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SUNT PUªI LA TREABÃ

Picioarele femeii bat un ritm numai de ea ºtiut, în timp ce corpul i se
leagãnã uºor. Danseazã de bucurie, pentru cã astãzi e o zi mare pentru ea.
Gabriela Duminicã are 56 de ani ºi pentru prima data în viaþã are un act de
identitate. Nu mai pridideºte sã mulþumeascã ofiþerului de la biroul de evi-
denþa populaþiei care de puþin timp i-a înmânat cartea de identitate: „sã
trãieºti europeanule pentru ce bucurie mi-ai fãcut”. Femeia îi spune aºa
poliþistului deoarece ºtie cã Uniunea Europeanã, prin Programul Phare,
finanþeazã programul „Emiterea actelor de identitate pentru romii din
regiunea de sud-est”. Conform obiectivelor asumate în proiect, pânã în
iulie 2003, 600 de romi din judeþul Galaþi urmeazã sã primeascã gratuit
cãrþi de identitate, în timp ce pentru alþi 1400 vor fi emise certificate de
naºtere. 

„Acum le facem actele de identitate pentru cã dacã nu au aºa ceva nu
putem face reconversie profesionalã, oamenii nu pot sã-ºi gãseascã un loc de
muncã, nici nu pot merge la ºcoalã, ce sã mai vorbim de faptul cã nu pot fi
botezaþi sau sã se cãsãtoreascã legal”, spune Viorica Gotu, preºedinta filialei
Galaþi a Alianþei pentru Unitatea Romilor (AUR) ºi totodatã expert pentru
problemele romilor în cadrul Prefecturii locale.

Doamna Gotu coordoneazã acest program în care partener este
Inspectoratul Judeþean de Poliþie (I.P.J.) – Serviciul de Evidenþã Informatizatã
a Persoanei. Proiectul se adreseazã comunitãþilor mari de romi, unde familii
întregi trãiesc în afara legii, din Galaþi, Tecuci, Tîrgu Bujor, Lieºti, Iveºti,
Umbrãreºti, Barcea Drãgãneºti, Munteni, Ghidiceni, Buciumeni, Movileni,
Drãguºeni ºi Bãneasa. 

Conform datelor poliþiei, în judeþul Galaþi sunt peste 17.700 de persoane
care fie nu au cãrþi de identitate, fie acestea sunt expirate. Se estimeazã cã
mai bine de jumãtate dintre acestea sunt romi.

„Conºtienþi cã asta este o problemã foarte serioasã, am pornit la drum cu
mult entuziasm ºi dorind sã ajutãm cumva, în mod concret, pe aceºti romi.
Dacã ºtiam însã cã voi avea atâtea piedici de depãºit stãteam puþin mai mult
sã mã gândesc înainte de a mã apuca de treabã”, spune Viorica Gotu. „Mi-au
trebuit nu mai puþin de douã luni sã bãtãtoresc drumurile între instituþiile
abilitate pentru a înþelege cum aº putea rezolva toate situaþiile care apar. Vã
dau un singur exemplu: degeaba am scris eu în proiect cã mai întâi vom eli-
bera certificatele de naºtere ºi apoi cãrþile de identitate dacã în realitate tre-
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buie sã încep cu buletinele pãrinþilor, pentru a putea elibera apoi certificat
copilului acestora”.

O altã problemã des întâlnitã este cea a amenzilor care ar trebui plãtite
de cãtre romii care au avut odatã acte, dar acum încearcã sã obþinã unele noi.
Deoarece în proiect nu au fost cuprinse astfel de cheltuieli s-a ajuns, numai
prin bunãvoinþa autoritãþilor locale, la o soluþie de compromis, respectiv ca
pe durata proiectului aceste amenzi sã nu fie plãtite. În plus, chiar dacã nu
este întru totul legal, reprezentanþii autorizaþi ai AUR pot sã ridice acte de
identitate sau sã scoatã certificate constatatoare în numele romilor care ar
trebui sã facã asta.

„Pur ºi simplu nu ºtiu ce ne fãceam dacã nu gãseam înþelegere la insti-
tuþiile statului, mergând efectiv la limita legii pentru a putea sã ne
desfãºurãm cu bine proiectul”, mai aratã Viorica Gotu. Ea a fost plãcut
impresionatã ºi de disponibilitatea majoritãþii funcþionarilor din instituþiile
cu care a trebuit sã colaboreze: maternitãþi, oficii de stare civilã, primãrii,
poliþii comunitare, plus partenerul din cadrul I.P.J. „Au dat dovadã pânã
acum de foarte multã bunãvoinþã, de înþeles într-un fel deoarece este vorba
de un interes comun, cãci doar aºa putem sã rezolvãm problemele”.

În schimb doamna Gotu spune cã pentru cineva din afarã este mai greu
de înþeles reticenþa, suspiciunea sau nerãbdarea celor mai mulþi dintre romii
care trebuie sã-ºi obþinã actele de identitate.

„Sã zicem cã acest lucru e legat de faptul cã multe persoane sunt mai puþin
duse la ºcoalã sau trãiesc parcã în altã realitate, însã ce poþi sã faci într-o ast-
fel de situaþie când respectivul nu mai ºtie în ce an i s-a nãscut copilul, ci mai
þine minte doar cã era pe vremea sãpunului? De unde sã începi pentru a-i eli-
bera actele?”, se întreabã Viorica Gotu. Între timp ea mai sunã ºi la o parohie
din Galaþi, solicitându-i preotului de acolo sã cunune un cuplu de tineri romi,
cãrora încã nu „le-au ieºit actele, dar se aflã în evidenþele noastre”.

