Informa!ní list: Romové ze !lenských stát" EU a podmínky na trhu práce ve Velké
Británii
Romové jsou nejv!tší etnickou minoritou v Evrop! a jsou považováni za nejohrožen!jší a nejvíce
marginalizovanou skupinu. První Romové ze st"ední a východní Evropy p"išli do Velké Británie
v 90. letech 20. století jako žadatelé o azyl, kte"í utíkali p"ed rasovým pronásledováním. Od
rozší"ení Evropské unie v letech 2004 a 2007 do Británie legáln! odešli za prací, rovnými
p"íležitostmi a kvalitním vzd!láním pro své d!ti další Romové, kte"í zde uplat#ují ekonomická a
sociální práva, jež jsou jim upírána v zemích p$vodu, odkud rovn!ž odcházejí kv$li rasismu a
diskriminaci. Ve Velké Británii založili po%etné komunity, zejména v severní Anglii, v East Midlands,
Kentu a na severu a východ! Londýna. Není známo, kolik Rom$ žije ve Spojeném království.1
Nejlepší odhad se pohybuje kolem 500 tisíc. Mnoho Rom$ neuvádí svou etnicitu.
Pracovní omezení
Britská vláda uvalila pracovní omezení na státní p"íslušníky nových %lenských stát$ EU (v%etn!
státních p"íslušník$ romské národnosti). Od roku 2004 se musí ob%ané & eská republiky, Estonska,
Ma'arska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska registrovat v rámci Registra%ního
seznamu pracovník$. 2 Podle legislativy EU nem$že toto opat"ení pokra%ovat déle než do konce
dubna 2011. Od roku 2007 mohou ob%ané Rumunska a Bulharska podnikat coby osoby
samostatn! výd!le%n! %inné %i mohou vykonávat krátkodobou práci v rámci Seznamu sezónních
zem!d!lských pracovník$. V ostatních p"ípadech musí zam!stnavatel zažádat o pracovní povolení
pro svého budoucího zam!stnance; pokud je mu pracovní povolení ud!leno, státní p"íslušník státu
A2 musí sám zažádat o tzv. kartu pro pracovníky z nových %lenských stát$ („Accession worker
card“). Aby bylo zam!stnání legální, musí být tento proces ukon%en p"ed zahájením výkonu
zam!stnání. Z d$vodu existence zmín!ných pracovních omezení je pro Romy mnohem t!žší
nalézt legální práci; Romové jsou ze stejného d$vodu mnohem zraniteln!jší p"i jednání
s nelegálními %i pololegálními zam!stnavateli (tzv. gangmasters) a náborovými/personálními
agenturami, které fungují nelegáln!. Mnoho rodin rumunských Rom$ tak bylo donuceno skrývat se
p"ed ú"ady, neposílat své d!ti do školy, neregistrovat se u léka"e %i nevyhledávat další pomoc.
Došlo také ke zvýšení výskytu drobné kriminality.
Organizace Equality prosazuje zrušení pracovních omezení, aby Romové m!li víc šancí vymanit
se z cyklu chudoby a vyko"is(ování.
Seznam sezónních zem!d!lských pracovník$
Seznam sezónních zem!d!lských pracovník$ umož#uje farmá"$m a p!stitel$m ve Spojeném
království zam!stnat státní p"íslušníky Bulharska a Rumunska v zem!d!lství a potraviná"ském
pr$myslu maximáln! na šest m!síc$. Tento seznam funguje na základ! kvót (21250 míst ro%n!) a
pracovník$m je vydána pracovní karta. Mzda vyplácená pracovník$m musí odpovídat alespo#
minimální mzd! v zem!d!lství (Agricultural Minimum Wage). Pracovník$m musí být poskytnuto
ubytování. 3
Více informací o Romech ve Velké Británii na http://equality.uk.com/Roma.html
Informace o Workers Registration Scheme na http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/wrs/
Více informací v %eštin! na http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?
acro=free&lang=cs&countryId=UK&fromCountryId=HU&accessing=0&content=1&restrictions=1&step=2
3
Informace o Seasonal Agricultural Workers Scheme na
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/saws/ , více informací v %eštin! najdete na
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?
acro=free&lang=cs&countryId=UK&fromCountryId=BG&accessing=0&content=1&restrictions=1&step=2
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Situace Rom$ ve Velké Británii
Výsledky pr$zkumu realizovaného v roce 2009 pod názvem 'The movement of Roma from new EU
Member States: A mapping survey of A2 and A8 Roma in England (Patterns of settlement and
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current situation of new Roma communities in England)' ukázaly, že mnoho Rom$ ve Velké
Británii pracuje za nízkou mzdu na základ! do%asných pracovních smluv administrovaných
nelegálními %i pololegálními zam!stnavateli (tzv. gangmasters) a náborovými/personálními
agenturami. Jejich oslabená pozice je %asto p"edm!tem vyko"is(ování. Mnoho romských rodin žije
v p"elidn!ném bydlení nízké kvality, kde žijí spole%n! s ostatními rodinami. To má %asto za
následek chatrné zdraví u d!tí i dosp!lých, a nízkou školní docházku a špatné známky a výsledky
u d!tí. Romové z nových %lenských stát$ EU obvykle p"icházejí do Velké Británie za již existujícími
kontakty, tedy za p"áteli %i p"íbuznými. & asto mají informace, kde hledat bydlení a jak v sektoru
šedé ekonomiky hledat práci. Jejich slabá sociální situace je m$že donutit vzít jakoukoli práci,
která je k dispozici, a%koli mzda, která je jim vyplácena, je %asto nižší než zákonem daná
minimální mzda.
