ALEGERILE ROMILOR
Ce-am cules?
Duminica asta avem alegeri. Si romii isi aleg Presedintele. O sa schimbam un
Presedinte rasist, pe domnul Traian Basescu, impotriva caruia fundatia Romani
CRISS a formulat deja trei plangeri. Prima pentru ca, in Romania, Presedintele alinta
ziaristele cu apelativul “tiganca imputita”, a doua pentru ca romii nomazi “traiesc
din ce fura”, iar cea mai recenta intrucat “clanurile de romi au protectie politica”.
Primul caz l-am castigat definitiv, domnul Basescu fiind singurul sef de stat din lume
care a fost sanctionat pentru discriminarea romilor. Celelalte doua cazuri sunt inca
pe rol, cu precizarea ca in al doilea caz Presedintele a fost amendat.
In aceste saptamani, asistam la o minune cereasca. Romii au inviat din morti.
Ca un facut, in aceasta perioada de campanie electorala, politicienii incep sa intre in
comunitatile de romi si sa vina cu solutii, propuneri, idei pentru a imbunatati traiul
acestora. Ca le vor da, ca le vor face, ca va fi bine… Daca drumul catre comunitatile
de romi ar fi pavat cu angajamente politice, romii ar avea autostrazi suspendate, cu
7-8 benzi pe sens, mai ceva ca in SUA sau in China. Pana una alta, drumurile asfaltate
se opresc in cele mai multe cazuri la intrarea in comunitatile de romi, acolo unde
incepe lumea a treia a Europei.
Ce alegem?
Tot ce stim in acest moment este ca vom avea un nou Presedinte. Dintre mai
multi candidati. Multi cetateni, de toate etniile, varstele se plang de calitatea ofertei,
reclamand ca este foarte slaba. Deh, o fi venit criza si in randul clasei politice, si daca
tot nu i-a afectat financiar, ca asa se aude, ca oficial le merge bine, iata ca i-a atins in
plan politic. Sau poate ca sunt alte explicatii pentru recolta de calitate slaba la
hectar.
In tot cazul, si pentru romi, tot slaba e oferta. Romani CRISS a reclamat la
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru afirmatii rasiste pe doi
dintre candidatii la Presedintie, pe domnii Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta.
Oricare dintre ei are potential pentru a deveni un Presedinte rasist.
Niciunul dintre candidati nu a abordat in vreun fel problema romilor in
cursul campaniei. Nici de bine, nici de rau. Carevasazica, romii au inviat, dar nu prea.
Politicienii se perinda prin comunitatile de romi, cu promisiuni si cu cate si mai cate,
insa in spatiul public… liniste de mormant. Misterioase sunt caile Domnului. Si ale
politicienilor.
Misterioase, dar nu prea. Pai, au romii nevoi umane dupa inviere? Sunt oare
romii “controlati” de politicienii locali care profita de aceste nevoi umane?
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Eliberarea actelor de identitate se realizeaza mai abitir in aceasta perioada.
Probabil ca este nevoie de o recunoastere juridica a minunii invierii romilor. Sa fie
primita! Ce vina au politicienii ca romii au ales sa invie tocmai in perioada cand luna
e cu ascendant in electoral? Au inviat romii, chiar aici in localitate, chiar inainte de
alegeri? Pai, atunci dom’ primar le da un buletin. Pai, daca atunci s-au aliniat astrele?
Politicienii nu sustin/nu se preocupa de atragerea investitorilor si crearea de
locuri de munca si in comunitatile de romi. Or avea alte preocupari. O fi mai
important daca doamna Udrea are sau nu o relatie cu domnul Basescu sau daca poti
deveni Presedinte fara sa ai copii. Pana se clarifica dilemele nationale, majoritatea
romilor nu reusesc sa aiba un loc de munca decent si stabil si sunt nevoiti sa
munceasca ocazional, cu ziua, ajungand sa depinda in buna masura de “ajutorul
social”. Si aici, se intampla o alta minune cereasca. Daca mai peste tot anul are 12
luni, calendarul gregorian al acordarii “ajutorului social” are o relatie directa cu
divinitatea, caci doar Bunul Dumnezeu stie cate luni sunt intr-un an sau cand se da,
cum se da, de ce se da si de ce nu se da “ajutorul social” sau unde se opresc banii pe
traseu. Si, daca tot nu respecta regulile lumesti, nici administrative si nici legale,
cream confuzie daca o sa continuam sa il denumim “ajutor social” sau venit minim
garantat, cand este vorba de “ajutor divin” sau venit misterios controlat.
Alta treaba e ca romii mai trebuie sa doarma cu capul pe o perna si nu doar
pe un norisor. Si aici, criteriile de acordare, motivele pentru care, spre exemplu in
Bucuresti se platesc sute de milione de euro pentru aranjamente florale si nimic
pentru locuinte sociale raman o taina supraomeneasca. Iar cei care beneficiaza de
asemenea locuinte sociale, trebuie sa stie cum si cu cine voteaza, iar daca nu stiu,
trebuie sa consulte baronul local al divinitatii. Ca altfel, nu vor mai pune capul seara
pe perna, ci il vor pune pe norisorul de pe trotuar.
