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MAKEJTE GADÅ½OVÃ‰, AÅ¤ SE MÃ•ME LÃ•P!
PondÄ›lÃ-, 29 zÃ¡Å™Ã- 2008

Podle nÄ›kterých lidí má prý billboard, který nechal udÄ›lat ústecký hejtman JiÅ™í &Scaron;ulc, rasistický podtext. Autorem textu
v&scaron;ak není on, ale samotné men&scaron;inové etnikum - originál je k vidÄ›ní na nÄ›kolika na domech sídli&scaron;tÄ›
Janov. Primátor jen jejich vzkaz zvÄ›t&scaron;il... A to protiromské pÅ™eci není. Jo, takhle kdyby tam bylo: Makejte Romové,
aÅ¥ vás nemusíme Å¾ivit.
Spousta RomÅ¯ si bohuÅ¾el zvykla, Å¾e nemusí hnout ani prstem, Å¾e staÄ•í jen jednou mÄ›síÄ•nÄ› udÄ›lat humbuk pÅ
natáhout ruku. VÅ¾dyÅ¥ kdo v tomhle státÄ› opravdu chce pracovat, tak si práci najde. Ano, moÅ¾ná to nebude vÅ¾dy
pÅ™esnÄ› to, co by chtÄ›l, a za tolik, co by rád, ale práci na nutnou obÅ¾ivu najde. Jinak by tu nebylo tolik pracujících z
Východu. KdyÅ¾ se ale u nás zavedl systém sociálních dávek, kdy i Ä•lovÄ›k s nedokonÄ•eným základním vzdÄ›láním si lehce
spoÄ•ítá, Å¾e pokud nechce pracovat, tak ani nemusí, není divu. MÅ¯Å¾e se vÄ›novat zábavÄ› a plodit dÄ›ti - svÅ¯j vedlej&scar
zdroj obÅ¾ivy. (Mj. váÅ¾ím si tÄ›ch nÄ›kolika málo, co opravdu makají, ale bohuÅ¾el, tÄ›ch pár je jen jako kapka v moÅ™i.)
Å™adoví obÄ•ané vybydleli byt (potaÅ¾mo celý dÅ¯m) jak Romové ve VsetínÄ›, tak by skonÄ•ili pod mostem a dostali &scaron;
k úhradÄ›. Oni v&scaron;ak dostali UNIMO buÅˆky i se satelity, ale &bdquo;bohuÅ¾el na periferii". Nu, pÅ™átelé, zajímalo by
mÄ›, zdalipak se jezdí nÄ›kdo ze zastáncÅ¯ jejich práv podívat, jak to dnes vypadá v MatiÄ•ní ulici. Potkani, kteÅ™í Å¾ijí v
odpadcích pod okny, jsou pomalu vÄ›t&scaron;í neÅ¾ koÄ•ky. KaÅ¾dý z ochráncÅ¯ práv této men&scaron;iny by si jich mÄ›l vz
nÄ›kolik na podnájem.. Taky byla zÅ™ízena role "romských koordinátorÅ¯", coÅ¾ jsou vÄ›t&scaron;inou Romové, které
komunita uznává; ti si v komunitÄ› vytipují pomocníky a spoleÄ•nÄ› kaÅ¾dodennÄ› pracují na tom, aby oÅ¾ralí rodiÄ•ové,
vyspávající kocovinu, vstali a poslali dÄ›ti do &scaron;koly.
A co na to zákon? KdyÅ¾ pÅ™estanu posílat dítÄ› do
&scaron;koly já, nebo je budu posílat krást, tak mÄ› zavÅ™ou za § 217 (ohroÅ¾ování mravní výchovy mládeÅ¾e). KdyÅ¾ totéÅ
udÄ›lá "diskriminována" men&scaron;ina, tak se k nim posílají "koordinátoÅ™i". On jim snad nÄ›kdo brání dávat dÄ›ti do
&scaron;kolek a &scaron;kol? (KaÅ¾dý má pÅ™eci povinnost do &scaron;koly 10 let chodit, jenÅ¾e &scaron;kolní výuku si jejic
rodiÄ•e pÅ™edstavují tak, Å¾e místo toho po&scaron;lou dÄ›ti do tramvaje okrádat cestující.) KdyÅ¾ k nim jde sociálka, tak aby
vzali s sebou nejménÄ› 4 policisty, jinak se tam nikdo neodváÅ¾í. A nedejboÅ¾e, aby nÄ›kdo navrhnul takovýmto rodiÄ•Å¯m dÄ
odebrat - to by byl Å™ev o diskriminaci... To by totiÅ¾ jejich rodiÄ•Å¯m sebrali zdroj obÅ¾ivy (dÄ›tské krádeÅ¾e jsou nepostiÅ¾
z dÅ¯vodÅ¯ vÄ›ku a navíc by pÅ™i&scaron;li o sociální dávky na dÄ›ti).
Romové tu s námi Å¾ijí asi 500 let, takÅ¾e to urÄ•it
nebude otázkou posledních 10 let, kdy se rozmohla tahle multikulti propaganda. Komunisti je minulých Ä•tyÅ™icet let nutili
posílat dÄ›ti do &scaron;kol a pracovat, dávali jim byty apod. NepodaÅ™ilo se jim nic zmÄ›nit. Jak to nÄ›kdo chce mÄ›nit dnes,
kdyÅ¾ nikdo nikoho do niÄ•eho nenutí a nikdo nic nemusí? Pravda je, Å¾e tenkrát v naprosté vÄ›t&scaron;inÄ› do nÄ›jaké té
práce chodili. A taky - za sociálizmu nebyly dávky, kdo chtÄ›l jíst, musel pracovat. Je&scaron;tÄ› existoval paragraf o
pÅ™íÅ¾ivnictví... a získat status invalidního dÅ¯chodce bylo tenkrát mnohem obtíÅ¾nÄ›j&scaron;í. Jo - právo na práci bylo
vymÄ›nÄ›no za právo na podporu.
Je&scaron;tÄ› uvedu jeden pÅ™íklad: asi pÅ™ed 15 lety se otevÅ™ela jedna "romská" tÅ
policejní stÅ™ední &scaron;kole; s tím, Å¾e to je to pravé Å™e&scaron;ení: aÅ¥ si je pohlídá jejich vlastní policie. Nápad urÄ•itÄ
chvályhodný. Ale - do pÅ¯l roku zbyli z 26 studentÅ¯ dva! Ostatní museli odejít, jelikoÅ¾ byli obvinÄ›ni z rÅ¯zných trestných Ä•inÅ
Ti dva sice dostudovali, ale následovali své ex-kolegy do jednoho roku. Ano, dostali &scaron;anci - vzali je na policejní
&scaron;kolu (v podstatÄ› bez jakéhokoliv vzdÄ›lání), stát jim platil ve&scaron;keré výdaje, dostávali plat, etc... Albert
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