
Akademici z FSV UK nabízejí expertizy k dopadům války na Ukrajině 

Praha 3. května (ČTK) - Přispět do veřejné debaty odbornými komentáři k tématům 
spjatým s válkou na Ukrajině a jejími dopady je cíl Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU), 
která nově vznikla na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Její zástupci ji 
dnes představili v Praze. Skupina tvořená desítkou akademiků nabídne expertizy 
úřadům, samosprávám, policii i médiím. První komentář, o riziku násilí na migrantech, 
dnes uvedla jeho autorka, socioložka Marie Jelínková. Skupina chce publikovat expertizy 
každých 14 dní na webu fakulty. 

Děkan FSV Tomáš Karásek řekl, že skupina se věnuje tématům rezonujícím ve 
veřejném prostoru, ale i těm méně diskutovaným, byť důležitým. Tým podle děkana 
nabídne pohledy na sociologické, politologické, bezpečnostní nebo pracovní otázky. 

Skupina sestavila seznam asi 20 témat, jejichž pořadí zvolila podle aktuálnosti i 
naléhavosti. I proto podle něj série příspěvků začíná komentářem o kriminalitě páchané 
na migrantech. 

Jelínková konstatovala, že téma migrace a kriminality sice bývá často spojováno, podle 
dostupných dat a studií však v zásadě platí, že kriminalita migrantů nebývá větší než 
kriminalita domácí. Vědkyně zdůraznila, že méně zmiňované je téma kriminality 
páchané na migrantech, kterému je podle ní nutné věnovat mimořádnou pozornost. 

Podle Jelínkové migranti obecně méně hlásí, že se stali oběťmi zločinu, a dostupné 
informace jsou tak jen špičkou ledovce oproti realitě. Socioložka také upozornila, že 
ženy a děti, jichž je mezi uprchlíky z Ukrajiny nejvíce, jsou obzvlášť zranitelné skupiny 
ohrožené obchodem s lidmi za účelem sexuálního i pracovního vykořisťování. 
Připomněla, že z dřívějších kauz je patrné, jak je obtížné vymáhat pracovní právo pro 
migranty v Česku. Dodala, že mnohdy přicházejí do segmentu pracovního trhu, kde 
působí problematické zprostředkovatelské agentury. "Pro ukrajinskou pracovní migraci 
byl také typický velký problém s klientelismem," upozornila Jelínková. 

Podle socioložky se řešení musí skládat z efektivních kroků několika aktérů. Popsala, 
že na státní správě je analýza toho, kde a proč k násilí dochází, to aby proti němu 
zasáhla, ale i podpora poradenství či posílení inspekce práce. Samosprávy musí podle 
Jelínkové zajistit systém monitoringu i dostatečnou komunikaci s nově příchozími. 
Policie by pak měla vytvářet důvěru důsledným stíháním kauz, Jelínková jako potřebná 
zmínila i školení či zaměstnávání policistů s migrační zkušeností, což se podle ní 
osvědčilo v zahraničí. 

Za 14 dnů skupina vydá expertizu právníka Ivo Šlosarčíka na téma možností pro 
jednání o ukrajinské agendě během nadcházejícího českého předsednictví Evropské unii. 
Třetí expertiza, naplánovaná na sklonek května, se bude věnovat ochraně a podpoře 
pracovníků pečujících o migranty. 
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