Dan Niţu a sărit în sprijinul
copiilor romi pe care-i îndeamnă să
meargă la şcoală

Uitaţi de
întreaga lume şi discriminaţi de societate, copiii romilor ajung în majoritatea
cazurilor să comită infracţiuni în România sau în străinătate. Lipsa de educaţie este
una din principalele cauze ale căderii lor în dizgraţie şi, de aceea, senatorul
vâlcean Dan Niţu îi îndeamnă să nu abandoneze şcoala. Pentru Ziua Internaţională a
Copilului, parlamentarul PNL a desfăşurat o campanie de ajutorare a copiilor din
comunităţile de romi din judeţul Vâlcea. Le-a dăruit cadouri, însă cel mai de preţ dar
a fost sprijinul şi implicarea sa în campania de diminuare a riscului de abandon
școlar în rândul tinerilor rromi. Campania se va desfăşura la Drăgăşani, Lungeşti şi
Laloşu, iar senatorul Niţu promite că se va implica activ. „Problemele cu care se
confruntă aceste comunități sunt numeroase și stringente, începând cu lipsa
condițiilor minime de trai – apă, curent electric, colectarea gunoiului – și până la
imposibilitatea de a urma cursurile unei școli, inclusiv din pricina numeroaselor
cazuri de discriminare. Percepția generală, care nu s-a schimbat aproape deloc în
ultimii 25 de ani, este aceea că populația rromă are un comportament violent și ilegal
și, că, cel mai adesea, nu acordă importanță educației. Și statistic, din rândul
rromilor sunt cei mai mulți dintre elevii care abandonează școala. În dezbaterea
parlamentarilor, în prezent, se află o lege care prevede sistarea alocației pentru
elevii care adună, în decursul unui semestru, 100 de absențe nemotivate. De aceea,
este important să știe, atât copiii, dar mai ales părinții lor, că vor pierde alocația
dacă nu vin la școală, la fel de important cum este să știe că de educația pe care o
primesc depinde viitorul comunităților lor, șansa lor la o viață decentă și
independentă. Eu am convingerea că, pentru aceste comunități, se pot face multe, de la
aceste campanii de informare în cadrul cărora reprezentanții lor îi ajută să se

înscrie la școală, până la programe europene ai căror beneficiari să fie cu adevărat
rromii. Sper și aștept însă o mai mare implicare în rezolvarea acestor probleme și din
partea administrațiilor locale, a comunităților locale, dar mai ales a Bisericii –
toți aceștia sunt vectori locali care îi pot ajuta să se integreze mai ușor în
societate și, astfel, să schimbe și percepția actuală despre populația rromă”, a
precizat senatorul Nițu.

