Политиките в подкрепа на уязвимите групи в България в контекста на членството й
в ЕС.
Здравейте, казвам се Теодор Димитров, на 23 години, роден и израсъл в град
Благоевград. Завършил съм Математическа гимназия „Акад. С.П. Корольов“ през 2010
година. Завърших Американския университет този Май месец. В момента се занимавам с
изграждане на собствен бизнес с мои партньори.
Почти инстинктивно, когато чуем „уязвима група“, в съзнанието ни изникват
термини като „малцинство“, „пенсионери“ или „имигранти“. Напоследък следя една
специфична уязвима група и това е ромското малцинство в България. Макар стотиците
опити, закони и инициативи за интегриране, този проблем остава нерешен и почти винаги
обвиняваме малцинството. Едва ли има по-грешен подход.
Аз съм израсъл в Благоевград, град с около 70 000 души население. Възпитаван съм
да уважавам хората около мен, но не ще забравя уроците, които ми бяха давани. Че това
малцинство е лошо по подразбиране, че не трябва да се отнасям с добро към тях. Разбира
се, и тогава, и сега не разбирам защо това се проповядва. Има една страхотна мъдрост:
„Колкото и добро да е едно куче, удряш ли го с пръчка най-накрая ще те ухапе.“ Това се
случва и сега в България. Подаваме ръка, но някакси изкуствено, за да залъжем, и след
това да нанесем удар. Вместо да се опитваме да интегрираме ромското малцинство, нека
се опитаме да интегрираме себе си и да се опитаме да ги разберем и да ги приемем такива,
каквито са, и да спрем да ги третираме като „малцинство“, „роми“ или други
наименования. Да се отнасяме с тях като български граждани и да ги оставим сами да
намерят своя път.

Вместо да се използват специализирани програми, които ги създават чувство на
специалност, че някой им дължи нещо, че им трябва помощ, защото те не са достатъчно
добри сами, за да го свършат, предлагам следните решения:
-Да се създадат обучителни семинари, които да биват представяни на работодатели,
които се опитват да елиминират негативизма спрямо ромското малцинство
-Да се елиминира етническата сегреграция в българските училища. Наскоро имаше
репортаж как родителите бяха заплашили, че ще спрат децата си да ходят на училище, ако
представителите на малцинството не бъдат премахнати от групата. Това е недопустимо за
държава-членка на ЕС.
-Законите да биват налагани със същата сила
-Да бъде променена структурата на парламента, а именно добавяне на квоти за
определени групи.
Това са няколко от точките, които могат да бъдат старт на нашия дебат. Благодаря
Ви за вниманието.
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