkumù.



Romská minorita pøedstavuje nejpoèetnìjší evropskou

etnickou minoritu (Health and the Roma Community, ana-

lysis of the situation in Europe, Bulgaria, Czech Republic,

Greece, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, 2009). Pøísluš-

níkù rozmanité etnokulturní skupiny oznaèující se endoet-

nonymem Romové žije jenom v Evropì odhadem 7 až 9 mi-

lionù, z toho témìø dvì tøetiny ve støední a východní Evro-

pì. V Èeské republice odhady hovoøí o 250 až 300 tisících

obyvatel romského pùvodu, na Slovensku se odhady pohy-

bují mezi 480 až 520 tisíci Romy a Romkami (Vašeèka et al.,

2003). Romská minorita pøedstavuje heterogenní spoleèen-

ství složené z mnoha subetnických skupin (Davidová,

2004).

Romská minorita má èasto ve spoleènosti ménì výhod-

né postavení, související s nižším vzdìláním, vyšší mírou

nezamìstnanosti, bydlením v exkludovaných lokalitách,

atp. (Kajanová, Urban, 2008). Romská minorita pak longi-

tudinálnì vychází v èeských i slovenských studiích jako ma-

joritou nejménì akceptovaná. Zároveò je významná èást

Romù a Romek zasažena sociální exkluzí a jejími dùsledky.

V Èeské republice žije v exkludovaných lokalitách více než

80 000 osob, z toho vìtšina (80 %) Romù a Romek (GAC,

2006), na Slovensku se odhaduje, že témìø 200 000 Romù

a Romek žije v segregovaných osadách (Vaòo, 2001, p. 4).

Aèkoli ve veøejném diskurzu pøevládá názor, že Romo-

vé a Romky patøí mezi èasté uživatele (a distributory) návy-

kových látek (Kajanová, Dvoøáèková, 2011), je èasto disku-

tovaným problémem v celé Evropì nedostatek pøesných

údajù a realizovaných výzkumù, které se týkají Romù

a drog (Grund et al., 2000; SRAP project, 2012; Patel et al.,

2002). Výskyt užívání nelegálních návykových látek v rom-

ské minoritì se velmi obtížnì zjišťuje vzhledem k faktu, že

statistiky drogových služeb neobsahují a nemohou obsaho-

vat údaje o etnicitì (SRAP project, 2012; Nepustil et al.,

2012). Na zavedení vhodného zpùsobu monitorování etnici-

ty v drogových službách upozoròují ve své zprávì Fountain

et al. (2002).

Dostupné výsledky výzkumù prevalence v romské po-

pulaci se navíc liší, jelikož se vìtšinou jedná pouze o dílèí vý-

zkumy zamìøené na prostorovì ohranièené populace Romù,

vìtšinou výhradnì obyvatele sociálnì vylouèených lokalit

(Šťastná et al., 2010). O zbytku romské populace tedy žádné

údaje nemáme, aèkoliv neexkludovaných Romù a Romek

jsou v pomìru k exkludovaným 2/3. Rovnìž si je nutno uvì-

domit, že exkluze jako multidimenzionální jev produkuje ve

svých dùsledcích a s ohledem na adaptaèní strategie sociál-

nì patologické jevy a nemusí mít žádnou souvislost s etnici-

tou (srov. Kajanová, 2009). Dalším problémem pøi srovná-

vání výsledkù je odlišná metodologie výzkumù v popisované

oblasti (Šťastná et al., 2010).

Podle dostupných údajù zaèínají Romové s užíváním

návykových látek døíve než ostatní a jsou mnohem ménì in-

formovaní o škodlivých dopadech a rizicích závislosti (Gábo-

rová, 2007). K nelegálním drogám, které bývají

tematizovány ve spojitosti s romskými lokalitami, náleží

Subutex, kanabinoidy, toluen èi jiná organická rozpouštìd-

la, heroin a pervitin (Metodika výzkumu užívání návyko-

vých látek mezi mládeží v sociálnì vylouèených lokalitách –

pilotní ovìøení, 2010).

� 2 VÝZKUMY REALIZOVANÉ V ÈESKÉ
REPUBLICE
Dostupné výzkumy poukazují na to, že Romové a Romky

jsou èastými kuøáky, v porovnání s neromskou populací je

podíl pravidelných každodenních kuøákù mezi Romy

a Romkami nìkolikanásobnì vyšší (Nesvadbová et al.,

2009). Davidová et al. (2010) zkoumali zástupce romské

minority v rámci celého spektra sociální stratifikace

(N=164). Uvádí, že za kuøáky se oznaèilo 61 % respondentù.

Nebyla pøitom zaznamenána statistická závislost mezi kou-

øením a pohlavím ani mezi kouøením a sociální stratifikací.