Chiar daca invie cel putin o data la patru ani (pentru ca, uneori sunt alegeri si
la intervale mai scurte de timp), romii nu sunt ingeri pe bune. Romii pot fi si ei
“sensibilizati”, cu o atentie, o maslina, o portocala. Evident ca romii nu sunt
“importatori exclusivi” pentru atentiile, maslinele sau portocalele politicienilor si
altii se bucura de asemenea facilitati. Insa, acesta este unul dintre motivele pentru
care promisiunile electorale in Romania raman scrise pe norisori.
Ce ar fi trebuit sa alegem/culegem?
O alta problema serioasa este refuzul candidatilor de a discuta public despre
integrarea romilor. Presupun ca refuzul provine din calculul politic, aparent corect,
ca abordarea unui asemenea subiect in mod public conduce la pierderea de voturi
din randul populatiei majoritare.
Aparent corect, dar nu prea. Romii constituie o chestiune politica de interes
national pentru societatea romaneasca. Daca nu vorbim despre o chestiune, nu
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inseamna ca aceasta nu exista. Si daca ne bazam doar pe invierea partiala a romilor
in pragul alegerilor, nu solutionam problema dintre alegeri. Un candidat bun pentru
romi are nevoie de un program cu solutii concrete si rezonabile la problemele cu
care romii se confrunta.
Un candidat bun pentru romi trebuie sa demonstreze cum va solutiona, intre
altele, urmatoarele:
1. Eliminarea segregarii scolare cu care mii sau zeci de mii de copii romi se
confrunta. Unul dintre candidati, Victor Ponta, s-a grabit sa mearga la
funeraliile lui Nelson Mandela, iar altul, Monica Macovei, s-a comparat cu
Mandela. Niciunul insa nu incearca sa puna in practica principiile pentru care
Nelson Mandela s-a luptat. Sa fie oare o misiune imposibila sa convingi
societatea romaneasca de nevoia de a nu separa copiii pe baza culorii pielii?
2. Copiii romi abandoneaza scoala cu precadere la nivelul claselor V-VIII, pentru
a-si ajuta parintii in gospodarie sau la munca. Cu exact aceiasi problema si
intr-o proportie similara se confrunta si copiii romani si maghiari din mediul
rural. Sa fie oare o sarcina imposibila sa comunicam societatii ca este nevoie
sa sprijinim aceste familii pentru a isi mentine copiii in scoala? Ca avem
nevoie ca aceste sute de mii de copii sa isi termine studiile?
3. An de an, in marile orase, comunitati intregi de romi sunt aruncate de
autoritatile locale in strada. Oare niciunul dintre candidati nu este capabil sa
explice de ce nu este bine sa aruncam oamenii in strada, mai rau decat pe
animale? De ce copiii, femeile, batranii, indiferent de culoarea pielii nu
trebuie aruncati in strada ca gunoaiele? Sa fie societatea romaneasca in
ansamblul sau favorabila tratarii romilor ca animale? Sa fie oare imposibil sa
ii convingem pe cetatenii Capitalei ca nu este nevoie sa investim sute de
milioane de euro in aranjamente florale si ca acesti bani ar fi mai bine
investiti in locuinte sociale si case pentru tineri?
4. Investiile publice si private nu ajung si in comunitatile de romi, acolo unde
ajung aproape exclusiv investitii din proiecte si programe europene si
internationale si aproape deloc investitii de la bugetul de stat si din randul
investitorilor privati. Sa fie imposibil sa explicam de ce e nevoie ca si romii sa
fie angajati in fabricile si companiile ce se deschid/functioneaza in localitatile
din Romania? De ce trebuie sa deschidem usa locurilor de munca si pentru
romi, nu doar pentru alte etnii sau doar pentru rude/cunostinte/relatii ale
politicienilor? De ce in secolul XXI nu putem lasa oamenii sa traiasca in
bordeie sub pamant?
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5. De la un candidat bun pentru romi avem asteptarea sa arate ca nu ii
considera pe romi infractori si ca nu este rasist. Din pacate, in ultimii ani, in
randul politicienilor standardele s-au dovedit extrem de joase. Penibil, dar
aceasta este realitatea cu care ne confruntam si nu poate fi altfel cata vreme
politicienii dau cu afirmatiile rasiste mai ceva decat dau manelistii dedicatii
la lautari: de la Presedintele Romaniei 4 afirmatii, de la doi Prim-ministri 3
afirmatii, de la doi Ministri de Externe cate o afirmatie si separat de mai
devreme, de la mai multi parlamentari mai multe afirmatii si doua initiative
legislative rasiste.
In concluzie, programul unui candidat bun pentru romi este acela prin care
asigura faptul ca romii sunt parte din societate si ca si problemele acestora sunt
importante.
Sunt aceste lucruri imposibil de comunicat romanilor? Trebuie sa ne
ingrijoram daca duminica o sa alegem un candidat care nu e in stare sa faca nici
macar atata lucru?
Semipamflet
Marian Mandache
Acest articol reprezinta opinia personala a autorului si nu reprezinta pozitia fundatiei Romani CRISS.
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