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Comunicat de presă
Problemele botoşănenilor de etnie romă prezentate conducerii Prefecturii
Reducerea drastică a experţilor şi specialiştilor de etnie romă, care să rezolve
problemele comunităţilor, deficienţe ale legislaţiei care afectează viaţa botoşănenilor,
rezistenţa unor şefi de instituţii în a înţelege rolul experţilor pentru romi au fost
principalele probleme puse în discuţie luni, 26 noimebrie, în cadrul Grupului de Lucru
Mixt, a cărui şedinţă s-a desfăşurat în sala mare a Prefecturii.
Membrii grupului format la nivelul Instituţiei Prefectului au explicat că, dacă la
începutul implementării legislaţiei privind îmbunătăţirea situaţiei romilor în judeţul
Botoşani, erau prinşi în structurile nou create circa 70 de experţi romi, în prezent numărul
mediatorilor şi al asistenţilor comunitari pe această problematică a scăzut la 35.
Mai mult, primarii şi directorii de şcoli nu permit experţilor să meargă în teren ci
le trasează sarcini ce nu sunt cuprinse în fişa postului. Astfel aceştia ajung să se ocupe de
documente ale primăriei sau de centralizarea absenţelor şcolare. S-a dat exemplul negativ
al Şcolii generale nr. 2 din Botoşani şi a numeroase primării din judeţ.
„Sunt convins că aceste probleme se pot rezolva. Trebuie discutat punctual pe
situaţiile semnalate şi se găsesc soluţii, pentru că depinde numai de noi să le rezolvăm.
Domnul subprefect coordonează nemijlocit Grupul de Lucru Mixt, iar dacă apar
probleme mai sensibile, vă invit la mine oricând pentru a căuta soluţii.”, a declarat
prefectul Costică Macaleţi.
În acelaşi cadru s-a arătat şi că beneficiarii ajutoarelor sociale sunt nevoiţi să se
deplaseze lunar şi câte 100 de kilometri pentru o adeverinţă ce nu se poate elibera decât la
sediul AJOFM, în timp ce alocaţia de sprijin este retrasă tuturor copiilor unei familii doar
dacă unul dintre aceştia absentează de la şcoală.
„Acestea sunt carenţe legislative. Nu este normal să laşi 6 copii fără alocaţie de
sprijin din cauza unui frate care are, poate alte priorităţi. Vom face demersuri pentru a
semnala aceste probleme la ministerele de resort”, a declarat subprefectul Sebastian
Tocariu, acesta adăugând că în perioada următoare va declanşa o campanie de
conştientizare a administraţiilor locale pentru ca experţii romi să fie lăsaţi să-şi desfăşoare
activităţile specifice.
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