
Bölgemizdeki 
azınlıkların 
kültürel ve tarihi 
mirası
ÇEK CUMHURİYETİ 



En yaygın azınlıklar 

• Roman azınlık
• Vietnamlı azınlık
• Slovak azınlık
• Polonyalı azınlık
• Ukraynalı azınlık



Roman azınlık 

• Çek nüfusunun %2,2'si (262.000)
• 14. yüzyılın sonunda bölgemize geldiler.
• Roman azınlığın 20-60 yaş arası yaklaşık 

%57'si çalışmıyor
• Bu azınlıktaki insanların yaklaşık %30'u 

mektupsuz ve %4'ü liseyi bitirmiş.
• Bu azınlık Çek Cumhuriyeti'ndeki en sorunlu 

azınlıklardan biridir.



Ünlü Romalılar:
Lucie white, şarkıcı
Zdeněk Godla, oyuncu
Duo Aramis, bir müzik grubu 



Vietnamlı azınlık 

• Çek nüfusunun en fazla %1'i (60.000- 100.000)
• 20. yüzyılın ortalarında bölgemize geldiler.
• Vietnamlılar daha düşük fiyatlar, çok sayıda 

mal ve uzun çalışma saatleri ile binlerce küçük 
markete sahiptir

• Bazıları burada yasadışı.
• Vietnamlı suç grupları Çek Cumhuriyeti'nde 

metamfetamin ve marihuana üretiminin 
çoğunu kontrol etti



Vietnamlı önemli kişiler:
Filip Nguyen, kaleci
Monika leová, ÇekÇe Güzeli
Do Thu Trang, blog yazarı
Raego Kšandykid, şarkıcı/aktör
Thai Dai Van Nguyen, satranç 
oyuncusu 



Slovak azınlık 

• Çek nüfusunun %1,5'i (193 200)
• Bölgemize gelmediler, ancak 

Çekoslovakya çöktükten sonra bazıları 
burada kaldı (1993)

• Bu yüzden bizimkine çok benzeyen bir 
dil konuşuyorlar.

• Bizimle aynı görünüyorlar ve hiçbir 
özellikleri yok.



Tanınmış Slovaklar:

Andrej Babiš, eski Başbakan
Maroš Kramár, oyuncu
David Hansko, futbolcu 



Polonyalı azınlık

• Çek nüfusunun %1,2'si
• Slovak azınlıkçıdan sonra Çek 

Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci 
azınlığıdır.

• Bu insanların çoğu Silezya'da yaşıyor 
(yaklaşık% 80)

• Silezya'da Polonyalı çocuklar için bazı 
okullar var.



Tanınmış Polonyalı:
Ewa Farna, şarkıcı
Alojzy Martynek, halk grubunun başı 



Ukraynalı azınlık 

Çek nüfusunun yaklaşık % 1,4'ü
(152 699)
Çek Cumhuriyeti'nin en büyük 4.
Bölgemizdeki sayıları 90'lı yaşlarda iş 
nedeniyle artmaya başladı.
Örneğin şantiyelerde çalıştılar.
Bunların yaklaşık üçte biri Prag'da yaşıyor.





Employed foreigners according to the citizenship, dated 30.6. 2019

•Slovak minority •Ukrainian minority •Polish minority •Romanian minority

•Bulgarian minority •Hungarian minority •Russian minority •Vietnamese minority

•Mongolian minority •German minority •Moldovan minority •others



Son
İlginiz için hepinize teşekkür ederim!