Majoritatea problemelor se leagã de dificultatea de a convinge romii asupra
utilitãþii de a avea acte de identitate. „Pe foarte mulþi e greu sã îi faci sã înþeleagã
cã poliþia nu îi trece în nu ºtiu ce evidenþe secrete atunci când îi fotografiazã
pentru cartea de identitate. Cei mai în vârstã spun cã ei nu au nevoie de aºa
ceva, iar romii mai înstãriþi pur ºi simplu refuzã. Aceºtia din urmã au firme pe
numele altora ºi atunci nu plãtesc impozit, nu plãtesc TVA. Pentru cã nu au
acte nu pot fi supuºi prevederilor legii”, spune Viorica Gotu. ªi tot ea adaugã:
„Ce nu pot eu sã mai înþeleg iarãºi este nerãbdarea, graba asta a romilor, toþi vor
sã aibã buletinul în trei zile, iar când le spui cã în mod normal dureazã 2-3 luni
nu te cred. Pe de altã parte, unii s-au dovedit neserioºi. S-a întâmplat la Tecuci
ca din 40 de persoane care trebuiau sã vinã sã-ºi ia actele s-au prezentat cam
jumãtate. Iar am intervenit, pentru cã legea prevede un anumit interval în care
e obligatoriu sã te prezinþi sã-þi ridici documentele. Puteam sã-i las pe oamenii
ãia sã-ºi rezolve singuri problema iar eu raportam cã le-am fãcut acte de identi-
tate. Numai cã interesul meu nu e ãsta, ci chiar sã-i ajut. Realitatea este cã am
ajuns slugã la þigani, dar asta e situaþia”, spune Viorica Gotu.
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În ciuda nu puþinelor greutãþi, pânã la sfârºitul lunii noiembrie 2002, în
judeþul Galaþi au fost eliberate aproape 400 de acte de identitate pentru romi.
Un rol important în derularea proiectului l-au avut ºi cei circa 15 mediatori
legali, tineri romi pregãtiþi anterior în cadrul unui program special derulat de
AUR ºi poliþia gãlãþeanã. Rolul lor este de a pãtrunde în comunitãþile de romi
ºi de a convinge acolo cât mai multe persoane despre utilitatea documentelor
de identitate.

„Activitatea mediatorilor este voluntarã. Ei trebuie sã identifice benefi-
ciarii proiectului ºi sã-i convingã de utilitatea acestuia”, spune Viorica Gotu.
„Sunt foarte mulþumitã de munca lor de pânã acum, singurul meu regret
fiind cã noi am pregãtit 51 de tineri, dar nu toþi se implicã trup ºi suflet în
rezolvarea problemelor romilor. Ei cred cã au venit mai curând ca sã înveþe
ceva doar pentru ei”.

Mediatorul legal nu se regãseºte în nomenclatorul oficial al meseriilor din
România. Este o meserie „inventatã” la Galaþi, pornind de la necesitãþile locale,
consacratã în urma unui curs special desfãºurat în toamna anului 2001.

„Totul a pornit de la nevoia de a crea punþi de dialog între poliþie ºi comu-
nitãþile de romi, de la necesitatea de a destrãma criza de comunicare dintre
pãrþi”, spune comisarul Ion Victor, ºeful compartimentului de Prevenirea
Criminalitãþii din cadrul I.P.J. Galaþi ºi unul dintre oficialii care a participat la
pregãtirea mediatorilor legali. „De la bun început le-am spus participanþilor:
de ce sã trãim în continuare cu spaima în suflet când romii vãd o uniformã
de poliþist, de ce sã acþionãm în continuare în forþã în comunitãþile de romi
când e mai simplu ºi mai bine sã-i lãmurim pe aceºtia asupra drepturilor lor
fundamentale, asupra obligaþiilor pe care le are fiecare cetãþean al României,
a tuturor aspectelor care e necesar sã fie cunoscute de romi ca indivizi”.

Cei 51 de tineri, dintre care cam douã treimi au fost bãrbaþi, au fost
selecþionaþi din cele mai reprezentative comunitãþi de romi din Galaþi pe baza
câtorva criterii: sã aibã minimum 8 clase, audienþã în rândul oamenilor pe care
îi reprezintã ºi sã aibã vocaþie de lideri. În cele din urmã, mulþi dintre cei
selecþionaþi absolviserã liceul sau facultatea, ori erau consilieri comunali.

Oficial, programul s-a numit unul de educare juridicã ºi civicã, anti-
infracþionalã ºi anti-victimalã a mediatorilor romi. Tinerii au audiat cursuri
de elemente de drept constituþional, civil, financiar, administrativ ºi familial.
„Practic, a fost o muncã grea, pentru cã nu au fost cursuri copiate de la facul-
tate, ci adaptate într-un limbaj accesibil pentru romi. Discuþiile au insistat
asupra noþiunii de parteneriat. Le-am explicat tinerilor cã poliþistul este un
om care exercitã o anumitã profesie, care are anumite obligaþii (inclusiv por-
tul uniformei) ºi cã greºesc romii care considerã cã poliþistul le este un
duºman. De fapt, poliþistul e un om cu care se poate discuta, cãruia îi ceri
sfatul, la care te duci când ai o problemã ºi cãruia îi ceri ajutorul”, spune
comisarul Ion Victor. El adaugã cã un alt aspect care l-a interesat în mod
deosebit a fost delimitarea clarã a atribuþiilor mediatorilor: „În acest context
le-am amintit de nenumãrate ori sã nu încalce autoritatea bulibaºei. Voi veþi
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fi mediatori, le-am spus, veþi face legãtura cu tot ce înseamnã autoritate pu-
blicã, dar respectând autoritatea neoficialã a bulibaºei”.

Cursul s-a încheiat printr-o lucrare practicã pentru mediatori, respectiv
acestora li s-a cerut sã identifice romii, din comunitatea lor de origine, care nu
au acte de identitate. Cunoºtinþele dobândite astfel le folosesc acum în pro-
gramul de emitere a documentelor de identitate, ce se desfãºoarã la Galaþi.

La foarte scurt timp dupã terminarea cursului, unii mediatori s-au con-
fruntat cu situaþii reale, unde au trebuit sã intervinã concret. Cel mai medi-
atizat caz a fost cel din localitatea Ghidiceni, unde s-a iscat zarvã mare dupã
ce mai mulþi romi au fost surprinºi la furat dintr-o pãdure particularã.
Intervenþia în forþã a poliþiei a dus la rãnirea mai multor persoane, iar 22 de
suspecþi au fost arestaþi din rândul romilor. A fost momentul când unul din-
tre mediatori a intervenit ºi, deºi privit la început cu reþinere de cãtre
poliþiºti, dupã ce aceºtia i-au vãzut diploma ºi au aflat despre atribuþiile sale,
a fost acceptat în timpul anchetei. Colaborarea a fost beneficã pentru toate
pãrþile: romii au acceptat sã dea declaraþii, chiar ºi cei fãrã carte, aceºtia fiind
asiguraþi de mediator cã ceea ce semneazã este conform cu cele spuse de ei,
înlãturându-se astfel orice suspiciune. Pe de altã parte, persoanele dovedite
nevinovate au fost eliberate imediat, în arest rãmânând doar 7 romi. În
acelaºi timp a existat garanþia cã arestaþii nu au fost supuºi unor eventuale
presiuni fizice sau verbale.

