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Prezentace	vybraných	
výstupů	diskusn ích	skupin

Workshop	„Zajišťování	bezpečnosti	v	sociálně	vyloučených	lokalitách“

27.	července	2017,	Nečtiny

Pozn .: Ta to p rezen ta ce n en í o fic iá ln ím v ý stu pem p ro je k tu B ezp e čn o stn í r iz ika so c iá lně
v y lo u čený ch lo ka lit : V y tvá řen í zn a lo st í a n á stro jů p ro m an ag em en t a p rev en c i k r im ina lity
(B R IZO L IT ) a re fle k tu je n á zo ry a zku šeno st i ú ča stn íků w o rksh op u , n iko li v ý zkum n ého tým u
BR IZO L IT.

Skup ina	
„Kon fe renčn í	m ístno st“

Obecné	zarámován í	problému	bezpečnosti

• Bezpečnost ve vztahu k sociálnímu vyloučení představuje komplexní
téma, které je spíše výslednicímnoha faktorů než problémem o sobě.

• Bezpečnost nezahrnuje pouze trestnou činnost a doprovodné jevy
jako zneužívání drog, gambling, zadlužování či prostituce, přístup
policie a obecně vymahatelnost práva.

• Bezpečnost odkazuje také ke strachu z kriminality a podílu některých
médií a politické reprezentace na utváření obrazu sociálně
vyloučených lokalit jako „špatné adresy“.

Bezpečnost	m á	své	strukturá ln í	faktory

• Společenská nerovnost, chudoba, nezaměstnanost, etnická
diskriminace, nízká vzdělanost a segregace ve školách, migrace a
lokální proměny sociální struktury, bezdomovectví.

• Vyšší míra zranitelnosti vůči některým typům trestné činnosti, včetně
zvýšené „tolerance“ k některým typům trestné činnosti v lokalitě (jsou
normou): pracovní vykořisťování, domácí násilí.

• Nedostatek pozitivních vzorů a špatný vliv rodičů a okolí.

• Některé lokality vznikají živelně, jiné jsou vytvářeny záměrně jako
součást obchodu s chudobou. Na něm se podílejí majitelé
soukromých nájemných bytů, ubytoven, heren, zastaváren, lichváři
legální i ilegální a exekutoři.

Bezpečnost m á vnitřek a vně jšek

• Uvnitř lokalit bylo zmíněno, že vzniká „zákon džungle“, „paralelní
instituce“ sociální kontroly či zájem o „vlastní romskou správu“.

• Dále byla zmíněna role rodičů při předávání špatných vzorců chování
či nezájmu, obratem vzniká šikana i dětské gangy.

• Pro bezpečnostní situaci v lokalitách je příznačné také to, že dochází
ke splývání rolí oběti a pachatele.

• Nejen uvnitř lokality, ale také u vnějších aktérů dochází k přehlížen í a
pop írán í některých problematických jevů v lokalitách. Mezi tyto
aktéry patří zejména obce. Některé obce se snaží bojovat proti
stigmatu ghetta.
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Bezpečnostní riziko plynoucí z existence SVL

• Hlavním bezpečnostním rizikem SVL je sociální napětí vyplývající z
tematizace problémů SVL vnějšími aktéry, kteří chtějí na situaci
profitovat.

• Bezcílnost života obyvatel lokalit společně s bagatelizovaným
problémem kriminality a veřejného ne/pořádku vytváří subjektivní
pocit nebezpečnosti.

• Frustrace vyplývající ze stávajícího stavu.

• Prostřednictvím cizích vnějších aktérů dochází k vyvolávání paniky z
možného prohloubení tohoto stavu.

• Důsledkem je sociální napětí jak mezi obyvateli SVL, tak vnějšími
aktéry a pokusy o hledánímimosystémových opatření.

Bezpečnost a kriminalita v SVL

• Bezpečnost v SVL byla v další diskusi rámována jako otázka kriminality.

• Existuje rozdíl mezi „bezpečnou“ a „nebezpečnou“ lokalitou (např.
azylový dům jako bezpečná lokalita, městská čtvrť obývaná Romy jako
nebezpečná lokalita).

• Kriminalita však byla používána v různých kontextech jako zástupné
slovo pro: souhrn trestných činů; narušování veřejného pořádku; pocit
ne/bezpečí; či nekomfortní pocit související s bydlením v SVL.

• SVL byla ale nakonec definována i jako místa s vyšší mírou latentní
kriminality (zejména obchod s drogami, pohlavní zneužívání či lichva).

• Vyvstala i analytická otázka zakládající odlišnou výkladovou perspektivu:
Obyvatelé SVL jako pachatelé kriminality, nebo její oběti?

