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Příloha 2 – Ukázka přepsaného rozhovoru
Proč jste si vybral práci s romskými klienty?
„Já jsem si práci s romskými klienty nevybral. Začal jsem pracovat v Činžáku
v MB a nebylo jasné, jaká cílová skupina tam bude. Nicméně jsem to předpokládal,
že klientela bude romskýho původu no. Dělal jsem dřív drogový závislosti a skutečně
jsem si vybral cílovku narkomanů, tady jsem si vyloženě romáky nevybral. Kdybych
věděl, že půjdu dělat opravdu s romáka, tak už bych asi nešel. Přijímám svoji
klientelu spontánně, má to tak bejt, ale fakt jsem si ji nevybral.“
Co Vás nejvíce k této práci motivuje?
„Že to je práce s lidma a je to odborná práce s lidma. Práce s lidma se mi líbí
a to je pro mě ta motivace. Je to něco, na co se těším. Práce se soustruhem, na tu
bych se tak netěšil. Mám rád lidi.“
S jakými příklady diskriminace Vašich klientů se při práci s nimi setkáváte?
„Setkávám se každodenně s nenávistí majority vůči Romům, kteří to projevují
především verbálně, že na ně neustále nadávaj. Dále se setkávám s případama, že
neromáci si najdou příčinu, aby se s romáka mohli pobít. Většinou mladý neromové.
Diskriminační je prostě to zaměstnávání Romů, protože Rom, který chce pracovat,
má často potíže s tím, aby ho přijali do zaměstnání kvůli etnicitě a stejně tak je to
s bydlením. Když Rom shání přes realitní kancelář podnájem, tak je většinou tou
realitkou odmítnut. Je to spíš o těch pronajímatelích, kteří realitce zadají, že to nesmí
být Rom nebo romská rodina. Setkal jsem se s případem, že mladí náckové v hospodě
měli nějakej sněm a pak, když šli domů vožralí, tak jim hodili louč do otevřenýho
okna, věděli, že tam jsou Romové. To se stalo ve Velkým Oseku, když jsem tam dělal.
Nejdrsnější případ byl ten, kdy v Mladý Boleslavi na Ptácký byla nějaká oslava, sjelo
se tam spousta romáku a na zahradě párty, hudba a údajně už v půl desátý přijeli
benga a začali to tam řešit, že tam je bordel. Jeden romák do nich šel a porvali se
s těma policajtama, bylo tam šest aut, sejmuli je a dostali klepeta. Naložili je do auta,
jednomu z nich strčili bouchačku do pusy, dostali nakládačku a druhej den je pustili
s tim, že se to bude ještě řešit. Nakonec celej ten případ byl postavenej tak, že
Romové napadli veřejný činitele a dostali podmínku na tři roky. U dětí a mládeže je
to ta šikana a je to napadání verbální a nebo i fyzický. Neuměj žít v souladu
s běžnejma pravidlama. Integrovaný Romové jsou na tom jinak, ale těch je málo.
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Jaké služby Vaše organizace klientům nabízí?
„Naše zařízení stojí na tom poradenství, je to nějaká pomoc ke změně
všeobecně. K náhledu, k získání náhledu na různý věci, který prostě nemaj. Často
jsou mimo mísu. Nechtěj nic řešit, je to hodně nevyužitý.
Považujete své služby za dostačující?
„Já si myslim, že služby Činžáku jsou dostačující, krom volnočasu, kterej je
dost nevyužitej těma klientama. Dostačující to je, spíš přemýšlím o tom, co tady chybí
a ani nevim.“
S jakými nejčastějšími problémy romských dětí a mládeže se při své práci
setkáváte?
„Problémy ve škole, ať už co se týče studia, ale i chování. Oni nemaj motivaci
se učit, získávat vzdělání, vzdělání je pro ně bezcenná nevýznamná věc v tom jejich
chápání. Setkávám se s drobnou kriminalitou, jako jsou krádeže a to nejen v obchodě
ale i sami mezi sebou. A potom El Pasa – loupežný přepadení. Romáci když se jdou
pobít, tak se pobijou sami mezi sebou, pokud se pobijou s bílejma bez toho, že by tam
byly krádeže, tak je to z toho důvodu, že ty bílí je napadnou. Když Rom napadne
bílýho, tak kvůli tomu, aby ho okradli. Drogy jsou velkej problém Romů, drogy,
především pervitin. Co se týče dětí a mládeže je marihuana taky problém určitě.
Alkohol bych neřek. No a promiskuita a prostituce, to jsou problémy, který se jich
týkaj. Roděj se jim děti v nízkym věku, dětskym pubertálnim věku. Ale to je problém
společnosti, ale není to problém jejich, oni to tak nevnímaj. Je to pro ně norma. Ty
rodiče to tak prostě přijímaj a oni jsou si jistý, že to je ok. Neřešej to.“
Je v posledních letech situace týkající se romské populace podle Vašeho
názoru lepší či horší než v letech minulých?
„Já bych řekl, že horší. Jednak proto, že jich přibývá, jsou plodnější než
majorita. No a vlastně v souvislosti s tim všim, jako vzděláním, způsobem života a se
všema těma problémama, diskriminacema… Dítě romský se narodí a už je sociálně
vyloučený, narodí se v sociálně vyloučenym prostředí. Vznikaj nový sociálně
vyloučený lokality. Oni žijou nejraději v komunitně, protože tam se cejtěj nejlíp a
nejbezpečněji. No a hlavně, řek bych, ta nechuť, ta jejich nechuť pracovat je v dnešní
době taky daleko větší než v dobách minulých. Dneska fakt jak kdo, nějakej romák
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podnikatel má firmičku a dělá výkopy, toho už je strašně málo, dnes je na to
technika. Situace s Romama je určitě horší v tom, že ta nenávist obou těch skupin
majority a Romů prostě vzrůstá. Ne tolik majorita dřív ty Romy nenáviděla. Romové
to taky cejtěj a pinkaj tu nenávist zase zpátky a nechápou, proč jsou vlastně tak
nenáviděný.“
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