Treptat, existenþa mediatorilor legali a devenit tot mai cunoscutã în
Galaþi. „Inspectoratul Judeþean de Poliþie a fãcut o adresã cãtre toate pos-
turile de poliþie din judeþ prin care se solicita poliþiºtilor ca în cazul în care
sunt solicitaþi de mediatori sã-ºi dea tot concursul”, spune comisarul Ion
Victor. „Am fãcut ºi o întâlnire cu subofiþerii de poliþie de la posturi în care
le-am prezentat acest tip de parteneriat cu romii. Toþi poliþiºtii cu atribuþii au
fost receptivi dupã ce au fost puºi în temã”.

Cu toate acestea, statutul mediatorilor legali este unul incert. Nici unul
dintre ei nu a reuºit pânã în prezent sã fie angajat pentru a-ºi folosi astfel ofi-
cial abilitãþile dobândite în urma cursului.

„Eu cred cã totuºi mediatorii legali – ceea ce noi am pregãtit în premierã
în România – vin foarte mult în sprijinul unei colaborãri eficiente între
poliþie ºi etnicii romi, ei fiind puntea de legãturã dintre comunitatea de unde
vin ºi poliþie sau chiar autoritãþile locale, fie ele primãrii, ºcoalã sau dispen-
sare”, spune Viorica Gotu.

Buzãu: când comunicarea directã pare cea mai eficientã

La nici 20 de km de Râmnicu Sãrat, în extremitatea esticã a Cîmpiei
Române, se aflã comuna Rîmnicelu. Localitatea are o istorie aparte faþã de
majoritatea satelor din jur. Aici, cu peste 100 de ani în urmã, se afla o puºcãrie
subteranã, pedeapsa celor condamnaþi fiind sã se plimbe prin catacombe,
legaþi într-un soi de juguri, numite obezi. De aici provine ºi denumirea
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comunei, care mai întâi s-a numit Obezi, apoi Obidiþi ºi din 1968 Rîmnicelu,
asta pentru cã în timpul regimului comunist, pe hârtie cel puþin, se abolise
orice formã de asuprire. Tradiþia localã spune cã satul a fost constituit treptat,
din puºcãriaºii care dupã ce îºi ispãºeau pedeapsa rãmâneau pe loc, neavând
unde sã se ducã. Lor, nu se ºtie exact când, li s-au alãturat ºi un neam de
þigani, o parte foºti robi pe moºiile din jur, alþii nomazi mânaþi aici de soartã.

Astãzi, în Rîmnicelu, romii constituie circa un sfert din totalul popu-
laþiei. Datele ultimului recensãmânt aratã cã dintr-un total de 4335 de
locuitori, 716 s-au declarat romi. Evidenþele poliþiei aratã cã ei ar fi 1654.
Numãrul lor este totuºi în scãdere faþã de precedentul recensãmânt, din
1992, când ºi-au asumat identitatea 1254 de persoane.

Dincolo de cifre, romii din Râmnicelu constituie o comunitate eterogenã,
formatã din 269 de familii, unite între ele numai pe baza legãturilor de sânge.
Marea majoritate a oamenilor trãiesc din agriculturã ºi din comerþul cu produse
agricole, zona fiind renumitã pentru culturile de usturoi, ceapã sau arpagic.

„Romii muncesc cot la cot cu românii, obþin aceleaºi producþii ca ºi
românul, dacã nu uneori chiar mai mult”, spune primarul comunei, Nicolae
Jugaru. „Sunt în general familii de oameni muncitori, care se scoalã de
dimineaþã ºi pleacã la câmp sã lucreze. Cei care nu au pãmânt muncesc pe
lângã gospodãriile românilor. O bunã parte dintre ei fac însã comerþ, pleacã
prin þarã primãvara ºi se întorc înapoi iarna, dupã ce ºi-au vândut marfa”.

Autoritãþile locale spun cã i-au ajutat pe romi sã obþinã toate docu-
mentele necesare pentru a putea sã facã producþie agricolã sau comerþ.
„Numai pentru etnia de þigan am eliberat peste 300 de certificate de pro-
ducãtor agricol ºi alte 200 de autorizaþii în baza Legii 54/1990. O parte din-
tre certificate le-am dat mergând oleacã ºi pe lângã lege pentru cã am hotãrât
în consiliul local ca ºi persoanele care muncesc în cotã parte, care nu au
terenuri, sã primeascã acest document”, aratã secretarul primãriei, Nicolae
Hoþescu. „Asta, în opinia mea, denotã o integrare socialã, cu activitate fru-
moasã, curentã”. Primarul Jugaru susþine aceastã idee: „Romii de aici,
lucrând destul de mult pe piaþã, într-un mediu din ãsta mai civilizat, s-au
format oleacã. Nu mai sunt închiºi, ºi-au format vocabularul, ºtiu sã vor-
beascã ºi sunt ca ºi integraþi”.

Cu toate acestea, ei continuã sã fie reticenþi faþã de exterior, de strãini.
„Nu se cãsãtoresc în afara satului ºi nici cu români. Acceptã cel mult sã aibã
naºi de cununie din rândul românilor”, mai spune primarul.

În ceea ce-l priveºte, ºi celãlalt stâlp al autoritãþii locale, poliþistul, este
mulþumit de romii din comunã. Agentul ºef Emil Scarlat este tânãr ºi plin de
energie, iar vorbele sale curg repede în timp ce rãsfoieºte niºte hârtii: „Noi
aici nu avem nici o problemã majorã cu romii. Anul acesta nu am avut nici
un caz de furt sau de tâlhãrie. Datele statistice sunt elocvente, atâta timp cât
din 1990 ºi pânã acum doar 7 romi din comunã au suferit condamnãri. Pe
primele nouã luni ale lui 2002 au fost doar cinci infracþiuni, dintre care douã
abandonuri familiale, un caz de neplatã a taxei pentru drepturile de autor,
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un altul de ultraj contra bunelor moravuri ºi o situaþie în care un rom a fost
prins conducând sub influenþa alcoolului”. Principalele sale probleme sunt
legate îndeobºte de expirãrile de buletine, cãci oamenii sunt mult plecaþi
prin þarã ºi nu au de unde sã fie luaþi pentru a-ºi reînnoi documentele.

