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Ascultând povestea lui Emanuel
Emanuel, un bãiat de 6 ani, de etnie romã, stã la masã ºi deseneazã
portretul mamei lui. Contureazã cu grijã pãrul mamei, apoi liniile corpului.
Îºi alege cu precizie creioanele în aºa fel încât culorile sã se potriveascã
la îmbrãcãmintea mamei de parcã ar ﬁ potrivite dupã numãr. Verde crud
pentru cardigan. Albastru pentru fusta de blugi. Maro pentru helancã.
Se uitã în sus, îºi priveste mama la intervale de câteva minute, pentru a
veriﬁca asemãnarea ºi zâmbeºte cu satisfacþie. Este evident cã este un
observator pasionat. Este concentrat si calm.
Dar el n-a fost mereu aºa, explicã mama. Când era mai mic, deseori
avea o privire confuzã. Avea câþiva prieteni prin vecini ºi asta ar ﬁ dus
la frustrare. Pãrinþii au fost îngrijoraþi de faptul cã bãiatul lor nu va putea
merge la ºcoalã de vreme ce are probleme de acomodare. Aceasta a fost
înainte ca ei sã descopere, cu ajutorul unei organizaþii neguvernamentale
locale, cã prezinta surditate in proportie de 80%. Deodatã, confuzia ºi
frustrarea au fost înþelese. Emanuel nu putea auzi ºi nu era în mãsurã
sã comunice, iar acest lucru a provocat pãrinþilor sãi o mare îngrijorare.
Romii formeazã populaþia minoritarã cea mai mare din Europa ºi ei s-au
confruntat, pe parcursul mai multor generaþii, cu discriminarea socialã ºi
instituþionalã. În regiunea Europei Centrale ºi de Est existã un procent estimat de 3.7 milioane de romi, din care
aproximativ 46 % sunt copii. Familiile de romi se confruntã cu o serie de provocãri pentru a se asigura cã nevoile
de bazã ºi drepturile copiilor lor sunt respectate. Cei mai mulþi romi trãiesc în aºezãri la care nu ajung servicii de
sãnãtate, educaþie ºi servicii sociale. Familiile ajung deseori sub pragul sãrãciei ºi trãiesc la marginea societãþii.
Când se pune problema sã întrerupem cercul vicios al sãrãciei, una
dintre cele mai mari provocãri þine de educaþie ºi de siguranta cã toþi
copiii îºi pot exercita dreptul de a urma ºcoli care întruchipeazã valorile
de echitate ºi incluziune. Statisticile aratã cã, în timp ce mulþi copii de
etnie romã se înscriu în ºcoalã, puþini îºi continuã educaþia dupã ºcoala
primarã. De fapt, în fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei, mai puþin
de jumãtate din cele 63 de procente din copii de etnie romã care intrã
în ºcoala primarã reusesc sã o incheie. Cifrele sunt similare pentru tãrile
din Sudul ºi Estul Europei. Mai puþin de unul din patru copii de etnie
romã din regiune participã la un program de învãþare timpurie organizat
înainte de intrarea în ºcoalã. Experþii sunt de acord cã aceastã lipsã de
pregãtire pentru ºcoalã reprezintã unul dintre motivele principale care
duc la un numãr mai mic de înscrieri ºi la o ratã mai ridicatã de abandon
în rândul copiilor de etnie romã.
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Emanuel si familia lui locuiesc în Topaana, o aºezare de romi din Skopje,
capitala fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Cãrarea îngustã care
duce la casa lor coboarã uºor în panta ºi este alcãtuitã din straturi de
beton. Canalizarea se prelinge in aval într-un jgheab deschis. Multe
dintre casele din cartier nu au nici instalaþii sanitare adecvate, nici
electricitate. Mãrimea caselor variazã de la cele cu patru pereþi, la cele
cu douã etaje din cãrãmidã, la barãci nu mai mari decât un camion.
Curþile sunt decorate cu ºiruri colorate de îmbrãcãminte pentru copii,
întinsã la uscat. Casa pãrinþilor lui Emanuel este caldã ºi primitoare.
Pereþii camerei din faþã, camerã curatã ºi ordonatã, sunt vopsiþi în
galben pal. “Toate lucrurile au început sã se schimbe când i-am întâlnit
pe cei de la Sumnal ºi am început sã-l ducem pe Emanuel la centru,”
explicã mama.