Sociální vrstva se však odrážela na preferenci znaèky ciga-

ret. Zatímco výše stratifikovaní respondenti kouøili dražší

znaèky cigaret (Marlboro), obyvatelé sociálnì vylouèených

lokalit kupovali nejlevnìjší dostupné cigarety v diskontních

prodejnách. Kvalitativnì zajímavým poznatkem je rovnìž

to, že až na výjimky kouøili všichni respondenti tvrdou verzi

cigaret a nikdo si cigarety nebalil (aèkoli by se jednalo o lev-

nìjší formu), ani nikdo nekouøil tabák v jiné formì než v ci-

garetách (napø. dýmka) (Urban, Kajanová, 2011). Prùmìr-

ný poèet vykouøených cigaret dennì byla jedna krabièka (tj.

20) cigaret. Respondenti zaèali kouøit prùmìrnì ve 14 le-

tech, nejnižší vìk, ve kterém byl u romského sledovaného

souboru zaznamenán první experiment s kouøením, byl

6 let. Kajanová (2009) uvádí, že první cigaretu dostávají

romské dìti vìtšinou od rodinných pøíslušníkù, což je roz-

dílné oproti majoritì, kde první cigaretu nabízejí vìtšinou

vrstevníci (Šťastná et al., 2009).

Co se týèe alkoholu, setkáváme se v romských komuni-

tách s rozdílným pøístupem u žen a u mužù. Opilost u muže

se nepovažuje za vážný pøestupek, kdežto pití romských žen

je posuzováno pøísnìji, a není náhodou, že èastìji se s prob-

lémy alkoholismu setkáme u nich (Davidová et al., 2010, p.

208). Souvislost mezi vyšší mírou pití alkoholu a nepøízni-

vou socioekonomickou situací a pøedevším sociální exkluzí

u Romù zmiòuje Analýza sociálnì vylouèených romských

lokalit a absorpèní kapacity subjektù pùsobících v této

oblasti (GAC, 2006), ale výzkum Davidové et al. (2010)

tuto souvislost neprokázal. Alkohol pilo pravidelnì, alespoò

4× týdnì, 24,3 % respondentù a 3–4× mìsíènì (pøedevším

víkendovì) 33,6 %. Dále 39,7 % respondentù pilo alkohol ne-

pravidelnì, pouze v rámci rodinných oslav nebo pøi zvlášt-

ních pøíležitostech. Nìkolik respondentù (2,4 %) pak uved-

lo, že jsou naprostými abstinenty ze zdravotních dùvodù.

Konzumováno je pøedevším pivo, lihoviny spíše výjimeènì,

specifickou skupinu konzumentù alkoholu tvoøili olašští
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Romové, kteøí uvádìli, že pijí pøedevším luxusní lihoviny

(Urban, Kajanová, 2011).

Jeden z prvních výzkumù v oblasti užívání nelegálních

drog v romských komunitách v ÈR realizovala v letech 2002

až 2004 Spoleènost Hvìzda (N=121). Bylo zjištìno, že nej-

èastìji užívanou drogou byl heroin, následoval pervitin

a Subutex (Šťastná et al., 2010). Nejèastìji užívanými neal-

koholovými drogami jsou v romských komunitách dle Davi-

dové et al. (2010) marihuana, heroin, pervitin, Subutex, se-

dativa a tìkavé látky. Zaèátek užívání drog je v døívìjším

vìku než v majoritní populaci a ve velké èásti je iniciován

skupinou, která spoleènì tráví èas venku, s pøíbuznými

a blízkými pøáteli. S výjimkou tìkavých látek nezazname-

nali autoøi v užívání nealkoholových drog rozdíl mezi sociál-

ními vrstvami. Vacek et al. (2010) uvádí, že užívání inha-

lantù je omezeno na urèité lokality nebo komunity, je aso-

ciováno s nižším socioekonomickým statusem, mezi

uživateli pøevažují dìti do 15 let a pøíslušníci etnických

minorit.

Problémem pøi sbìru dat v oblasti užívání nelegálních

drog, s nímž je nutno poèítat, je nízká otevøenost a ochota

odpovídat (pravdivì) na otázky z této oblasti. Data tak mo-

hou být znaènì zkreslena (srov. Davidová et al., 2010). Vý-

zkumy, které jsou realizovány pøímo u klientù nízkopraho-

vých zaøízení èi terénních sociálních pracovníkù (napø. Pro-

gram podpory terénních sociálních pracovníkù, 2002;

séroprevalence VHC u injekèních uživatelù drog,

2002–2003 in SocioFactor, 2010), poukazují na to, že romští

klienti jsou v užívání více rizikoví s ohledem na sdílení in-

jekèního materiálu mezi èleny rodiny, nižší vìk pøechodu

na injekèní užívání a nižší znalosti z oblasti rizik spojených

s užíváním drog. Rovnìž pomoc závislým Romùm je spojena

s øadou problémù. V romské komunitì se setkáváme se spe-

cifickými interpretacemi užívání návykových látek. Mimo

problémù obvyklých v drogových komunitách zde hraje vel-

kou roli èasté rasové a spoleèenské vylouèení, tzv. dvojí stig-

ma (Fountain et al., 2004). Služeb pro drogovì závislé vy-

užívají Romové pouze sporadicky, i pøestože vznikají spe-

ciální programy pro romské uživatele drog (napø. romský

terénní program obèanského sdružení SANANIM) a obje-

vují se romští terénní pracovníci. Na pøekážku mohou být

i tradiènì pevné rodinné vazby, které zabraòují poskytnutí

a využití efektivní pomoci (Gáborová, 2007). Silné rodinné

vazby a tradice hrají roli v obstarávání i užívání drog. Pøí-

buzenská skupina patøí rovnìž mezi nejèastìjší iniciátory

abúzu drog (Kajanová, Mrhálek, 2009). Silné rodinné vazby

jsou èasto i dùvodem vícegeneraèní závislosti (Vacek et al.,

2005).