Întrebat cum se explicã aceastã stare pozitivã de lucruri, agentul ºef
Scarlat menþioneazã douã motive principale: implicarea autoritãþilor,
îndeosebi a poliþiei, ºi faptul cã romii muncesc, sunt integraþi unui sistem de
valori. „E foarte important sã stai în mijlocul lor. Eu ca poliþist ºi ca ºef de
post m-am implicat direct. Ei mã ºtiu personal, dupã poreclã – toþi îmi zic
Lolo Emil – ºi se feresc sã aibã de-a face cu poliþia. Pentru ei e foarte ruºinos
sã fie chemaþi la post, unde ºtiu cã se pot aºtepta la amendã, la arest sau cã
li se poate face dosar”. Primarul susþine ideea: „Romii se feresc sã nu iasã
negativ în ochii lumii, sã aparã rãu, ca oameni proºti în faþa celorlalþi”.

„Când sunt totuºi probleme mã cheamã ºi încercãm împreunã sã gãsim o
soluþie”, adaugã agentul ºef Emil Scarlat. „Pe de altã parte, eu m-am dus în
mijlocul lor ori de câte ori a apãrut câte o lege importantã care era bine sã le-o
explic. În plus, atunci când a fost cazul niciodatã nu am aplicat legea la maxi-
mum ºi le-am explicat celor împricinaþi unde au greºit”.

Cartierul de romi din Rîmnicelu se aflã la marginea comunei, dar nu ai
deloc senzaþia cã ar fi izolat în vreun fel. Casele, ca majoritatea celor din loca-
litate, sunt de dimensiuni medii, fãrã etaj, vãruite în alb, iar curþile sunt largi,
bine îngrijite. Pe uliþe se joacã o droaie de copii, care încep sã se strângã cio-
por când vãd pe cineva strãin. Sunt curioºi ºi nimic mai mult. Treptat, ies ºi
adulþii ce pânã atunci trebãluiserã prin gospodãrie.

Toþi oamenii – care aici sunt recunoscuþi dupã porecle – spun cã nu au
nici un fel de probleme cu poliþia. De la primãrie ar cere ei mai multe, dar
ºtiu cã e greu sã capete ceva în plus în condiþiile acestea dificile care se întâl-
nesc oricum în toatã þara. Toate familiile, fie cã se numesc a lui Fotachi
Gheorghe, a lui Cuiºor sau a lui Tache, au o unicã mare problemã: vor
pãmânt pe care sã-l lucreze. Romii din comunã au în proprietate doar 200 de
hectare, dar solicitãrile lor sunt mult mai mari. Primarul se declarã depãºit
de situaþie ºi spune cã nu are de unde sã scoatã pãmânt în plus.

O altã caracteristicã a romilor din Rîmnicelu – despre care evitã sã vor-
beascã deschis – este cã refuzã sã se organizeze în comun. Relaþiile dintre ei
nu depãºesc cadrul familiei sau al neamurilor de grad apropiat. Nivelul redus
de agregare etnicã sau de asumare a propriei identitãþi e dovedit ºi de faptul
cã, deºi la ultimele alegeri pe listele electorale s-au aflat trei formaþiuni ale
romilor, cei din Rîmnicelu au votat pe alte considerente decât cele etnice. În
cele din urmã au fost aleºi ºi câþiva consilieri locali romi, dar aceºtia s-au aflat
pe listele altor partide. Pe de altã parte, autoritãþile locale spun cã din punctual
lor de vedere cea mai eficientã formulã de colaborare pânã acum s-a dovedit cea
directã, de la om la om ºi nu intermediatã de cãtre un mediator.

„În cazul vreunui conflict chem la post doar persoanele direct implicate.
Dacã am încerca cu formula unui lider pe post de mediator ar apãrea divergenþe,
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disensiuni între ei”, spune agentul ºef. Primarul spune cã împreunã cu un
reprezentant al Partidei Romilor a încercat sã-i organizeze pe romii din
Rîmnicelu, sã-i determine sã-ºi aleagã niºte lideri, dar cã tentativa a fost un eºec.

„Din experienþa mea pot sã spun cã aceastã situaþie se întâlneºte foarte des
în comunitãþile de romi din judeþul Buzãu”, spune ºi comisarul Marian
ªerbulea, ºeful biroului judeþean de prevenire a criminalitãþii. „Dacã încer-
carea de a-i determina sã-ºi aleagã un lider nu þine, nu are rost sã mai încerci.
Este ceva pe care în general nu-l acceptã, îi deranjeazã. În plus, i-ar scinda ºi
dupã aceea s-ar confrunta între ei, ceea ce contravine interesului nostru gene-
ral de integrare socialã în societate”.

De aceea, poliþia din Buzãu pune accentul pe activitatea de colaborare
punctualã cu comunitãþile de romi ºi de prevenire a eventualelor stãri con-
flictuale sau infracþionale.

„Noi am început aceastã activitate chiar înainte de demararea Strategiei
guvernamentale de îmbunãtãþire a situaþiei romilor, când organizam întâlniri
ºi discuþii directe cu membrii comunitãþilor de romi”, spune comisarul
Marian ªerbulea, care considerã drept un succes cã în ultimii ani în Buzãu
nu au fost stãri conflictuale majore. „Anul acesta am aplanat 29 de conflicte
între romi, dintr-un total de 42 la nivelul judeþului, dar prin conflicte cel mai
adesea înþelegem stãri lipsite de pericol, de genul unor certuri între vecini.
Pe de altã parte, caracteristic pentru romii buzoieni este cã nu comit infrac-
þiuni cu caracter periculos, ci acestea sunt în general mãrunte, numai cã prin
frecvenþa lor atrag nemulþumirea generalã”. În acest sens, numãrul infracþiu-
nilor comise de romi la nivelul judeþului continuã sã fie puþin mai mare
decât procentajul acestora în totalul populaþiei.

Fãrã sã fie pe deplin rozã, relaþia dintre poliþie ºi comunitãþile de romi
este una bunã la nivelul Buzãului. Dacã ar fi bani s-ar face chiar mai multe:
s-ar încerca emiterea de acte de identitate pentru romi, s-ar îmbunãtãþi
munca de prevenire (spre exemplu, la departamentul de resort al
Inspectoratului Judeþean lucreazã doar douã persoane).

