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En stor del af romaerne i Ungarn lever af at indsamle affald. (Foto: FlA)

- Annonce / Anzeige - Mindretal hjælper mindretal
Romaer

Mindretalsunionen FUEV har med hjælp fra mindretallene i det tysk-
danske grænseland søsat et projekt, der skal hjælpe romaer i
Ungarn. Om det kommer videre, er nu op til den ungarske stat.
Jens Nygaard ( jn@fla.de)
fre, 28. jun 2013, 19:30

FLENSBORG. - Det er horrible forhold, vi er stødt på.
Romaerne lever mange steder af at indsamle affald, og de bor
tit i huse, som de ikke har råd til at varme op. Alene i den
forgangne vinter skønnes det, at op mod 150 romaer er frosset
ihjel i Ungarn.

Jürgen Schöning har set meget i et langt liv, men han var
ikke forberedt på den fattigsom, han stødte på i de områder af
Ungarn, hvor der bor flest romaer. Det er ved grænserne til
Slovakiet og Ukraine.

At den tidligere Europaminister i Thüringen og mangeårige
direktør for den slesvig-holstenske landdag på det seneste har
været mange gange i det østeuropæiske land, hænger sammen
med, at kongressen i Föderalistischer Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV) for to år siden besluttede at gøre noget
for Europas største mindretal, romaerne.

Baggrunden var, at EU netop havde startet et program, som
skulle forsøge at forbedre betingelserne for de mellem ti og 12
millioner romaer i Europa. Og så var tanken, at de øvrige
mindretal i langt højere grad vil kunne gennemføre et projekt
på grund af deres egne erfaringer.

FUEV bad Jürgen Schöning om at stå i spidsen for projektet,
og fordi det den gang var Ungarn, der var formand for EU,
kastede han og de øvrige frivillige deres øje på dette land. Der
bor omkring 600.000 romaer i Ungarn.

- Vi har nu afsluttet forberedelsesfasen i projektet, fortæller
Jürgen Schöning.

Bidrag fra stiftelser
Han har blandt andet talt med EUs kommissær for dette
område, Viviane Reding, som var begejstret. Og med støtte fra
blandt andet Robert Bosch Stiftung og Herbert Niermann
Stiftung er der blevet lavet en plan, som indeholder 17

Mest skyet og i løbet af dagen regn fra
sydvest. Temp. op mellem 17 og 22
grader, og let til frisk vind fra sydøst og
øst, som eft... Mere

Tryk på "play"-knappen for at høre
udsendelse fra d. 02.07.2013.
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projekter. Både det danske og det tyske mindretal i
grænselandet og romaerne i Tyskland i det såkaldte Zentralrat
har været behjælpelig i processen.

- Men det ligger fast, at projekterne skal drives af den
ungarske stat, siger Jürgen Schöning.

Det ville måske normalt være en stor hurdle, men på grund
af EUs program vil den ungarske stat kunne få 90 procent af
pengene tilbage.

- Det er faktisk der, projektet ligger lige nu. Selv om det er
gode projekter, og selv om ungarerne vil kunne få 90 procent
fra EU, er landets politikere tunge at danse med, siger den
tidligere minister.

Tillidsforhold
Han er på det rene med, at det i første omgang drejer sig om
at opbygge et tillidsforhold til romaerne.

- De ved lige så godt som jeg, at der i kølvandet på EUs
program har udviklet sig en regelret roma-industri. 90 procent
af disse penge når aldrig frem til romaerne, og sådan skal det
ikke være for vores projekter, siger Jürgen Schöning.

Han satser på at opsøge romaer, hvor de er, og forsøge at
give et bidrag til, at de »kan leve et værdigt liv«. Som det er
nu, strømmer romaerne nemlig til specielt de store byer i
Vesteuropa, hvor de ofte ernærer sig ved kriminalitet, eftersom
de ikke har andre udveje. Det ny projekt fra mindretallene skal
være med til måske at give dem et perspektiv derhjemme.

Rækken af planlagte projekter spænder vidt. Det drejer sig
blandt andet om en fodbold-træningslejr, om at gøre noget for
de børn, som klarer sig godt i skolen, om at lære romaerne
noget om landbrug og markedsføring, om at få romabørn ind
på skoler for andre mindretal, finde partnere til
mindretalsskolerne, prøve på at holde romabørnene i skolerne,
om at oprette en folkehøjskole efter dansk model, om at bygge
fælleshuse i romalandsbyer og meget andet.

Boligopvarmning
- Et af de projekter, som vi har hentet frem i forreste række,
drejer sig om at skaffe opvarmning til romaernes huse, fortæller
Jürgen Schöning.

Det skal ske med anlæg, som bliver drevet af kompost og
sørger for både opvarmning og varmt vand. Projektet er lavet i
samarbejde med en økologisk gård i nærheden af Tinglev. Det
skønnes, at denne første fase kan sættes i gang for nogle
hundrede tusinde euro - og det kan ske allerede før den
kommende vinter.

- I det hele taget har vi ti projekter, som kan startes ret
hurtigt. Men formelt skal det være Ungarn, der sætter det i
gang. Vi har hensigtserklæringer fra flere ungarske ministre,
men det er mit indtryk, at der i Ungarn er langt fra en
erklæring til en realisering af den udtrykte gode vilje, siger
Jürgen Schöning.

Efter mødet med det ungarske politiske system er han blevet
lidt spektisk og vil ikke love for meget.

- Men vi fortsætter med at udøve pres på den ungarske
regering, siger han.
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