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Vyjádření ke kauze zadržení aktivistů s česko-romskou vlajkou 

Se znepokojením sledujeme kauzu, která se v sobotu 31.1. 2015 rozhořela v souvislosti 
s česko-romskou vlajkou. Na bohoslužebném shromáždění „Za společný život“ 
zorganizovaném na protest proti anti-islámské demonstraci zadržela policie evangelického 
faráře Mikuláše Vymětala a romskou aktivistku Ivanu Čonkovou kvůli tomu, že spolu s dalšími
demonstranty střídavě drželi česko-romskou vlajku.

Toto zadržení je o to absurdnější, že přichází ve stejném týdnu, kdy si autor vlajky Tomáš 
Rafa za přítomnosti médií vyzvedl zabavené česko-romské vlajky z Úřadu městské části 
Praha 1. Současná kauza navíc spadá pod stejný městský úřad, který koncem loňského roku 
rozhodl, že vystavení česko-romské vlajky není přestupkem. 

Ve světle tohoto rozhodnutí, považujeme akt policie za projev šikany. Máme za to, že policie 
účelově kriminalizuje aktivisty, kteří kriticky poukazují na rasově motivovanou nenávist lidí 
svolávajících demonstrace proti islámu. Policie se tak bohužel stává represivním nástrojem 
v rukách těch, kteří propagují xenofobii. 

Autor česko-romské vlajky Tomáš Rafa se k případu vyjádřil následovně: „Plne podporujem 
aktivity kňaza Mikuláša Vymětala a Ivanky Čonkovej proti rasizmu a xenofóbii. Odsudzujem 
organizovanie vlny nenávistných akcií proti národnostným a náboženským menšinám a 
vyzývam štátne inštitúcie a Políciu ČR, aby zamerali svoju pozornosť na agresiu a nenávisť v 
spoločnosti a nie na projekty a ľudí, ktoré proti týmto prejavom vystupujú. Je paradoxné, že 
projekt česko-rómskej vlajky je zbavený všetkých absurdných obvinení a následne opäť 
kriminalizovaný. Aktivisti, ktorí tento umelecký symbol vzájomného spolužitia všetkých ľudí v 
Českej republike použili, majú moju plnú podporu.“

Jan Rovenský, který Tomáše Rafu v přestupkových řízeních zastupoval k tomu uvedl: 
„Považuji za krajně znepokojivé, že policie ignoruje právní názor správního orgánu, který 
bude o přestupku rozhodovat, tedy Úřadu městské části Praha 1. Použití uměleckého návrhu 
tzv. česko-romské vlajky není podle toho rozhodnutí úřadů trestným činem ani 
přestupkem. Předvedení paní Čonkové proto bylo zjevně svévolné. Policie by měla 
zabavenou vlajku bezodkladně vrátit a paní Čonkové se omluvit.“
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