INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2006

ČEŠI MAJÍ K ROMŮM STABILNĚ SPÍŠE ODMÍTAVÝ VZTAH
VÍCE DBÁT NA PRÁVA RÓMSKÝCH SPOLUOBČANŮ BY SE MĚLO
PODLE ČTVRTINY OBYVATEL ČR
Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1. – 8. dubna 2006 na rozsáhlém
reprezentativním souboru 1690 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli
vybráni metodou kvótního výběru.
V dubnovém výzkumu zjišťovala společnost STEM postoje veřejnosti k národnostním
a etnickým menšinám. Oslovení lidé vyjadřovali svůj vztah k romské populaci žijící na našem
území a vyslovovali se k otázce, zda by se mělo v naší republice více dbát na práva Romů.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že velmi dobrý nebo dobrý vztah k romské menšině má 5 %
české veřejnosti. Pětina (21 %) oslovených občanů deklaruje, že k romským spoluobčanům
má stejný vztah, jako k ostatním, a necelá desetina (7 %) nemá k Romům žádný vztah. Dvě
třetiny (67%) české populace mají k Romům negativní vztah (mírně odmítavý, jednoznačně
odmítavý nebo k nim pociťují odpor).
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V porovnání s výsledky veřejného mínění z loňského dubna se deklarovaný vztah k romské
menšině příliš nezměnil. Od minulého roku mírně ubylo občanů, kteří mají k Romům stejný
vztah jako k ostatním, případně je jim romská menšina lhostejná a naopak lehce přibylo těch,
kteří deklarují odmítavý postoj k romským spoluobčanům. Z dlouhodobého hlediska - ve
srovnání s výsledky stejného výzkumu ze srpna 1994 - se vztah veřejnosti k Romům mírně
zlepšil.
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* Sloučené varianty odpovědí "Velmi dobrý" a "Dobrý"
** Sloučené varianty odpovědí "Mírně odmítavý", "Jednoznačně odmítavý" a "Pociťuji k nim odpor"

Deklarovaný postoj Čechů k romské menšině je univerzální z hlediska naprosté většiny
sociodemografických charakteristik. Vztah naší veřejnosti k romským spoluobčanům
nevykazuje závislosti na věku, na pohlaví, ani na velikosti a místu bydliště. Z hlediska
vzdělání se projevuje velmi mírná tendence vzdělanějších lidí prohlašovat, že k Rómům mají
stejný vztah jako k ostatním spoluobčanům. Pozitivní hodnocení romské menšiny zaznívá
také častěji od respondentů s vyšším vzděláním. Lidé s horším materiálním standardem a lidé
pravicově orientovaní přiznávají mírně častěji, než ostatní sociální skupiny obyvatel, že jejich
vztah k romským spoluobčanům je odmítavý. Lépe materiálně zajištění respondenti naopak
nejčastěji deklarují pozitivní vztah k Romům.

S názorem, že by se mělo více dbát na práva rómské menšiny, souhlasí čtvrtina (25 %)
populace ČR. Mínění o tom, zda by se mělo v naší společnosti více dbát na práva romské
menšiny, je tedy spíše nesouhlasné (75 %).
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Deklarované názory jsou opět v naprosté většině případů univerzální. Mírné odlišnosti se
ukázaly v závislosti na věku a hmotném zajištění respondentů. S tím, že by se v ČR mělo více
přihlížet k právům romské menšiny, mírně častěji souhlasí nejstarší spoluobčané (60 letí
a starší) a lidé s dobrým materiálním standardem.
Přesvědčení, že by česká společnost měla více dbát na práva romských spoluobčanů rok od
roku mírně stoupá. V roce 1999 tento názor zastávala necelá pětina Čechů, v letošním roce je
to již čtvrtina.
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Míra souhlasu s tím, že by se mělo v naší společnosti více dbát na práva romských
spoluobčanů, výrazně souvisí s deklarovaným vztahem respondentů k Romům. Lidé, kteří
mají k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah, zastávají nečastěji názor, že práva romských
spoluobčanů by se neměla v České republice opomíjet. Nezanedbatelný (nicméně menšinový)
podíl Čechů, kteří mají k Romům stejný postoj jako k ostatním, zastává stejné mínění.
Naproti tomu lidé mající k romské menšině odmítavý vztah a lidé, jimž jsou Romové
lhostejní, výrazně častěji nesouhlasí s tím, že by se u nás mělo více dbát na jejich práva.
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* Sloučené varianty odpovědí "Velmi dobrý" a "Dobrý"
** Sloučené varianty odpovědí "Mírně odmítavý", "Jednoznačně odmítavý" a "Pociťuji k nim odpor"

