RÓMSKA KOMUNITA V ZBOROVE NAPADNUTÁ POLÍCIOU
Budapešť, Zborov 24. máj 2017: Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) obdržalo video ktoré je
dôkazom ako príslušníci policajného zboru, bez zrejmej príčiny, nápadajú Rómov na ulici v Zborove. Polícia
vstúpila do rómskej komunity dňa 16. apríla 2017 a začala náhodne napádať a biť Rómov vrátane detí
a starších osôb.
Podľa našich zdrojov tri osoby vrátane dieťaťa, osoby so srdcovo‐cievnym ochorením a invalidnej osoby,
museli vyhľadať po zásahu lekársku pomoc. ERRC bolo informované, že prichádzajúcemu vozidlu
zdravotnej pomoci privolaného napadnutými osobami bol dočasne blokovaný vstup príslušníkmi
policajného zboru. Svedkovia, ktorí celý incident nahrávali, boli v ten istý deň podvečer navštívení
príslušníkmi policajného zboru a bolo im povedané, aby vymazali všetky záznamy o incidente. Osoba, ktorá
s nami zdieľala video záznam odmietla vyhrážky zo strany polície a uviedla nasledovné : ‘’čo som nahral/a
sa udialo na verejnom mieste a prečo by som to mal/a vymazať?”
Naša kontaktná osoba popísala celý incident po tom ako polícia vstúpila do komunity:
“Prvá policajná hliadka prišla medzi 17‐18 hodinou. Po nejakom čase prišli ďaľší šiesti policajti
v uniforme a taktiež dvaja policajti v civile. Malý chlapec bol zranený počas zásahu polície a taktiež pán
okolo 40 –ky bol sotený na zem napriek tomu, že policajti boli informovaní o jeho problémoch so
srdcom zo strany jeho príbuzných. Staršia pani, ktorú je možno vidieť na videu a je sotená na zem, trpí
tiež zdravotnými problémami.”
Policajná hliadka bola privolaná do komunity po tom ako vypukla šarvátka medzi Rómami. Odpoveď polície
na vzniknutú situáciu pozostávala z vyťiahnutých obuškov, vyvolania strachu medzi obyvateľmi, a bitia
mužov, žien a detí. Rómsky obyvateľ, ktorý sa vyhol násilu uviedol: ‘’ktokoľvek sa chcel vyjadriť k tomu čo
sa dialo, bol zbitý’’
Minister vnútra, Róber Kaliňák, ohlásil plán zvýšiť počet príslúšníkov policajného zboru v lokalitách
s vysokou prítomosťov Rómov. “Ak je toto typ policajnej práce, ktorú môžme očakávať, budú Rómovia
napriek zvýšenému počtu policajtov v bezpečí? Nechceme viac policajtov, ktorých predstava o dobre
vykonanej práci je mlátenie komunít v týchto lokalitách’’ uviedol Đorđe Jovanović, prezident ERRC.
ERRC porovnalo štatistiky kriminality regiónov, v ktorých minister plánuje zvýšiť počet policajných
jednotiek. Zistili sme, že oblasti v ktorých by malo dôjsť k navýšeniu policajných zložiek nezaznamenávajú
najvyššie stupne kriminality, ale sú to oblasti s vysokou rómskou populáciou. Ministerstvo vnútra však
odmieta akýkoľvek rasový základ pre výber lokalít, ktoré sú vo veľkej miere obývané Rómami.

Zdá sa, že súčasná vláda opať používa ‘’rómsku kartu‘’ ako nástroj pre politické ciele. Boj proti
tzv.‘‘cigánskej kriminalite’’ je populárnym nástrojom slovenských politikov ako osloviť protirómsky
orientovanú voličskú základňu. Existuje málo dôkazov, že zvýšený počet policajtov v rómskych komunitách
zníži kriminalitu v týchto lokalitách. Na základe toho, čoho sme boli svedkovia v Zborove, a taktiež
vysokého inštitucionálneho rasizmu v radoch policajného zboru na Slovensku, zvýšenie policajných
jednotiek v rómskych komunitách povedie len k zvýšeniu incidentov policajnej brutality.
ERRC oslovilo Krajské riaditeľstvo PZ, aby sa k veci vyjadrilo, pričom sa tak doposiaľ neudialo.
Prípad vyšetrujeme a snažíme sa o identifikovanie zasahujúcich príslušníkov policajného zboru. Využijeme
všetky dostupné prostriedky, aby príslušné orgány riadne a účinne vyšetrili policajnú akciu v Zborove.
Výskumná správa ERRC Ethnic Profiling in Slovakia: Prejudiced Policing of Roma Neighbourhoods na
Slovensku je dostupná v anglickom jazyku tu.
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