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SCRISOARE DESCHISA
Stimate dle Prim-Ministru,
Romani CRISS condamna cu fermitate modul in care s-a propus formarea unui
liceu cu predare in limba romani/liceu pentru romi si va solicita initierea unei
dezbateri publice serioase cu privire la oportunitatea si la modalitatea de infiintare a
unui asemenea liceu.
In forma prezentata public, initiativa este haotica, improvizata, neprofesionista
si vine in contradictie cu prevederile legale nationale si internationale.
In primul rand, aceasta initiativa abordeaza mai multe probleme fara o legatura
reala intre ele: utilizarea unei foste cazarme militare pentru crearea unui liceu cu
predare in limba romani, un drept garantat minoritatilor nationale din Romania,
rezolvarea unei probleme sociale, reducerea abandonului scolar prin oferirea unei
mese calde, toate acestea in lipsa unei consultari publica prealabila a parintilor, a
organizatiilor nonguvernamentale si a altor actori interesari.
In graba cu care s-a promovat aceasta initiativa s-au ignorat unele aspecte
elementare, precum faptul ca segregarea copiilor romi nu este de natura sa conduca la
reducerea abandonului sau la imbunatatirea rezultatelor scolare. Ba dimpotriva.
Se arata de initiatori ca liceul va fi cu predare obligatorie in limba romani, insa
nu va fi invatamant integral in limba materna, ci doar cursuri de limba si de civilizatie
romani. In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, parintii au dreptul de a
decide pentru copiii lor cu privire la frecventarea de catre copii a acestor cursuri, astfel
incat obligativitatea acestor cursuri, asa cum a fost propusa de initiatori, incalca
dreptul recunoscut de lege parintilor.
Totodata, aceasta propunere, in forma prezentata public, constituie o fapta de
discriminare, respectiv de segregare. Legea recunoaste ca exceptie doar situatia
unitatilor de invatamant cu predare integrala in limba romani sau in sistem bilingv.
Separarea copiilor in sistemul de invatamant nu poate avea loc pe criterii etnice, ci
doar pe criterii lingvistice. Situatia in care se preda integral in limba romana si se fac
cursuri de limba si de civilizatie romani este prevazuta expres ca o forma de segregare,
astfel incat, aceasta initiativa conduce la formarea unui liceu segregat pe criterii
etnice, lucru ce contravine legislatiei in vigoare.
Intr-adevar, in cazurile documentate de Romani CRISS, segregarea scolara
aparea ca urmarea a opiniilor unor cadre didactice si/sau parinti neromi ca trebuie
separati copii romi de cei majoritari intrucat romii sunt murdari, hoti, violenti etc.
Opinia Romani CRISS este ca Guvernul, impreuna cu unii deputati ai minoritatilor nu

pot folosi separarea copiilor romi de cei majoritari pentru a justifica infiintarea unei
sectii in limba maghiara la Facultatea de medicina si farmacie din Targu Mures. Cele
doua subiecte nu se alfa intr-o legatura directa, liceul romilor urmarind rezolvarea
unei „prbleme sociale, nu etnice”1 , iar crearea sectiei de limba maghiara de la Targu
Mures are la baza ratiuni ce tin de drepturile garantate minoritatilor nationale.
Romani CRISS sustine in mod ferm combaterea segregarii scolare pe criterii
etnice, iar in opinia noastra autoritatile trebuie sa prioritizeze accesul copiilor
romi la un invatamant de calitate, atat in sistemul de masa (in limba romana)
precum si in limba materna si/sau in sistem bilingv, insa cu respectarea legislatiei in
vigoare, cu seriozitate si profesionalism precum si cu respectarea dreptului parintilor
de a dispune cu privire la educatia copiilor.
Totodata, constituirea unui liceu cu predare in limba romani sau in sistem
bilingv constituie un obiectiv perfect legitim, pe care Romani CRISS il sustine
fara rezerve, dar care risca sa fie compromis prin asemenea demersuri
politicianiste, neserioase si nelegale. Infiintarea un liceu cu predare in limba
romani sau in sistem bilingv nu poate fi prezentata ca o solutie la rezolvarea
problemelor sociale ale romilor, pentru ca de jure si de facto vizeaza un alt subiect,
anume punerea in practica dreptului a a invata in limba materna, drept garantat
minoritatilor nationale de Constitutia Romaniei.
Educatia copiilor romi este un subiect mult prea important pentru a putea
permite utilizarea sa in dispute si trocuri politicianiste sau in realizarea de
experimente politice avand drept cobai copiii romi.
Va reamintim ca, in ultimii ani, dialogul dintre organizatiile nonguvernamentale
ale romilor si Guvernul Romaniei s-a diminuat considerabil, acest fapt reflectandu-se
in modul in care Guvernul decide sa solutioneze problemele romilor, atat prin astfel de
initiative, cat si prin adoptarea Strategiei nationale pentru integrarea romilor.
Va solicitam, dle Prim Ministru, un dialog real, transparent si care sa
urmareasca accesul copiilor romi la educatie de calitate.
Cu stima,
Margareta Matache
Director executiv
Romani CRISS
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A se vedea in acest sens declaratiile deputatului Pambuccian din data de 13 martie, preluate de Agerpress.