În aceste condiþii, poliþia buzoianã încearcã sã facã tot ce poate cu
resursele pe care le are: încearcã sã aibã cât mai multe informaþii din rândul
comunitãþilor de romi, evaluãri ale problemelor de acolo, astfel încât sã fie
identificate din vreme persoanele aflate în situaþii de risc. Un alt deziderat
posibil este constituirea unor echipe mixte de patrulare, care sã acþioneze în
comunitãþile de romi. „În Rîmnicelu deja se întâmplã acest lucru. Mai greu
este în municipiul Buzãu deoarece romii de aici sunt divizaþi, oarecum puþin
altfel, mai mândri de ei ºi mai reticenþi în colaborarea cu poliþia”, spune
Marian ªerbulea. „Mai e o situaþie: dacã un rom e vãzut în maºina poliþiei
riscã sã dea naºtere la interpretãri. Trebuie sã vedem cum vom face sã
explicãm comunitãþii rostul celui care patruleazã împreunã cu poliþia”,
adaugã comisarul ªerbulea al cãrui obiectiv pe termen scurt este gãsirea
unor absolvenþi de liceu bine pregãtiþi care sã urmeze Academia de Poliþie
sau ºcolile de subofiþeri.
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Sibiu: când liderul are iniþiativã

Florin Cioabã este atât de cunoscut încât nu sunt prea multe lucruri
inedite de spus despre el. Fiu ºi urmaº al întâiului auto-intitulat Rege al
Romilor din România, acesta este liderul unanim recunoscut al romilor
cãldãrari din þarã.

Rege aºadar, dar ºi pastor neo-protestant, preºedinte al unei organizaþii
ne-guvernamentale (Centrul Creºtin al Romilor), vicepreºedinte totodatã al
Uniunii Internaþionale a Romilor ºi nu în ultimul rând om de afaceri, Florin
Cioabã cumuleazã în acelaºi timp o mulþime de atribuþii ºi responsabilitãþi,
din cele mai diverse. Incontestabil, el este în acest moment unul dintre cei
mai cunoscuþi lideri ai romilor.

Dacã treci însã de toatã aceastã înºiruire de funcþii, Florin Cioabã se
dovedeºte o persoanã normalã, care nu corespunde deloc stereotipului de
imagine atât de rãspândit despre romi. El este întotdeauna elegant îmbrãcat,
la costum ºi cu pãlãrie tradiþionalã, rãspândind un miros de parfum fin, iar
bijuteriile de aur pe care le poartã nu au nimic ostentativ. Locvacitatea nu e
principala sa calitate, însã se dovedeºte mereu un partener de dialog onest.

Notorietatea sa s-a dovedit adesea de bun augur. În acest sens, a fost
primul lider al romilor din România care a început sã colaboreze constant cu
poliþia în direcþia ajutorãrii co-etnicilor sãi.

„Eu am început cu mai bine de ºapte ani în urmã sã colaborez cu poliþia
când, la iniþiativa D-nei Ioaneta Vintileanu, de la Institutul de Cercetare ºi
Prevenire a Criminalitãþii din Bucureºti, am decis sã constituim un partene-
riat între organizaþiile de romi ºi poliþie pentru a colabora în diferite
domenii. În 1995 acest lucru s-a concretizat sub forma unui protocol naþio-
nal, iar ulterior la nivel local, al judeþului Sibiu, am elaborat o strategie”,
spune Florin Cioabã. „Practic, întâi de toate, am avut o întâlnire cu toþi ºefii
de post din Sibiu ºi cu reprezentanþi ai romilor din cele mai importante
comunitãþi ºi am discutat despre cum am putea preîntâmpina infracþiunile.
La început a fost destul de greu, pânã când romii au înþeles cã de data asta
poliþia nu vine în comunitate ca sã le facã rãu, ci dimpotrivã. A fost cam difi-
cil de depãºit acest lucru pentru cã romii erau încã sub impresia imaginii
miliþiei din timpul regimului comunist. Dar a fost nevoie de o schimbare de
mentalitate ºi din cealaltã direcþie, pentru cã în multe cazuri ºefii de post din
unele comune erau încã la nivelul anilor ’80”.

Ulterior, la nivelul celor mai importante comunitãþi au fost aleºi lideri
care sã funcþioneze ca mediatori între poliþie ºi ceilalþi romi. „Am desemnat
cam 30 de mediatori în întreg Sibiul. Sigur cã acest lucru a fost benefic pen-
tru romi, deoarece atunci când erau probleme, poliþia nu mai intra în forþã
în comunitãþi, practic romii îºi rezolvau problemele împreunã cu poliþia, pe
cale amiabilã, fãrã a mai implica toatã comunitatea”, aratã Florin Cioabã.

Programul de colaborare dintre romii cãldãrari ºi poliþia românã a cãpã-
tat în scurt timp o relevanþã internaþionalã, fiind apreciat ca model pozitiv la
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o întâlnire a poliþiilor din întreaga lume ºi fiind menþionat totodatã în Cartea
Albã a Consiliului Europei. Ulterior, bazându-se pe acest succes, proiectul a
început sã se extindã în întreaga þarã.

Tot Florin Cioabã spune: „Treptat, romii au început sã colaboreze cu
poliþia, dar nu în sensul de a fi turnãtori, ci de a ajuta comunitatea. Au fost spre
exemplu situaþii în care romii au refuzat sã primeascã în rândul lor pe diferiþi
infractori pentru ca majoritatea sã nu aibã de suferit. Ca urmare a acestui fapt,
infracþionalitatea în rândul romilor a scãzut foarte mult”.

ªi datele oficiale furnizate de cãtre poliþia sibianã relevã aceastã tendinþã
îndeosebi dacã se ia ca termen de comparaþie începutul anilor ’90. Totuºi,
faþã de anul 2001, pe primele nouã luni ale acestui an s-au înregistrat 512
infracþiuni de naturã judiciarã comise de cãtre romi (cu 12 cazuri mai mult
decât în 2001), 139 de infracþiuni economice (mai multe cu 50) ºi 205
infracþiuni de naturã generalã (furturi, tâlhãrii etc. – cu 19 cazuri mai puþin).
Per total, din 5600 de infracþiuni comise pe teritoriul judeþului Sibiu, 856 au
avut drept autori etnici romi, cu 23 mai mult decât în anul 2001.

Responsabili în majoritate pentru comiterea neregulilor ar fi îndeosebi
un grup distinct de romi. ªi Florin Cioabã spune cã poliþia nu are deloc pro-
bleme cu cãldãrarii: „Situaþii conflictuale sunt generate îndeosebi de romii
de vatrã, cei care nu mai sunt nici romi, dar nici români. Ei stau la marginea
oraºelor, ºi-au pierdut tradiþiile ºi portul ºi nu mai ºtiu ce sunt. Majoritatea
nu lucreazã, se ocupã doar cu furturi sau crime”.

