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Вчера във Видин Национален център за развитие на ромите в България проведе общо
събрание на Регионалния център с представители на общинските ромски
представители от област Видин.На срещата бяха обсъдени наболелите проблеми на
ромите и беше направен анализ ,който обхваща проблемите на безработицата,
социалната защита, престъпността в ромските квартали в област Видин.Председателя
на Националният център Петко Асенов каза,че обикновено за проблемите на ромите се
говори само в предизборно време, но никой не ги пита след изборите дали са доволни
от ’изпълнените’ обещания в предишните избори.Никой не ги пита гръмките приказки и
обещания за работа,жилища,ток,вода ,хляб и всичко друго което прави нормален
живота им дали са осигурени.Многократно сме излъгани от управляващите и Кметовете
на общини и вече не можем да търпим.
На 23 октомври кметове и общински съветници,ще навършат 2 години от както ги
избрахме, може ли да се намери някой и да кажат досега какво са направили за
ромите? Обещаха с магическа пръчка да решават всички забатачени проблеми на
ромите? Страшната мизерия от ден на ден става по-пълновластна господарка на нашето
ромското население,ток и вода няма в много къщи казаха ромите от
Белоградчик,Ружинци,Ново село и Видин. Ромските квартали и днес са кални
помии,които управниците наричат улици.През лятото в махалите вони от мърша и
разлагащи се парцали.Туберкулозата и редици забравени през годините болести
станаха зловещи спътници на ромите.
Стотици болни хора остана сами да се лекуват, след като националната здравна каса
спря лечението им,защото са и длъжници.На много хора им спряха безплатните
лекарства и ги карат да плащат всички процедури като изследвания и лечение.Някой
общини са приели програми и стратегии за интегриране на ромите, а община Ружинци
която е над 30% ромско население не иска и да чуе за приемането на програма и
стратегия за ромите каза Кмета Венцислав Ванков.След трагичният инцидент на
изгорелите при пожар на барака с три дечица на 3, 5 и 7 години във Видин общинските
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власти и Кмета не направиха нищо и не предприеха никакви мерки в кв.Нов път за
подобряването на условията на живот на такива изпаднали бедни
семейства.Националният център за развитие на ромите в България, анализира и
сигнализира, че местните структури на властта имат постоянно сигнали за тлеещи
конфликти и е, че е възможно да се стигне до сблъсъци, ако не се вземат веднага
мерки за тяхното предотвратяване.
Трябва да се създаде прозрачност по отношение на изразходваните общински средства
за ромското население.
Ромите от общините се тревожат за бездействието на кметове и не може вече да се
търпи това тежко положение ,искаме да работим а не ни дават гладуваме и се
принуждаваме да крадем за да изхранваме децата си. Затова Националният център за
развитие на ромите в България, реши да организира провеждането на митинг
протести в общините Видин, Белоградчик,Ружинци,Ново село за да започне спешно
обсъждането и решаването на проблемите на ромите.
Обсъдено е с роми от Враца и Монтана да се включат подкрепа на митингите и ако е
нужно ще се стигне и затваряне на път Е 79 на Ружинци.Ако до края на две седмица
местната власт в Ружинци, не покаже, че е готова да започне решаването на
проблемите на хора от то жителите от него и околните села ще излязат на площада и
ще блокират общинската сграда и път Е79.Протестът ще бъде насочен срещу кмета
Венцислав Ванков.Негодуването на ромите ще бъде породено от тяхното грубо и
безцеремонно отношение към ромите ,отишли в кабинета на Кмета за да търсят да им
съдейства за решаване на изключително тежките битови проблеми ..Инициативен
комитет ще открие още тази седмица подписка сред недоволните роми за
отстраняването на Кмета,тъй като не притежава качества да управлява. Благодарение
на нас и с нашите гласове е станал Кмет и помним какви обещания е дал и ние му
повярвахме.
Помним колко бира и кебапчета раздадохте преди изборите! Помним колко работни
места ни обещаваше и какви ли не обещания ни даде казват ромите а сега ни е оставил
на произвола да страдаме още от глад и мизерия. Също така ромите настояват спешно
да бъде създаден постоянно действаш обществен комитет и Консултативен съвет по
ромските проблеми в него да бъдат включени всички ромски лидери, общински
експерти и организации.
Тези органи да разработят програми за намаляване на безработицата сред ромското
население,образование, културата, социални дейности, земеделие и семейно
планиране.Господа Кметове помнете,че гражданите в това число и ромите ви издигнаха
във властта,но и те са в правото си да вие отнемат.Излезе прав един приятел,който
каза ,че по-добре два пъти в месеца да има избори за да може ромите да се нахранят и
да се сетят управляващите за тях.Затова се обърнете с лице към проблемите на ромите
господа от местната власт.В противен случай ни очаквайте пред кметсвото! с искането
да си дават оставките кметовете на общини Видин,Белоградчик,Ново село като
предизвиква предсрочни местни избори неправителствени ромски организации и не
формални лидери за да започне обсъждането и решаването на проблемите на ромите .
Петко Асенов
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