Скъпи приятели на RoMoMatteR.
В началото на тази година, COVID-19 проникна в сърцето на RoMoMatter и
категорично ни показа колко голяма е пропастта между ромските семейства и
останалата част от обществото. Славица Васич, председател на „Ромския женски
център BIBIJA“ в Сърбия, признава, че животът на ромските жени и момичета е
сериозно засегнат от пандемията. Ограничителните мерки принудиха всички да се
затворят в домовете си. В много от случаите, ромските семейства поделят покрив с три
поколения, често без течаща вода, електричество или връзка с интернет и телевизия.
Бременните жени и младите майки понесоха тежестта на претоварването от
домакинска работа. Много девойки и подрастващи напуснаха училище и сега прекарват
цялото си време в домакински задължения. Мнозина от тях никога вече няма да се
върнат в училище.
През последните няколко седмици новините за одобрената ваксина съживиха
надеждата, че този кошмар скоро ще приключи. Много от ромските семейства обаче
знаят, че най-лошото тепърва предстои. Неефективните и несигурни социални и
здравни услуги в общността влошават последиците от неравенствата. Пряка последица
е задълбочаването на проблемите с неравенства основани на пола срещу ромските
жени. Тези неравенства не само се увеличиха, но придобиват нови форми – осезаемо се
забелязват още повече неравенства най-вече срещу най-уязвимите момичета от ромски
произход. „Европейският алианс за обществено здраве“ призовава за предприемане на
мерски, които да увеличат грижите за здравето и психическото благосъстояние на
ромските момичета.
Влиянието, което COVID-19 оказа и продължава да оказва върху RoMoMatter разкрива
жестокостта на антиромския расизъм - друга пандемия, която вреди на живота на
ромските семейства и ги затваря в омагьосания кръг на бедността, липсата на глас и
чуваемост и криминализирането. Редица от мерките, предприети за справяне с
коронавируса, всъщност водят до ограничаване на достъпа и затваряне на цели
квартали, до забрана за търговия и продажби на открито и закрито, загуба на работни
места в сивата икономика, липса на подкрепа за дистанционното обучение на
учениците, а в някои крайни случаи и до затваряне на социални услуги и полицейски
произвол и жестокост. Този усложнен контекст наистина попречи на екипите от
RoMoMatter жени-фасилитатори да създадат и предложат пространство за надежда и
по-добро бъдеще за ромските момичета.
Въпреки пречките и усложнените условия за работа покрай COVID-19, приятелите и
съмишлениците на RoMoMatteR са свидетели на енергията и усилията на местните
партньорски организации, жените фасилитатори, участващите майки и момичетата.
През месец юли 2020 година жените от Аликанте организираха и случиха летен лагер,
незабравим за групата участващи момичета, които изразиха мечтите си за
благоденствие и свобода. Жените от град Стралджа в България прегръщаха момичетата
във всеки специален момент за тях, напомняйки им защо са важни и ценни като
личности и споделяйки им истории, които да подхранват въображението им. Жените в

Севиля научиха момичетата как да намерят смелост и да бъдат чути, за да се застъпват
за своите квартали, а жените от Кордоба показаха на момичетата колко е важно да
бъдат постоянни и да вярват в себе си. Жените от Букурещ намериха хиляди начини да
бъдат близо до момичетата от Ферентари и да се почувстват чути и забелязани. За
жените на RoMoMatter беше ясно от първия ден на пандемията, че нищо няма да им
попречи да мечтаят и да се застъпват за един по-добър свят.
Когато пандемията отмине и ние започнем да се връщаме към нормалния живот,
мечтите, които момичетата са споделили с нас ще отекват в съзнанието ни и ще си
дадем сметка за постигнатото от жените на RoMoMatter. Много институции ни
призовават да подготвим младите хора с ентусиазъм и енергия, за се възползват от
новите възможности, които съществуват и ще се откриват пред тях. Жените на
RoMoMatter ще са допринесли за това Българските, Испанските и Румънски момичета
от ромски произход да разгърнат и осъзнаят таланта си в новата реалност и ще бъдат
по-добре подготвени да изживеят живота си по красив начин. Това е, което наистина
има значение.
Пожелаваме Ви здраве, радост и благоденствие през новата 2021 година!