În schimb, deºi poliþia nu face astfel de distincþii, recunoaºte totuºi exis-
tenþa „unei categorii de romi hibrizi, rezultaþi în urma cãsãtoriilor mixte, ce
refuzã sã se identifice cu etnia romã, dar nici nu respectã regulile de con-
duitã adoptate de majoritate”. „Noi colaborãm atât cu Centrul Creºtin al
Romilor, condus de Florin Cioabã, cât ºi cu Partida Romilor, cu fiecare din-
tre acestea încheind anual protocoale de colaborare separate” spune Cristian
Stanciu, agent ºef adjunct în cadrul Compartimentul de prevenire a crimi-
nalitãþii din cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Sibiu. Tot el adaugã:
„Deºi statisticile oficiale aratã cã romii reprezintã puþin peste 4 la sutã din
totalul populaþiei judeþului Sibiu, procentajul infracþiunilor comise de mem-
bri ai acestei etnii este mult mai mare, de circa 15 la sutã. Numai cã, în
marea majoritate, aceste infracþiuni sunt minore, fãrã un ridicat grad de peri-
col social”.

Pentru a contracara aceste fenomene, poliþia sibianã organizeazã perio-
dic întâlniri între poliþiºti ºi romi, unde se prezintã legislaþia recentã sau se
discutã despre diferitele situaþii posibile ori despre rãspunderea sub aspect
penal în cazul comiterii unor acte anti-sociale. Pentru 2003 se încearcã
punerea în aplicare a unui sistem de informare specific muncii de poliþie la
nivelul comunitãþilor de romi ºi constituirea unor echipe mixte care sã
acþioneze pentru dezamorsarea unor situaþii tensionate.

Pânã acum, unul dintre cele mai mediatizate cazuri de bunã colaborare
romi-poliþie a fost cel din iulie 2001, când dupã ce în Sibiu au apãrut mai
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mult afiºe cu îndemnuri rasiste, Florin Cioabã a sesizat Inspectoratul
Judeþean. „Am fost surprins sã vãd cât de repede aveau sã fie prinºi autorii,
în mai puþin de zece ore. Erau doi tineri de origine românã ce trãiau în
Franþa, simpatizanþi ai unei miºcãri de extremã dreapta”, spune acesta. Dacã
nu ar fi fost sesizarea lui Florin Cioabã probabil cã lucrurile ar fi rãmas neob-
servate, deoarece conform rapoartelor poliþiei „majoritatea trecãtorilor din
municipiul Sibiu manifestau dezinteres faþã de mesajul pe care respectiva
propagandã îl aducea în faþa lor, iar cei care îºi dãdeau osteneala sã citeascã
aceste lozinci le tratau cu dispreþ”. La scurt timp, celor doi tineri li s-au
întocmit dosare de instigare la urã rasialã, dar parchetul a dispus neîn-
ceperea urmãririi penale considerând cã nu sunt întrunite „elementele con-
stitutive ale infracþiunii”.

În ciuda bunei colaborãri romi-poliþie, probleme existã în continuare.
Agentul ºef Cristian Stanciu considerã cã unul dintre principalele obstacole
în calea acestui proces este mentalitatea tradiþionalã ºi obiceiurile specifice
ale romilor. „Spre exemplu, aceºtia nu respectã deloc legea atunci când e
vorba de cãsãtorii la vârste fragede, înainte de limita minimã permisã. Pe de
altã parte, în cazul unor conflicte, romii continuã sã practice judecãþile
tradiþionale la nivelul comunitãþii ºi apeleazã la legea românã doar în cazuri
extreme, când nu se înþeleg între ei”.

Florin Cioabã recunoaºte existenþa unor astfel de situaþii: „Da, s-a întâm-
plat ca staborul sã se desfãºoare sub supravegherea poliþiei, atunci când au
fost neînþelegeri între romi, pornind cel mai adesea de la bani. Pe de altã
parte, cãsãtoriile între cãldãrari la vârste foarte mici sunt tot mai rare, dar nu
e cazul ca poliþia sã intervinã deoarece obiceiul este obicei ºi trebuie pãstrat”.

Nu în ultimul rând, la nivelul comunitãþii cãldãrarilor se înregistreazã ºi
un alt fenomen social, cu implicaþii majore, respectiv faptul cã tot mai mulþi
romi devin adepþi ai cultelor neo-protestante. Florin Cioabã, el însuºi pastor
al bisericii penticostale Philadelphia, nu are o explicaþie simplã a acestui
fenomen, ci spune cã aºa a fost voinþa Domnului. „Ca pastor, noi în primul
rând trebuie sã fim aproape de oameni, sã îi ajutãm pe toþi ºi chiar dacã sunt
unii care greºesc trebuie sã încercãm sã îi aducem pe calea cea bunã. Cred
cã religia are un rol foarte important, ºi dacã nu am reuºit pânã acum sã îi
integrãm pe romi foarte bine, cel puþin la nivel politic ºi social, integrarea s-ar
face mult mai bine pe calea lui Dumnezeu”. Explicaþia sa are o tentã reli-
gioasã: „Romilor le este fricã de Dumnezeu, iar cei care vin la bisericã nu mai
furã, nu mai beau, nu mai fumeazã ºi nici nu se ocupã cu fapte anti-sociale.
Am dezvoltat foarte mult aceastã activitate pastoralã, aºa cã în toate judeþele
avem biserici, ºi mai mulþi bãieþi tineri care se ocupã de educaþia romilor”.
Concluzia trasã de Florin Cioabã pare sã fie una fermã: „Credinþa e mai
beneficã decât orice, pentru cã omul îºi schimbã astfel mentalitatea ºi gândi-
rea. Eu am reuºit ca mãcar cei care sunt membri ai Centrului Creºtin al
Romilor sã nu se mai numere printre infractori. Cred ca acesta e un merit, nu
al meu, ci al lui Dumnezeu”.
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Harghita: când poliþistul se adapteazã cerinþelor comunitãþii

Ion Moldovan este un etnic român nãscut în judeþul Mureº. Soarta, dar
mai ales rigorile meseriei de poliþist au fãcut ca de vreo douãzeci de ani sã
lucreze în Secuime. Acum are gradul de agent ºef ºi funcþia de ºef de post în
comuna Corund (Korond) din judeþul Harghita.

Corundul este o localitate cu un renume special în România ºi chiar prin
vecini. Vestitã în tot Þinutul Sãrii, denumit aºa pentru cã în zonã sunt
numeroase izvoare termale cu apã sãratã, aºezarea a devenit celebrã pentru
arta oamenilor de aici de a lucra lutul ºi lemnul. Vasele ºi obiectele arti-
zanale din lut, dar ºi produsele din lemn sau iascã sunt comercializate de cei
din Corund în multe locuri, dar îndeosebi în România ºi Ungaria. 

