PETICE
Tomáše Vandase proti vyučování romštiny na českých školách dle článku 18
Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.
My, níže podepsání občané České republiky, nesouhlasíme s oficiálním záměrem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
zavést romštinu na základních a středních školách.
K nesouhlasu nás vede následující: Oficiální záměr MŠMT zavést romštinu na českých
školách zcela ignoruje výsledky posledního sčítání lidu z roku 2001 a preferuje jazyk jedné
národnostní menšiny na úkor ostatních. Dle výsledků sčítání se k romské národnosti přihlásilo 11 746
občanů. Například ke slovenské národnosti se přihlásilo 193 190 obyvatel, polské 51 968, ukrajinské
22 112, vietnamské 17 462, maďarské 14 672, atd.
Z údajů ČSÚ vyplývá, že počet příslušníků romské menšiny, zvláště v porovnání s ostatními
menšinami, nevypovídá o celospolečenské poptávce po zavedení romštiny na školách v České
republice. Rozhodnutí ministerstva nepředcházela veřejná debata nebo hlasování občanů v referendu.
Je navíc diskriminační ve vztahu k ostatním menšinám, oproti romské mnohem početnějším, jejichž
jazyk se na našich školách nevyučuje.
Z výše uvedených důvodů žádáme MŠMT, aby od svého záměru zavést romštinu na českých
školách upustilo.
Jméno a příjmeni

Bydliště

Podpis
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Vážení občané!
Záměr ministerstva školství zavést na základních a středních školách výuku romštiny u mě vyvolal
pocit pobouření. Proč zrovna romštiny? Na základě jakého zdůvodnění? Neustále voláme po
rovnoprávném přístupu k menšinám. Chceme, aby příslušníci menšin měli v tomto státě nejenom svá
práva, ale také povinnosti. A všem je nutno měřit stejným metrem. V případě absurdního návrhu
ministerstva školství tomu tak evidentně není.
V České republice žije několik menšin – například slovenská, polská, ukrajinská či maďarská. Podle
sčítání občanů jsou všechny tyto menšiny početnější než menšina cikánská. Proč má být tedy na
školách zaváděna romština, a nikoliv třeba slovenština či polština? Jde tedy o zjevně nerovný přístup
a diskriminaci těch menšin, které nekřičí o rasismu a utiskování.
A protože nechci tomuto stavu nečinně přihlížet, rozhodl jsem se iniciovat Petici proti vyučování
romštiny na českých školách. Budu velmi rád, když mě svými podpisy pod tuto petici podpoříte a
společným úsilím tak zabráníme realizaci tohoto nesmyslného návrhu z dílny vládnoucí garnitury.
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