Tisková zpráva GIC NORA ze dne 8. července 2015
TZ: Výzkum o identitě, rolích a postavení romských žen
Genderové informační centrum NORA, o.p.s. (GIC NORA) vydává v těchto dnech
výzkumnou zprávu o identitě, rolích a postavení romských žen. Výzkumná zpráva
shrnuje poznatky kvalitativního výzkumného šetření, které GIC NORA realizovalo
v 1. polovině roku 2015. V rámci výzkumu, který měl za cíl zmapovat současné
role a postavení romských žen v české společnosti, se uskutečnilo 19
polostrukturovaných individuálních rozhovorů. Ty vedly zejména dvě tazatelky
romského původu. Výsledky výzkumu naznačují proměnu v očekáváních ohledně
rolí romských žen a mužů.
Romská žena bývá vnímána zejména jako (budoucí) pečovatelka a manželka a tedy jako
nedostatečně motivovaná ke snaze o dosažení kvalitního vzdělání a ke vstupu na trh
práce. Výzkum GIC NORA, který se uskutečnil v rámci projektu „Hledejme společně
novou cestu!“, se proto zaměřil na několik oblastí. Zkoumal názory respondentek na
vzdělání a postavení na pracovním trhu, dále mapoval téma rodinných vztahů a
každodennosti romských žen. V neposlední řadě se zabýval vnímáním rolí romských žen
a mužů včetně možnosti jejich změny.
Rozhovory byly vedeny s 19 ženami různého věku, vzdělání, rodinného uspořádání i
postavení na pracovním trhu, a to většinou z Jihomoravského kraje. „Řada žen z našeho
vzorku byla pracovně úspěšných, realizovaly se často v práci s romským etnikem – jako
sociální pracovnice, asistentky na školách, mentorky aj. Jejich zkušenost se zaměstnavateli
byla pozitivní,“ uvádí socioložka Martina Hynková.
Právě různorodost rodinných uspořádání respondentek přispěla k odhalení proměny,
která prochází i napříč romskou kulturou. „Přestože jsou v romské komunitě vysoce
ceněny tradiční hodnoty v podobě rodiny a mateřství, objevily se mezi respondentkami
samoživitelky a také ženy, které děti mít nechtěly. Díky dotazování se na role mužů a žen se
nám podařilo odhalit touhu po změně. Ženy se chtějí více angažovat na pracovním trhu a
mít více svobody v rozhodování,“ doplňuje socioložka.
Za důležitý aspekt realizovaného výzkumu považuje manažerka projektu Kateřina
Hodická skutečnost, že individuální rozhovory vedly zejména romské tazatelky. „Dvě
tazatelky z řad romských žen měly nepochybně větší důvěru ze strany romských žen.
Přispěly svými zkušenostmi rovněž ke tvorbě struktury otázek a jejich srozumitelné
formulaci,“ konstatuje manažerka projektu Kateřina Hodická.
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http://hledejmespolecnenovoucestu.cz/wp-content/uploads/2014/10/Výzkumnázpráva-k-tisku.pdf.
Projekt „Hledejme společně novou cestu!“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z
programu Dejme (že)nám šanci a který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím
Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a k
posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního
prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost
žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné
příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem
domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která
od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.
Genderové informační centrum NORA, o.p.s. je brněnská nevládní nezisková organizace
věnující se od r. 2004 prosazování rovnosti žen a mužů. Za cíl si klade zlepšit podmínky
žen a mužů a usnadnit jim přístup ke zdrojům v různých oblastech života.
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