
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romským obětem nucených sterilizací v České republice je spravedlnost stále odpírána 
 
Ženeva / Budapešť, 11. října 2010: Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) dnes 
připomnělo OSN, že Česká republika nadále odpírá odškodnění romským ženám, které jsou 
oběťmi praxe nucených sterilizací. Vláda zatím nepodnikla kroky, kterými by zabránila nuceným 
sterilizacím v budoucnu. ERRC podalo o nucených sterilizacích zprávu Výboru pro odstranění 
diskriminace žen (CEDAW) na jeho 47. zasedání v Ženevě. 
 
Již Charta 77 v jednom ze svých dokumentů z roku 1978 poukázala na skutečnost, že jako 
součást vládní politiky v Československu v 70. letech byly romské ženy rutinně sterilizovány bez 
jejich souhlasu. Přestože tato politika byla zrušena, romské ženy byly sterilizovány bez jejich 
souhlasu v Česku a na Slovensku nadále, přičemž byly dokumentovány případy i z roku 2007. 
Prvním oficiálním uznáním role státu při nucených sterilizacích romských žen byla zpráva 
veřejného ochránce práv (ombudsmana) z prosince 2005. Později, v roce 2009, vyjádřil český 
premiér lítost nad touto praxí. Pravdou však zůstává, že česká vláda nepodnikla žádné 
významné kroky směřující k odškodnění dotčených žen. 
 
Ve svém písemném stanovisku doručeném Výboru pro odstranění diskriminace žen ERRC 
vyjadřuje znepokojení nad případy nucených sterilizací z let 1989 až 2007, které 
dokumentovaly. Většině obětí této praxe se nedostalo účinné nápravy, protože zjistily, že byly 
sterilizovány až několik let po operaci a vyhledaly právní pomoc až v době, kdy jakýkoliv nárok 
vůči pachateli nebo státu byl již promlčen. Navíc zákon o informováném souhlasu nebyl 
novelizován tak, aby se tato praxe již v budoucnu neopakovala. 
 
Robert Kushen, výkonný ředitel ERRC, řekl: "Česká vláda musí pomoci sterilovaným romským 
ženám překonat stávající překážky v dosažení spravedlnosti a ustanovit mechanismus, který by 
zajišťoval, že všechny ženy dotčené touto odpornou praxí budou odškodněny. Česká vláda má 
možnost poskytnout velmi potřebný příklad ostatním zemím, ve kterých byly romské ženy 
nuceně sterilizovány. " 
 
Pro více informací kontaktujte: 
 
Sinan Gökçen 
Referent ERRC pro média a komunikaci 
sinan.gokcen@errc.org
+36.30.500.1324 
 
Podání ERRC o nucených sterilizacích pro 47. zasedání CEDAW je dostupné v angličtině a 
čestině. Podání o obchodování s lidmi je dostupné jen v angličtině. 

mailto:sinan.gokcen@errc.org
http://www.errc.org/cms/upload/file/cz-cedaw-sterilisations-errc-czech-republic.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/file/cz-cedaw-sterilisations-czech-republic.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/file/cedaw-trafficking-in-human-beings-czech-republic.pdf