� 3 VÝZKUMY REALIZOVANÉ NA
SLOVENSKU
Výstupy výzkumù realizovaných na Slovensku jsou velmi

obdobné s èeskými. Na výskyt kuøáctví mezi romskými dìt-

mi i ve velmi nízkém vìku poukazuje výzkum Hujové et al.

(2011), podle nìhož je mezi 7–18letými romskými dìtmi

a mladistvými 26,4 % pravidelných kuøákù. Dle Davidové

et al. (2010) kouøí mezi Romy a Romkami na Slovensku

(N=149) pravidelnì 55,7 % mužù a 39,5 % žen a prùmìrný

poèet vykouøených cigaret dennì byla jedna krabièka

(tj. 20) cigaret. Respondenti zaèali kouøit prùmìrnì ve

14 letech.

Mušinka (2007) ve výsledcích studie zamìøené na uží-

vání drog v romských segregovaných komunitách v Prešov-

ském kraji popsal výskyt užívání inhalantù v 21 lokalitách

ze 70. Další výzkum, jehož cílem bylo získat obraz o inhalo-

vání ve vybraných lokalitách Prešovského a Košického kra-

je na východním Slovensku, realizoval Popper et al. (2011).

Do vìtšiny zkoumaných osídlení se inhalanty dostaly z blíz-

kých lokalit vlivem pøistìhování se nových inhalujícich je-

dincù nebo v dùsledku návratu osob z pøevýchovných zaøí-

zení. Za nejèastìjší pøíèiny jejich dalšího šíøení považují au-

toøi chudobu, nedostatek možností aktivního trávení

volného èasu, traumatické události, nevhodné rodinné pro-

støedí, nátlak vrstevníkù a nudu. Ve vìtšinì pøípadù jde

o komplex vzájemnì provázených dùvodù a ne o jednu pøíèi-

nu. Ve vìtšinì pøípadù se inhalování týká mužské popula-

ce, v lokalitách s veøejným výskytem inhalování se týká ale

i žen. Kromì inhalantù byla v osadách rozšíøena ještì mari-

huana. Výskyt jiných nelegálních drog v romských osadách

výzkum nepotvrdil, v èemž se shoduje s výsledky výzkumu

Davidové et al. (2010).

� 4 DISKUSE
Problematika užívání návykových látek v romských komu-

nitách je nedostateènì diskutována. Výzkumy, které byly

realizovány v této oblasti v Èeské republice a na Slovensku,

nejsou reprezentativní a vìtšinou ani nejsou plošné – zamì-

øují se pøedevším na oblast sociálnì exkludovaných lokalit

v Èechách a romských osad na Slovensku. Nesprávná gene-

ralizace výstupù se tak mùže podílet na stereotypizaci obra-

zu romské minority jako takové ve smyslu vìtší míry pato-

logického chování. Aèkoli romská minorita pøedstavuje spe-

cifickou skupinu v oblasti užívání návykových látek,

z etických dùvodù není možné zjišťovat ve výzkumech etni-

citu. Studie tak pracují se sociálnì vylouèenými a tito jsou

oznaèováni jako Romové.

Prezentované výzkumy byly realizovány na základì

užití rozdílných metod a technik sbìru dat, což mùže být

jedním z dùvodù dosažení ponìkud rozdílných výsledkù jed-

notlivých studií. Souhrnnì provedené výzkumy upozoròují

na vysokou míru užívání legálních i nelegálních návyko-

vých látek v sociálnì vylouèených romských lokalitách

a osadách. Rozšíøené je pøedevším kouøení a u mužù pití al-

koholu. Výskyt nelegálních drog se liší dle lokalit, s výjim-

kou abúzu inhalantù v nìkterých východoslovenských osa-

dách, jsou však data z této oblasti obtížnì dostupná. Problé-
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mem je v neposlední øadì nízká informovanost romské

populace o následcích spojených s užíváním drog i s nabíze-

nými službami v této oblasti (Šťastná et al., 2010).

Doporuèovaly bychom zamìøovat se ve výzkumech

o návykových látkách na rùzné skupiny Romù, nejen sociál-

nì exkludované, kteøí mohou získaná data zkreslovat, aèko-

li si uvìdomujeme etickou závažnost a možné dùsledky øe-

šené problematiky.
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