Sumnal (Romani pentru ‘lume’) este un ONG local fondat de un grup de cetãþeni implicaþi ºi dedicaþi pentru
a schimba realitatea crudã cu care se confruntã mulþi copii din comunitãþile de romi. Scopul lor este sã
îmbunãtãþeascã viaþa ºi standardele de viaþã ale copiilor din comunitate prin educaþie. Sumnal sustine un
centru în comunitate, centru care oferã totul: de la grupurile de învãþare timpurie, ajutor la rezolvarea temelor,
vizite la domiciliu, educaþie pentru sãnãtate ºi pânã la alfabetizare. Sumnal a devenit un centru de informare
în aºezare. De la deschiderea centrului în 2004, media ratei frecventei elevilor romi care frecventeazã Sumnal
a crescut cu 40% ºi numãrul de elevi de gimnaziu a sãrit de la zero la aproape treizeci. Se mândresc cu
pregãtirea tuturor copiilor lor pentru ºcoalã, pentru a lupta, în primul rând, împotriva status quo-ului. Sumnal
este un loc unde oricine se poate simþi acasã.
Pe parcursul ultimilor doi ani, Sumnal a devenit parte zilnicã din viaþa lui Emanuel. El merge acolo, atât singur,
cât ºi cu pãrinþii. Cu ajutorul organizaþiei Sumnal au fost capabili sã completeze documentele necesare ºi sã
gãseascã ﬁnanþare pentru a obþine un aparat auditiv pentru Emanuel. Atunci a început învãþarea. “Am vãzut o
schimbare imensã în comportamentul lui”, ne-a spus Afrodita Rakipovska, specialist in educaþie timpurie în cadrul
Sumnal. “Obiºnuia sã ﬁe atât de ruºinos ºi retras. Acum îi place sã se joace, ºi ºi-a fãcut mulþi prieteni pentru
cã este amuzant. Vine aici aproape în ﬁecare zi pentru a studia. El este pregatit pentru a avea succes la ºcoalã.”
Sprijinirea copiilor aﬂaþi în aceste stadii timpurii dã cele mai mari rezultate ºi este cheia pentru educaþia
incluzivã. Suntem sursã de inspiraþie pentru ca toti copiii noºtri sã ﬁe elevi buni”, adaugã Rakipovska. Studiile
aratã cã în fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei 98% dintre copiii romi, care au fost la grãdiniþã, au absolvit
ºcoala primarã. În comparaþie, mai puþin de jumãtate din elevii de etnie romã care nu merg la gradinita, terminã
ºcoala primarã. Situaþia este ºi mai rea pentru fetele de etnie romã, care abandoneazã ºcoala de cele mai multe
ori mai devreme decât bãieþii.
UNICEF lucreazã împreunã cu parteneri locali ca Sumnal pentru a realiza un sistem de educaþie incluzivã,
prin care pledeazã pentru reforme educaþionale în întreaga regiune. Este dovedit faptul ca accesul copiilor la
educaþie, cât mai curând posibil, este o modalitate eﬁcientã de a sprijini dezvoltarea lor ºi de a li se oferi o
sansa mare de a evada din cercul vicios al sãrãciei. Spargerea barierelor din calea educaþiei merge dincolo de
ºcolarizare ºi include factorii sociali, economici ºi politici. Modelul Sumnal de implicare în comunitate ajutã la
legarea tuturor acestor elemente. Prin educarea comunitãþii dau glas copiilor romi ºi familiilor acestora.
Înapoi la casa lui Emanuel; pasãrea lui coloratã este amintirea vremurilor de mult apuse. Când Emanuel se
simtea frustrat, aceasta pasãre era singura alinare. El deschide atent colivia ºi bagã încet mâna înãuntru. La
început, pasãrea dã din aripi, apoi se aºeazã pe degetul lui Emanuel si începe sã cânte. Pe chipul lui apare un
zâmbet larg. Este captivat. Mama, care stã lângã el, îl bate uºor pe spate, cu blandete, ºi îi spune: “E timpul
pentru ºcoalã”. Emanuel se ridica ºi mama îl ajutã sã-ºi punã rucsacul. Ea stã în uºã, îºi ia rãmas bun, în timp ce
tatãl îl ia de mânã ºi împreunã pleaca spre ºcoalã. Emanuel este gata pentru clasa I ºi este unul dintre cei mai
buni copii din grupa lui de la grãdiniþã.
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