Dragi prieteni ai RoMoMa.eR,
La începutul acestui an, COVID-19 a afectat proiectul RoMoMa.eR și ne-a arătat impactul
diferit pe care epidemia de Covid l-a avut asupra populației rome. Slavica Vasic, președinta
centrului BIBIJA pentru femei rome din Serbia, constată că viețile femeilor și fetelor rome au
fost afectate sever de această pandemie. Măsurile de izolare la domiciliu le-au forțat să stea
blocate în case unde erau chiar și trei generații, deseori fără apă curentă, electricitate sau
conexiune la internet. Femeile însărcinate și proaspetele mămici au dus greul sarcinilor
domestice. Multe adolescente au abandonat școala și acum își petrec tot timpul cu treburi
casnice. Multe nu se vor mai întoarce la școală.
În ultimele săptămâni, promisiunea vaccinului a reînviat speranța că acest coșmar s-ar putea
termina. Totuși, multe familii rome știu că ce este mai rău încă nu a sosit. Lipsa unor servicii
sociale sau suprasolicitarea acestora accentuează efectele inegalității. O consecință directă
este că discriminarea opresiva de gen împotriva femeilor rome a crescut și a căpătat forme
noi, manifestându-se frecvent împotriva fetelor vulnerabile. Alianța Europeană pentru
Sănătate Publică solicită măsuri care să prioritizeze grija acordată sănătății lor și a stării lor
psihologice de bine.
Impactul pe care COVID-19 l-a avut asupra RoMoMatteR aduce la lumină și violențele la
adresa populației roma, cealaltă pandemie care distruge viețile familiilor rome și le ține
captive în sărăcie, tăcere impusă și infracționalitate. Toate măsurile luate pentru a preveni
infectarea au dus la închiderea așezămintelor, la interzicerea de a vinde pe stradă, la
concedieri în economia gri, la lipsă de sprijin pentru a facilita participarea la învățământul on
line, în cazul în care nu au dus direct la închiderea serviciilor sociale și situații de brutalitate a
poliției.
În acest scenariu, prietenii RoMoMatteR au văzut efortul depus de femeile din organizațiile
rome și de către mame și fete în comunitățile lor. Femeile din Alicante au făcut ca tabăra de
vară din 2020 să fie de neuitat pentru un grup de fete care și-au exprimat visele lor pentru
prosperitate și libertate. Îmbrățișându-le, femeile din Straldzha le au spus zilnic fetelor ca ele
contează și le-au oferit povești care să le anime imaginația. Femeile din Seville le-au învățat
pe fete cum să aibă putere ca să lupte pentru și să-și susțină comunitățile, iar femeile din
Cordoba le-au arătat fetelor valoarea perseverenței pentru a crede în ele însăși. Femeile din
București au găsit mii de feluri pentru ca fetele din Ferentari să le spună cum s-au simțit și să
le arate că au fost auzite. Femeilor din RoMoMatteR le-a fost clar încă din prima zi a
pandemiei că nimic nu le va putea opri de la a visa și a munci pentru o lume mai bună.
Atunci când pandemia va dispărea și vom începe să ne recăpătăm viețile, visele pe care fetele
le-au împărtășit cu noi vor rezona și vom deveni conștienți de moștenirea femeilor
RoMoMatteR. Multe instituții ne îndeamnă să le insuflăm entuziasm și energie persoanelor
tinere ca să profite de noile oportunități ce vor fi disponibile mai devreme decât mai târziu.
Femeile din RoMoMatteR vor fi contribuit la a face ca talentul fetelor rome bulgare, spaniole
și românce să fie prezent în noua realitate și astfel fetele vor fi mai bine pregătite să se bucure
de lucrurile frumoase din viața lor. Asta este ceea ce contează cu adevărat!

Sănătate, bucurie și înflorire în 2021!