Comuna este una destul de mare, având circa 6500 de locuitori dintre
care marea majoritate sunt maghiari. La ultimul recensãmânt s-au declarat
români doar 10 persoane, iar romi – 290. Ion Moldovan spune cã în realitate
ar fi vorba de vreo 1650 de romi, dar cea mai mare parte au preferat sã se
declare maghiari.

ªeful de post crede cã, spre deosebire de majoritatea localitãþilor din sudul
României ºi chiar a multora din Transilvania, Corundul se diferenþiazã nu doar
prin iscusinþa ºi hãrnicia oamenilor. „Aici e altã culturã, alt respect faþã de
lege, inclusiv din partea romilor. Acestea sunt lucruri care s-au moºtenit. Nu
numai romii, ci ºi maghiarii ºi românii au alte probleme ºi preocupãri faþã de
cele ale oamenilor din alte pãrþi. Aici încã se observã influenþa Imperiului
Austro-Ungar, îndeosebi în educaþia pe care o primesc oamenii: respect faþã de
muncã ºi faþã de autoritate, fie cã aceasta e reprezentatã de primar, de poliþist
sau chiar de conductorul de tren”, considerã Ion Moldovan.

Opinia sa este cã în Corund majoritatea locuitorilor s-au adaptat, vrând-
nevrând, cerinþelor locului. „Comunitatea îi formeazã ºi îi influenþeazã într-un
fel sau altul. Aici toþi sunt buni lucrãtori sau comercianþi. Nu avem decât 12
familii care sunt mai sãrace ºi care nu câºtigã tot atât de bine ca majoritatea,
dar nu sunt deloc probleme legate de infracþionalitate”, spune agentul ºef
Moldovan.

Etnicii romi sunt împãrþiþi în douã grupuri distincte. Cel mai bine reliefat
este cel al gaborilor cu pãlãrie, care în totalitate – 290 de persoane – s-au
declarat romi la ultimul recensãmânt. Restul sunt aºa-numiþii romi de casã,
„care nu mai ºtiu vorbi þigãneºte” ºi care ºi-au asumat identitatea etnicã de
maghiar. ªi apartenenþa lor religioasã este diferitã, gaborii sunt în totalitate
adventiºti sau baptiºti, ceilalþi catolici. Gaborii continuã sã fie tradiþionaliºti,
au portul lor specific ºi þin încã la vechile obiceiuri, printre care ºi cel de a se
cãsãtori doar între ei, adesea de la vârste foarte mici. Pânã la urmã, singurul
lucru care e comun celor douã grupuri este munca: gaborii sunt îndeosebi buni
tinichigii, renumiþi în zonã, romii de vatrã se ocupã mai ales cu comerþul.

„În comunã avem înregistrate circa 150 de asociaþii familiale, dar mulþi
oameni de aici, indiferent cã sunt maghiari sau romi, ºi-au fãcut firme mixte
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în Ungaria ºi-ºi duc mãrfurile pânã la Lacul Balaton ºi chiar mai departe”,
spune Ion Moldovan. „Romii vând în Ungaria ºi aduc banii aici, unde îºi fac
niºte case… nu cu turnuri, turnuleþe sau alte chestii din astea, ci moderne,
încadrate în arhitectura localã. Pe de altã parte, toþi þin foarte mult sã-ºi dea
copiii la ºcoalã în Ungaria ca sã înveþe cât mai multe limbi strãine”.

Cum toatã lumea în Corund ºtie sã vorbeascã maghiara, nici agentul ºef
Moldovan nu face excepþie. „Nu aveam cum sã nu învãþ, atâta vreme cât doar
aºa pot sã comunic cât mai direct cu oamenii locului”. I se pare totodatã nor-
mal ca ºi copilul sãu sã fi fãcut ºcoala în comunã, tot în maghiarã, ºi dacã ar
fi fost un liceu mai bun în Corund nu l-ar fi trimis la oraº, unde acum învaþã
în românã.

Pe de altã parte, Ion Moldovan este mândru cã în localitatea sa nu existã
probleme majore legate de infracþionalitate. Asta pentru cã, spun autoritãþile
locale, primãria s-a preocupat de integrarea romilor, prin crearea de locuri de
muncã, iar dacã ar avea bani ar face chiar mai mult. „Ceea ce se mai întâm-
plã porneºte doar de la bãuturã. Din fericire, în acest sens – cel puþin în cazul
romilor – religia începe sã joace un rol pozitiv. Gaborii þin foarte mult la cre-
dinþa lor ºi de aceea sunt oameni foarte cumpãtaþi”, spune Moldovan. Tot el
adaugã: „ªi romii de vatrã sunt în general credincioºi. Mulþi se duc la preo-
tul catolic ºi se jurã cã un an întreg nu vor pune strop de bãuturã în gurã sau
cã vor bea cel mult o bere pe zi. ªi se þin de jurãmânt”.

În condiþiile în care romii din Corund nu sunt organizaþi în vreun fel,
colaborarea lor cu poliþia se face exclusiv la nivel personal. Existã la primãrie
un consilier pe problemele romilor, dar marea majoritate preferã sã vinã
direct la autoritãþile locale sã-ºi spunã pãsurile sau sã cearã ajutor, „fãrã
implicarea unor aºa-numiþi avocaþi”.

În judeþul Harghita existã doar circa 4-5000 de romi (dintr-un total al po-
pulaþiei de 400 de mii), cei mai mulþi în Corund. Cei de aici, cum am arãtat
mai sus, constituie o excepþie întru totul pozitivã. Asta nu înseamnã cã în
Harghita ar fi mari probleme legate de romi, dar lucruri neplãcute se mai
întâmplã.

