4 septembrie 2007

“Romii: la periferie!”
Vineri, 31 august 2007, rasismometrul s-a mutat, pentru o zi, la Craiova. In cortul amenajat in
fata Teatrului National “Marin Sorescu” peste 160 de persoane au beneficiat de o consultatie
gratuita cu rasismometrul si au primit, de la asistentii nostri in sanatate civica, un tratament pentru
ameliorarea sau tratarea stresului rasial.
Analizele detaliate indica valori uimitoare:
Din totalul participantilor, 50,6% au declarat ca nu au avut deloc sau foarte rar conflicte cu romi,
ca nu isi doresc sa locuiasca intr-un oras fara romi si ca valoarea tensiunii lor nu are nicio legatura
cu faptul ca romii ar fi infractori. 17,7% au dat un raspuns neutru, iar 31,7% au raspuns afirmativ
la intrebarile de mai sus.
In ciuda raspunsurilor majoritar pozitive in relatia cu romii, 36% dintre cei intervievati sunt de
acord cu mutarea romilor, mai mult de jumatate dintre ei (54%) propunand solutii segregationiste
(la periferie sau intr-un loc al lor, un cartier, un oras oriunde, dar separati de ceilalti). La acest
procent de 36% se adauga un altul de 14% de raspunsuri extremiste („romii sa fie mutati la
„Bug”, in „Transnistria, sa ii termine Antonescu”).
Doar 20% dintre respondenti nu sunt de acord ca romii sa fie mutati, existand si trei persoane care
au raspuns „sa fim impreuna”.
Actiunea s-a bucurat de implicarea locuitorilor Craiovei. Nu acelasi lucru se poate spune, insa,
despre reprezentantii autoritatilor locale; nici macar unul dintre acestia nu a raspuns invitatiei de
a-si testa sanatatea civica (Primarie, Prefectura, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca,
Directia de Munca, Directia de Sanatate Publica, etc), dovedind, inca o data, locul ocupat de
romi, cetateni ai Romaniei, pe agenda publica a autoritatilor locale.
Evenimentul de la Craiova a urmat unei actiuni similare din Bucuresti, in luna august si se doreste
repetarea lui si in alte orase din Romania. Acesta a fost organizat de Asociatia Centrul Tinerilor
Romi “Amaro Suno”, in parteneriat cu Romani CRISS si cu sprijinul Agentiei Nationale pentru
Romi, in cadrul unei campaniei anti-discriminare.
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“Testeaza-ti sanatatea civica” are loc in cadrul proiectului “Pasi spre toleranta”, implementat de Romani CRISS, in parteneriat cu
Agentia de Monitorizare a Presei si finantat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

