Kategorie: Výrok Velkého bratra
Vítěz: Úřad vlády za návod, jak poznat Roma v žádosti o sčítání Romů v obcích:
„Za Roma (je) označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů“

V Česku prý žije 245 800 Romů, nejvíc v Ústeckém kraji, každý druhý žije v ghettu. Zjistil to Úřad
vlády, který v roce 2017 provedl vlastní sčítání. Použil k tomu metodiku, kdy vyzval obce, aby
samy zjistily, kolik lidí se samo za Romy považuje, ale také to, kolik jich za Romy považuje jejich
okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů. Tento pokyn se objevil přímo v metodické příručce pro krajské koordinátory sčítání.
Úřad tím chtěl překlenout údajně nedostatečné výsledky získané ze sčítání lidu v roce 2011, kdy se
k Romské národnosti přihlásilo „pouze“ cca 12 000 osob. Důvodem sčítání pak mělo být lepší cílení
programů zaměřených na Romy.
Na jednu stranu bylo sčítání vedeno ušlechtilou snahou lépe cílit vládní prostředky do vyloučených lokalit. Na druhou stranu ovšem řada odborníků i představitelů samospráv upozornila, že zvolená metodika
je neetická a zasahuje do práv lidí, jichž se dotkla. Michal Kačírek z Úřadu vlády deníku MF Dnes řekl,
že úřady nechtějí vědět, kdo konkrétně je Rom, ale kolik Romů je v konkrétní lokalitě a kolik jich žije v
ghettech. Na druhou stranu ale právě takové sčítání takovou individuální identifikaci byť s cílem získat
celková čísla vyžaduje.
Zvolená forma je neadekvátní a nepřijatelná. Není možné označovat kohokoli za příslušníka jakéhokoli
etnika jinak, než že se k etnicitě sám přihlásí - což je metoda užívaná i v řádném sčítání lidu. Potřeba
formulovat definici příslušníka etnické skupiny ukazuje i na další problém, a totiž nakolik je vhodné či
žádoucí etnické vymezení cílových skupin různých projektů či programů zaměřených na pomoc cílové
skupině. Zda takové kroky nejsou vzhledem ke snaze o větší integraci Romů do společnosti spíše kontraproduktivní.
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