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V Bruselu, 4.června 2018 

Vážená předsedkyně Sociálně zdravotní komise, 

vážený vedoucí Plánovacího oddělení, 

obracím se na vás ve věci vystěhování dvou ubytoven ve vašem městě. Jedná se o jednu ve středu města a 

druhou na Střekově. Z médií je známo, že dnes 4. června proběhne schůze mezi vaším odborem a zástupci 

neziskových organizací, ty vám mají pomoci naleznout řešení budoucího ubytování pro cca 230 lidí, z toho 

mnoho dětí. 

Pro nás, jakožto pro zástupce Evropské sítě romských místních organizací, je velice důležité vás upozornit a 

vyžádat si přístup řešení, který zohlední požadavky samotné cílové skupiny, tj. obyvatel výše zmíněných 

ubytovacích zařízení. Je velice důležité nepřiklánět se k řešením, které není připraveno společně s lidmi, 

jejichž životy budou těmito rozhodnutími ovlivněny.   

Tímto vás žádáme o nastavení dialogu s obyvateli ubytoven. Místní organizace by samozřejmě měly hrát 

důležitou roli ve zprostředkování tohoto kontaktu a organizování několika setkání. Na těchto setkáních by 

mělo být nalezeno řešení vyhovující všem stranám. 

Jsme si vědomi situace, která je v České republice. Romové čelí denně anticiganismu a jejich šance na 

začlenění na férový trh s byty je téměř nulová. Nicméně fakt, že Romové tuto možnost nemají, platí 

mnohonásobně dražší ubytování v otřesných podmínkách, by mělo být v této kauze také podtrženo. Kdo jiný, 

než neziskové organizace spolu s magistrátem, mohou podat pomocnou ruku a pomoci začlenění těchto lidí 

na trh s byty. 

Věříme, že naši výzvu přijmete jako pozitivní připomenutí, že řešení „o nás, bez nás“ nepřináší kýžené 

výsledky, jak se již v roce 2013 ukázalo v kauze „Krásné Březno“. 

Neváhejte se prosím na nás obrátit v případě otázek, či konzultace dalšího postupu, rádi využijeme naše 

mezinárodní zkušenosti. Také se můžete spojit se zástupci organizace Konexe (Miroslav Brož), se kterou velmi 

úzce spolupracujeme. 

Děkuji předem za vstřícný přístup. 

S pozdravem  

Mgr. Gabriela Hrabaňová 
Ředitelka ERGO Network 