Aktéři bezpečnosti v SVL
• Za hlavní aktéry bezpečnosti v SVL byli označeni Policie ČR, městská policie
a obyvatelé SVL.

• Každý z nich má v zajišťování bezpečnosti jinou roli a jiné dostupné
nástroje.

Policie ČR
• Nevyjasněná společenská role:

1) Hlavní aktér bezpečnosti (široká působnost od prevence k represi) vs. jeden z mnoha aktérů
bezpečnosti (úzce vymezená působnost).
2) Potlačování nedodržování společenských norem vs. odstraňování příčin tohoto nedodržování.

• Dostupné nástroje:
• Asistenti prevence kriminality,
• městské kamerové a dokumentační systémy,
• bezprostřední reakce na podněty.

• Budoucí role PČR v SVL:
• Nutnost koordinace PČR aMP v konkrétních obcích (jasně vymezené úkoly ve vztahu k SVL).

Aktéři bezpečnosti v SVL
Městská policie:

• Omezenější působnost oproti PČR a odlišná percepce MP oproti PČR mezi obyvateli.

• Dostupné nástroje:

• Asistenti prevence kriminality,

• městské kamerové a dokumentační systémy.

• Budoucí role MP v SVL:

• Větší spolupráce strážníka městské policie s asistentem prevence kriminality při
výkonu služby.

• Orientace na hlubší znalost prostředí, pochůzkovou činnost a budování důvěry
mezi policií a obyvateli.

Obyvatelé SVL
• Hlavní aktéři neformální sociální kontroly.
• Nástroje:

• Ohlášení porušení společenských norem.

Konkrétní	část

Bezpečnostní	rizika	spojená	s	existencí	SVL:	
příčiny	(kurz ívou	označeny	diskutované	pojmy)

• Příčiny bezpečnostních problémů v SVL byly chápány z hlediska
strukturálních, ale i politických faktorů:

• Jako strukturální faktory byly označeny:
• předsudky vůč i obyvatelům SVL ,
• výseč realitního trhu označována jako obchod s chudobou ,

• výseč pracovního trhu, která obyvatele SVL používá jako rezervoár levné
pracovní síly (pracovn í vyko ř isťován í).

• Jako politické faktory byly označeny:
• bagatelizace prob lém ů spojených s existencí SVL,

• praktický nezá jem samospráv a stá tu tyto problémy efektivně řeš it.
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Bezpečnostní rizika spojená s existencí SVL:
charakteristiky
• Celkem identifikovány 4 kategorie, které SVL z hlediska bezpečnosti
charakterizují:

1) Bydlení:
• Neeexistence sociá ln ího bydlen í rozvíjí obchod s chudobou , který jeho klienty dostává často
do dluhové pasti a vzbuzuje pocit hrozícího bezdomovectv í.

2) Vzdělávání:
• Diskrim inace, má lo pozitivn í vzorů a slabá sociá ln í kontrola podporují záškoláctv í.

3) Protiprávní jednání:
• SVL je místem, kde žijí oběti závislostí (hazard, návykové látky), pracovního vykořisťování,
lichvářství a řady podvodů. To může mít své různé důsledky včetně domác ího násilí,
sexuá ln ího zneužíván í apod. Kvůli tomu je lokalita vnímána jako podhoub í krim inality a
místo, kde dochází k častému narušován í veřejného pořádku.

4) Další jevy:
• Takové podhoubí přispívá k absenci sociá ln í soudržnosti na úrovni komunity, která je
nahrazována klanovou souná ležitostí.

Bezpečnostní rizika spojená s existencí SVL:
pocity obyvatel
• Charakteristické rysy SVL přispívají ke vnímání těchto míst jako
„špatné adresy“.

• Jsou-li obyvatelé vystaveni nejisté budoucnosti v oblasti bydlen í a tím i
hrozbě bezdomovectv í, vyvstává v nich přetrvávající pocit nebezpečí.

• Tato nejistota se přenáší i na obyvatele SVL, kteří se jako vyloučen í
nevn ímají.

• Nepředv ídatelnost vývoje v lokalitě způsobuje frustraci přerůstající v
pocit bezmoci, která může v kritických chvílích přerůst v paniku a
ochotu hledat i nesystémová řešen í.

• Důsledkem je vznik sociá ln ího napětí.

Bezpečnostní rizika spojená s existencí SVL:
obecná opatření
• Celkem bylo identifikováno 7 obecných opatření, která by
bezpečnostní problémy v SVL mohly vyřešit:

1) Politické označení lokalit jako sociálně vyloučených k čerpání investičních
prostředků.

2) Nalezení vhodné rovnováhy mezi nadměrnou a chybějící represí.
3) Vyvlastnění těch soukromých vlastníků, jejichž praktiky přispívají k sociálnímu
napětí.
4) Aktivizace obyvatel SVL k řešení problémů uvnitř lokalit.