Organizace Equality se zasazuje o p"ísn!jší prosazování zákona Gangmasters Licensing Act v boji
s vyko"iš(ováním Rom$ ze strany nelegálních zam!stnavatel$ (tzv. gangmasters) a personálních
agentur.
Obchodovní s lidmi a vyko"is(ování: Romové
Míra obchodování s mladými Romy z %lenských stát$ EU je stále spíše ojedin!lým jevem.
Navzdory neoficiálním údaj$m nebyl dodnes ve Spojeném království realizován žádný výzkum,
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který by se zabýval fenoménem obchodování s p"íslušníky romských komunit. N!kte"í dosp!lí
Romové se nedomnívají, že se angažují v obchodování s lidmi %i ve vyko"is(ování, pokud do Velké
Británie p"ivezou skupinu mladých lidí (mladších 18 let), s nimiž jsou v p"íbuzenském vztahu, se
souhlasem jejich rodi%$ i jich samotných, aby ve Velké Británii pracovali a posílali svým rodinám
dom$ peníze pot"ebné k p"ežití %i k nákupu majetku. Jedná se nicmén! o vyko"is(ování, pokud
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tyto osoby nedosáhly zákonného v!ku pro výkon zam!stnání. M!ly by chodit do školy nebo
navšt!vovat jiný typ výuky.
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"Výzkum realizovaný Lucií Fremlovou a Heather Ureche. Zpráva je k dispozici ke stažení na
http://equality.uk.com/Resources.html
#
Protokol o prevenci, potla%ování a trestání obchodování s lidmi, zvlášt! se ženami a d!tmi z roku 2000 (tzv.
Palermský protokol), který dopl#uje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zlo%inu v %lánku 3
zmi#uje následující terminologii (neoficiální p"eklad):
( a ) "Obchodováním s lidmi" se rozumí najímání, p"eprava, p"evod, ukrývání nebo p"ijímání osob
prost"ednictvím hrozby silou nebo použití síly nebo jiných forem nátlaku, pomocí únosu, podvodu, klamu,
zneužití moci nebo zranitelného postavení nebo poskytnutím %i p"ijímání plateb nebo výhod k získání
souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou za ú%elem vyko"is(ování. Vyko"is(ování zahrnuje
p"inejmenším vyko"is(ování druhých k prostituci nebo k jiným formám sexuálního zneužívání, nucené práce
nebo služby, otroctví %i praktiky podobné otroctví, nevolnictví %i odstra#ování orgán$;
( b ) Souhlas ob!ti obchodování s lidmi se zamýšleným vyko"is(ováním uvedeným v pododstavci (a) tohoto
%lánku je nepodstatný, pokud má n!který z prost"edk$ uvedených v pododstavci (a) byly použity;
( c ) najímání, p"evoz, p"evod, ukrývání nebo p"íjem d!tí za ú%elem vyko"is(ování se považuje za
"obchodování s lidmi", i když to neznamená žádné z prost"edk$ uvedených v pododstavci (a) tohoto %lánku;
( d ) "dít!tem" se rozumí osoba mladší osmnácti let.
http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm
$
P"edb!žné výsledky nejnov!jšího výzkumného projektu Evropského centra pro práva Rom$/ &lov!ka v tísni
Slovensko o obchodování s romskými d!tmi, muži a ženami realizovaného v Bulharsku, & eské republice,
Ma'arsku, Rumunsku a na Slovensku nazna%ují, že Romové jsou neúm!rn! více ohroženi obchodováním s
lidmi kv$li jejich nízkému socioekonomickému postavení, horším školním výsledk$m, vysoké mí"e
nezam!stnanosti a p"etrvávajícímu rasismu a diskriminaci.
%
"Ve Velké Británii neexistují speciální zákony na ochranu zam!stnaneckých práv mladých pracovník$ ve
v!ku 16 - 18 let, týkající se zdraví a bezpe%nosti na pracovišti, typ$ práce, kterou mohou vykonávat, a po%tu
hodin, které mohou odpracovat.
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Neoficiální údaje nazna%ují, že rovn!ž existuje malý po%et lidí, %asto nerom$, kte"í obchodují
skupinami Rom$, v%etn! Rom$ mladších 18 let, s nimiž nejsou v žádném p"íbuzenském vztahu,
za ú%elem pracovního vyko"is(ování a obchodního zisku.
Obchodování s mladými Romy za ú%elem prostituce je ojedin!lé a zdá se, že vládní statistiky,
které nejsou v žádném p"ípad! úplné, toto potvrzují.
Organizace Equality pln! odsuzuje obchodování s d!tmi a dosp!lýmí za jakýmkoli ú%elem, a( už
se jedná o obchodovatele z romských komunit %i nikoli, což je %astý p"ípad.
Kontakt:
Lucie Fremlova
Head of Programmes
Equality
E: lucie@equality.uk.com
W: //equality.uk.com
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