
Závěrečná zpráva o projektu MZV RB 9/17/03 výzkum na téma „Mezinárodní romské 

hnutí od roku 1945“ 

 

Projekt RB 9/17/03 se začal řešit v červenci, repektive září po převedení finančních 

prostředků.  Řešení projektu mělo dvě fáze.  V první fázi, která trvala od července 2003, 

respektive září 2003 do prosince 2003 se řešitelé soustředili na výzkum v archívech, terénní 

výzkum a studium příslušné odborné literatury.  Druhá fáze projektu byla uskutečněna mezi 

červencem 2004 a lednem 2005.  Šestiměsíční přestávka ve výzkumu a zpracování zadaného 

tématu byla způsobena pozdním převodem finančních prostředků.  V druhé fázi se řešitelé 

soustředili na zpracování a analýzu získaných materiálů a doplnění chybějicích informací a 

zdrojů.  Téma nebylo dosut zpracováno v takovém rozsahu v českém, ani jiném prostředí.  

Řešitelé používali metodologii výzkumu sociálních věd.  Opírali se o kvalitativní rozhovory, 

navštívili archívy, soukromé a veřejné.  Některá data byla získána z důvěrných zdrojů a 

řešitelé rovněž věnovali velkou pozornost odborné literatuře.      

 
Studijní cesty se uskutečnily do Velké Británie, Itálie, Rumunska, Rakouska, Polska, 

Německa, České republiky a v Maďarsku.  Byly navštíveny tyto archívy: (1) Archív 

Herderova institutu, (2) Archív Otevřené společnosti (3) Archív Romano Centro (4) Archív 

Muzea romské kultury v Brně (4) Archív Thomase Actona (5) Archív Evropského centra 

pro práva Romů (6) Romské muzeum v Tarnowě (7) on-line archív OSN a (8) Archív 

Yarona Matrase. 

 

Výsledkem projektu je ucelená studie nazvaná Mezinárodní romské hnutí od roku 

1945 o vzniku, vývoji a současné podobě mezinárodního romského hnutí.  Studie se 

zamýšlí nad charakteristikami mezinárodního romského hnutí a odlišností tohoto 

hnutí od tradičních sociálních hnutí.  Studie věnuje velkou pozornost dimenzi 

mezinárodní politiky a interakci OBSE, Rady Evropy, OSN a EU s představiteli 

romského hnutí.  Autoři rovněž analyzují vliv nevládních organizací a soukromých 

nadací a zahraničně-politických zájmů států na hnutí.  Zahraničně politická 

koncepce ČR k romské otázce je podrobena analýze a studie nabízí další možné 

postupy v adresování mezinárodních romských iniciativ, zejména Dekádu romské 

inkluze a vznik Evropského Fóra Romů a Travellerů.   



 

Řešitelé doufají, že studije přispěje k přiblížení tématu mezinárodního romského hnutí 

odborné i širší veřejnosti a odkryje komplexní síť různorodých aktérů, kteří ovlivnili vývoj a 

aktivity mezinárodního romského hnutí.  Bylo by jistě zajímavé navázat na dané téma a 

pokračovat ve výzkumu mezinárodního romského hnutí.  Zejména některé specializované 

složky hnutí, jako jsou např. romské ženy a jejich aktivity v oblastech obchodu s lidmi a 

zdraví (např. násilná sterilizace po roce 1991 v zemích EU) by stálo za úvahu rozvinout do 

dalšího výzkumu.  Rovněž analýza interakce romských představitelů v rámci Dekády, 

chování států a mezinárodních organizací a vývoj Evropského fóra Romů a Travellerů by 

byly vhodná témata pro další výzkum.  Jiným typem navázání na závěry výzkumu o romském 

hnutí by mohl být ucelený návrh základních tezí policy k mezinárodnímu romskému hnutí pro 

ministerstvo zahraničních věcí ČR.        
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