5) Podpora občanského soužití ze strany samospráv.
6) Vzdělávání ke slušnosti.
7) Udržování veřejného pořádku.

Bezpečnostní rizika spojená s existencí SVL:
konkrétní problémy
• Bylo identifikováno 6 klíčových problémů spojených s bezpečnostní
situací uvnitř SVL:
1) hazard,
2) drogy,
3) veřejný ne/pořádek,
4) lichva,
5) dluhy,
6) obchod s chudobou.

• Tyto problémy byly dále diskutovány s ohledem na příčiny, důsledky,
aktéry zodpovědné za jejich řešení a opatření, která by měla být
těmito aktéry zaváděna.

Hazard

Příčiny:

• Vidina zisku, problémy v rodině, frustrace z chudoby, sociální kontakt
s ostatními obyvateli lokalit.

Důsledky:

• Rozvrat rodiny, kriminalita.

Aktéři:

• Obec, policie, NGO, sociální odbory.

Řešení:

• regulace/zákaz hazardu, obecní vyhlášky, vymáhání vyhlášek,
stigmatizace hazardu, kontrola sociálních dávek, výchova k finanční
gramotnosti.

Drogy
Příčiny:

• Únik ze životní situace, finanční atraktivita distribuce, velká role
vietnamské komunity, krytí prodejců, životní styl, společenská
tolerance.

Důsledky:

• Rozpad tradičních sociálních vztahů a norem, identitární problémy,
nárůst kriminality.

Aktéři:

• Městská policie, Policie ČR.

Opatření:

• Zlepšení důkazní situace prostřednictvím ochrany svědků/protokol o
svědectví, stigmatizace drog, rychlejší postup policie.
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Veřejný ne/pořádek

Příčiny:

• Mnoho strukturálních příčin, nefunkční sociální kontrola.

Důsledky:

• Nepořádek, rušení nočního klidu, narušování občanského použití.

Aktéři:

• Obec, městská policie, Policie ČR.

Opatření:

• Zákony, závazné vyhlášky, preventivní opatření, občanské aktivity,
nastavení priorit pro práci MP, přesunutí rodin ze SVL mezi majoritu.

Lichva

Příčiny:

• Funguje jako záchrana v obtížné životní situaci.

Důsledky:

• Často nevnímaná jako problematická.

Aktéři:

• Policie ČR

Opatření:

• Zlepšení důkazní situace (zneužití tísně), vyjasnění jazykových
nedorozumění (lichva vs. úžera).

Dluhy
Příčiny:

• Nediskutovány.

Důsledky:

• Nediskutovány.

Aktéři:

• Obce

Opatření:

• Destigmatizace čerpání sociálních služeb (např. lepší využívání
potravinových bank), zlepšení finanční gramotnost, zlepšení využívání
institutu náhradního příjemce především v obecních bytech, omezení
tohoto institutu v soukromých bytech (omezení obchodu s chudobou).

Obchod s chudobou

Příčiny:

• Privatizace, outsourcing sociálního bydlení.

Důsledky:

• Nedůstojné podm ínky pro život, finanční nákladnost, růst nové generace
romských autorit.

Aktéři:

• Obce, stát, obchodníci s chudobou.

Opatření:

• Opatření obecné povahy (regulace vyplácení doplatku na bydlení),
zlepšení fungování a zároveň regulace institutu zvláštního příjemce
(podpora využívání pro obce, regulace pro soukromé vlastníky),
poskytování obecního bydlení (které není).

Kdybyste byli řed itelé zem ěkou le, co byste udě la li pro
řešen í sociá ln ího vyloučen í?

Na výše položenou otázku zaznělo několik odpovědí, které lze rozdělit do
tří skupin: paternalistické, emancipační a technické:

Paterna listické odpovědi: Povinnost práce (politik: „Každý musí
pracovat.“), nic zadarmo (policista: „Nikdo nemůže nic dostat zadarmo.“),
lidé si musejí zvyknout na nižší standardy (policista: „Žádné 3+1 s teplou
vodou. Trošku se vraťme zpátky.“), vzdělání a výchova k hodnotám
(sociální pracovnice: „Důležité je vštěpovat lidem rodinné hodnoty.“).

Em ancipačn í odpověd i: Jistota bydlení (sociální pracovník: „Každý musí
bydlet.“), výhodnost práce (sociální pracovník: „Práce se musí vyplatit.“),
omezení rasismu a diskriminace (APK: „Žádný rasismus.“)

Techn ické odpovědi: Systémové nastavení APK (APK: „Ti lidé jsou placení
z dotačních titulů, která za dva roky skončí a APK se zruší.“).

Závěry












