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Цигани само трују живот, они краду, силују. Са њиховим слатким животом треба
окончати – изјавио је недавно шеф локалне администрације градића Нови Биџов у
Чешкој Павел Лоуда. Колегу је истог тренутка подржао градоначелник суседног Хлумице
над цидлиној Мирослав Ухитил. Нема сумње да су чешки чиновници изразили
расположење не само сопствених мештана, већ и многих Европљана. Уз то и становника
португалског града Бежа, где је подигнут и законодавно утврђен стометарски зид који
ограђује цигански кварт. Истомишљеници одлучних Чеха наћи ће се данас и у Словачкој,
где циганска мањина прети да постане већина, као и у Румунији, Бугарској, Мађарској,
Грчкој, у Француској, Италији и других земљама старог света.

  

Ситуацијом око Роми у Новом биџову озбиљно се позабавила Парламентарна скупштина
СЕ, на узбуну позива Врховни комесар УН за људска права, па и влада саме Чешке
Републике пожурила је да се умеша и да отрезни државног чиновника. Разлози и повод
за његову изјаву су следећи. Ромско становништво градића није стабилно, његов део
чине номади. Забележени су случајеви не само крађе, већ и напада, силовања од стране
Рома... Незадовољство тим стањем је преплавило и Интернет. Чешки форуми на ту тему
преплављени су бурним реаговањима. Навешћемо две изјаве:

  

„Такозвана политичка коректност уништава западну цивилизацију. То је тоталитаризам,
само са супротним знаком.“

  

„Неколико векова Цигани живе међу нама, али нису навикли да се придржавају наших
закона. Шта расизам има са тим?“

  

Ставове учесника чешког интернет-форума коментарише политиколог и заменик шефа
Центра за политичке технологије, Алексеј Макаркин:

  

„Сукобљавају се две сасвим различите културе, два супротна ментална прилаза. Чеси
инстистирају не на асимилацији Рома, већ на томе да се прихватају одређена правила
суживота, стандарди понашања. Али Роми нису емигранти, нису Вијетнамци или
Мароканци. Они су дубоко укорењени на тој територији, сматрају да имају право да
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живе овде по сопственим правилима. Званична политика ЕУ, Савета Европе подржава у
првом реду националне мањине, њихово право на самоизражавање, на самосвојност,
пошто су они слабији. Али како да се објасни обичном Чеху, Французу или Бугарину да
криминал није национална црта Цигана, већ резултат тога што на тржишту рада они
једноставно нису конкурентни.

  

Шта да се ради? У совјетско време издвајали су велика средства како би привикли
слободно племе начину живота на једном месту, насилно су их терали у колхозе. И
ништа није успевало. Они су добри коњушари, ковачи, али нису земљорадници. Треба им
дати могућност да реализују своје наклоности. И што је најважније - ако је прекршен
закон, треба судити криминалцу, а не етносу.“

  

У Новом биџову убрзо предстоје избори за шефа локалне администрације. Кажу да је на
антициганској реторици скандалозни градоначелник само зарадио поене код локалног
становништва. И то је, сматра Алексеј Макаркин, заједничка европска невоља.

  

Зашто је она тако акутна управо у Чешкој и како се према Ромима односе у Русији? У
наредном програму разговараћемо о томе са потпредседником Међународног савеза
Рома, доктором историјских наука Надеждом Деметр.

  

(Глас Русије)
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