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To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo... V souÄ•asnÄ› probíhající diskusi o Romech jsme se zatím nedostali k tomu, které
kroky jsou zbyteÄ•nÄ› a které naopak vhodné. Ano, je absurdní pitomost do nekoneÄ•na opravovat jimi zdevastovaná obydlí
a pÅ™idÄ›lovat jim nová. To je bezedná studna na peníze. Pokud za minulého reÅ¾imu mÄ›li "v&scaron;e odpu&scaron;tÄ›no"
a za souÄ•asného jsou bohatÄ› dotování dávkami, tak se o Å¾ádné integraci hovoÅ™it nedá.
VÅ¾dyÅ¥ tito lidé mají stejná práva a povinnosti jako kdokoliv jiný. Navíc k tomu, aby mohla být provedena zmÄ›na, nestaÄ
zmÄ›nit zákon nebo upravit pro nÄ›koho výhodnÄ›ji podmínky. Å½ijeme v extrémnÄ› rovnostáÅ™ské spoleÄ•nosti, která
v&scaron;em zaji&scaron;Å¥uje &scaron;anci na vzdÄ›lání a ze v&scaron;ech sil se snaÅ¾í vyrovnávat sociální rozdíly.
Pokud ov&scaron;em nejsou schopni vstÅ™ebat ze spoleÄ•nosti základní pravidla chování, tak je to jejich problém - a ta
typická výmluva na to, Å¾e je rodiÄ•e posílali krást - coÅ¾pak oni okolo sebe nevidÄ›li, Å¾e krást se nemá?
Stále se dokola
hovoÅ™í o tom, Å¾e se musí zaÄ•ít s pÅ™evýchovou dÄ›tí - ale jak si to ti, kteÅ™í tohle chtÄ›jí, pÅ™edstavují? PÅ™ed více ja
akce - pÅ™ed&scaron;kolní romské dÄ›ti mÄ›ly zadarmo speciální tÅ™ídy ve &scaron;kolkách, kde je uÄ•ili Ä•esky, základÅ¯m
hygieny, seznamovali je s na&scaron;í kulturou - napÅ™. jim Ä•etli pohádky a malovali obrázky, chodili s nimi na keramiku
atd. I jídlo dÄ›tem platila obec, ve tÅ™ídÄ› bylo víc uÄ•itelek neÅ¾ ve tÅ™ídách ostatních. VÄ›t&scaron;ina tÄ›chto speciálních
jednoho mÄ›síce nemÄ›la jediného pÅ™ed&scaron;koláÄ•ka - dÅ¯vod? Oni ty romské matky musely ráno vstát, dát dÄ›tem
snídani, obléci je a dovést do &scaron;kolky... To samé bylo v prvních tÅ™ídách - speciální asistentky mÄ›ly s dÄ›tmi po
vyuÄ•ování (nÄ›co jako druÅ¾ina) udÄ›lat domácí úkoly, nÄ›které dokonce docházely do rodin. SkonÄ•ilo to, protoÅ¾e Romové
nemÄ›li o tuto pomoc zájem - prý staÄ•í terorizování jejich dÄ›tí ve &scaron;kole.
A jak tedy jinak chtÄ›jí tu správnou pÅ™evý
na&scaron;i &bdquo;moudÅ™í" Å™e&scaron;it? To jako sebrat matkám dÄ›ti a dát je do &bdquo;slu&scaron;ných" rodin? Mj. je
známo (popsáno) dost pÅ™ípadÅ¯ adoptovaných dÄ›tí (od miminek), kdy do jisté doby bezproblémové dÄ›cko zaÄ•alo ve vÄ›ku
cca 13-14 let vést Å¾ivot typický pro nepÅ™izpÅ¯sobivou men&scaron;inu. Netvrdím, Å¾e to platí pau&scaron;álnÄ›, ale ta
dispozice je tam zÅ™ejmá - geny se prostÄ› nezapÅ™ou, nebo jen velmi tÄ›Å¾ko. Jakou konkrétní radu byste mÄ›li vy, kdybys
&bdquo;do toho mohli mluvit"?Jak byste Å™e&scaron;ili souÄ•asnou napjatou situaci v LitvénovÄ› a dal&scaron;ích mÄ›stech?A
jaký program byste navrhli do dal&scaron;ích let? Flori@n
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