„La noi în judeþ se mai întâmplã mici furturi, altercaþii, chestii din acestea.
Aºa s-a întâmplat recent ºi la Mugeni, în iulie 2002, când locuitorii maghiari
de acolo au încercat sã alunge un grup restrâns de romi care nu respectau
deloc legea”, spune comisarul-ºef Grigore Sabãu, din cadrul compartimentului
de Ordine Publicã al Inspectoratului Judeþean de Poliþie. „Numai cã am aplanat
urgent situaþia de crizã: jandarmeria a luat imediat mãsuri pentru a evita even-
tuale incidente iar ulterior toate lucrurile au intrat în normal, prin medierea
prefecturii, a factorilor locali, dar ºi a asociaþiilor romilor din Harghita ºi a
organizaþiei Romani Criss de la Bucureºti. Am reuºit în final ca printr-o
mediere între populaþia majoritarã ºi romi, pãrþile sã accepte ca aceºti 4-5 romi
certaþi cu legea, împreunã cu familiile lor, sã locuiascã undeva în apropiere de
Mugeni. La scurt timp, Prefectura ºi organizaþia de caritate Sf. Nicolae din
Gheorgheni au acordat sprijin romilor, în sensul cã le-a construit case ºi le-a
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dat alimente ºi haine. Eu zic cã printr-o colaborare excelentã s-a reuºit ca un
potenþial conflict sã nu degenereze”, încheie comisarul-ºef.

Cei mai mulþi dintre reprezentanþii poliþiei considerã cã principalul peri-
col pentru declanºarea unor eventuale conflicte între grupurile etnice din
Harghita este reprezentat de nivelul scãzut de trai, de lipsa locurilor de
muncã ºi a locuinþelor.

În cazul unor romi ar fi totuºi vorba ºi de unii factori specifici. „Marele
pãcat este cã nu prea înþeleg cã trebuie sã munceascã sau sã umble la ºcoalã ºi
sã înveþe. Se mulþumesc cu patru sau cel mult opt clase. Aici nu e vorba atât de
rea credinþã, ci de faptul cã asta a fost realitatea pânã acum”, spune comisarul
ªtefan ªandor, din cadrul Compartimentului de prevenire a infracþionalitãþii
din cadrul I.P.J. Harghita. „În ultimii ani, foarte mulþi romi au fost daþi afarã în
urma restructurãrilor ºi a închiderii fabricilor din judeþ, dar acest lucru nu s-a
întâmplat pentru cã ar fi romi, ci pentru cã adesea nu aveau suficiente studii”.

Starea infracþionalã la nivelul judeþului, cu etnici romi implicaþi, este una
în general la un nivel rezonabil, mult mai bunã decât cea înregistratã la
începutul anilor ‘90. Conform datelor oficiale, în primele nouã luni ale anului
2002 s-au efectuat 868 de razii în urma cãrora au fost identificaþi 426 de romi
care nu ºi-au putut justifica prezenþa; 115 romi au fost gãsiþi practicând comerþ
neautorizat; numãrul infracþiunilor este într-o uºoarã creºtere faþã de perioada
similarã din 2001, predominând tâlhãriile ºi înºelãciunile. Evaluãrile poliþiei
identificã patru cauze pentru accentuarea fenomenului infracþional în rândul
etniei romilor: mijloacele precare de trai ale numeroºi romi; lipsa de ocupaþie
profesionalã; marginalizarea ºi atitudinea de respingere manifestate de cãtre
populaþia majoritarã ºi în final consumul exagerat de bãuturã.

„Acest lucru reprezintã un fel de trãsãturã a locului. Þine ºi de tradiþie
dar ºi de faptul cã aici se înregistreazã cele mai scãzute temperaturi din
þarã”, spune comisarul ªandor, care crede cã astfel se explicã de ce mai mulþi
ani la rând Harghita a deþinut primul loc pe þarã la numãrul de crime, rapor-
tat la suta de mii de locuitori.

Dar sã revenim la chestiunile legate de colaborarea poliþie-romi. Anual
este semnat un protocol de colaborare cu o organizaþie condusã de Ioni Geza,
acesta presupunând întâlniri ºi discuþii cu membrii diferitelor comunitãþi,
informãri legate de prezentarea legislaþiei sau de prelucrarea unor cazuri con-
crete de infracþiuni. Au fost identificaþi totodatã mai mulþi lideri informali din
rândul romilor care au fost pregãtiþi special pentru rolul de mediatori.

Existenþa mediatorilor nu este vãzutã întotdeauna ca soluþia optimã nici
mãcar de cãtre poliþiºti. „E nevoie de aºa ceva doar atunci când nu existã o
colaborare între factorii locali ºi etnicii romi. Formula mi se pare destul de
limitatã atâta timp cât noi trebuie sã atragem spre colaborare întreaga comu-
nitate, deoarece numai în acest fel ne putem da seama care sunt adevãratele
probleme ale oamenilor. Toþi membrii comunitãþii trebuie sã înveþe ce
înseamnã sã fii cetãþean, cu toate drepturile ºi obligaþiile aferente”, spune
comisarul-ºef Grigore Sabãu.
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Tocmai în încercarea de a se apropia mai mult de comunitate, Poliþia din
Harghita a demarat din primii ani ai deceniului nouã un amplu program de
angajãri directe, prin concurs. Obiectivele programului erau legate atât de
încercarea de suplinire a numeroºilor poliþiºti (majoritatea veniþi din
Moldova) care au preferat sã se întoarcã la casele lor imediat dupã 1990, cât
mai ales sã se gãseascã persoane din rândurile comunitãþilor locale dispuºi
sã lucreze în poliþie. Acum, deºi aproape jumãtate din cei care lucreazã în
secþiile de poliþie din Harghita au fost angajaþi în urma acestui program, nu
s-a reuºit deloc totuºi atragerea vreunui etnic rom ºi doar a câtorva de origi-
ne maghiarã. Cu toate acestea, poliþia afirmã cã nu existã post de poliþie unde
cel puþin 1-2 persoane sã nu cunoascã limba locuitorilor din zonã, în acest
caz cea maghiarã.

Comisarul ªtefan ªandor încearcã sã ofere o explicaþie: „Cu câþi am stat
de vorbã au spus cã ezitã sã facã acest pas deoarece încã vãd poliþia ca pe un
organ represiv. Etnicii maghiari sunt acum reþinuþi ºi aºteaptã sã vadã dacã
se mai schimbã lucrurile. Pe de altã parte, în rândul etnicilor romi este mai
greu sã gãseºti persoane care sã corespundã cerinþelor, datoritã gradului mai
scãzut de ºcolarizare”.

Nu în cele din urmã, realitatea este cã meseria de poliþist nu este una
foarte atrãgãtoare pentru o viitoare carierã, ºi asta pentru cã rãmâne prost
plãtitã, iar familiei poliþistului nu i se asigurã automat locuinþã sau locuri de
muncã pentru membrii acesteia. Aºa cã, dupã cum spunea ºeful de post din
Corund, aici ºi acum mai sunt douã posturi libere pentru poliþiºti, „dar care
dintre localnici ar fi dispus sã se angajeze þinând cont de cât poate câºtiga
fãcând comerþ”.
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