
Incitare împotriva romilor în cartierul Silberhöhe: Există vreun adevăr în
acuzațiile?

„Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage“ (Alianța pentru curaj civic) respinge 
prejudecățile

La data de 16 iulie 2014 s-au infințat pe Facebook grupuri ai locuitorilor cartierului Silberhöhe, în
care  membrii  și-a  exprimat  deschis  împotriva  romilor  cu  comentarii  mizantropice  și  apeluri  la
violență. 
Inițiativa  Halle gegen Rechts - Alianța pentru curaj civil este în mod clar împotriva oricărei
forme de antiromaism/ antițiganism și în solidaritate cu cei afectați de instigare antirome. Termenul
de antiromaism se referă la  prejudecăți, respingerea deschisă, excludere, ostilitate, devalorizare și
discriminarea persoanelor care se identifică drept romi, sinti și altor grupuri. 

Nu am putut stabili un motiv specific pentru înființarea grupurilor pe Facebook. Evident, există de
ceva  timp  prejudecăți  împotriva  mai  multor  familii  de  romi  care  au  închiriat  apartamentele  la
Silberhöhe.  În grupul de Facebook s-au conectat  prejudecăți  antirome cu comentari  inumane și
apeluri  la  violență.  Grafitti-uri  cu  slogane  și  simboluri  antirome  și  chiar  naziste  au  apărut  la
Silberhöhe în noaptea de 18 iulie 2014, ce noi vedem drept un rezultat direct a felul de reporta pe
grupul de pe Facebook. 

Halle gegen Rechts - Alianța pentru curaj avertizează împotriva escaladarea conflictului la cartierul
Silberhöhe. Idei antirome sunt răspândite în societatea noastră. Halle gegen Rechts vrea sa clarifică
faptul  că  problema  nu  sunt  romii,  iar  prejudicii  și  atitudini  rasiste  în  cartierul  Silberhöhe.
Problemele individuale și posibilele nereguli în cartierul nu sunt rezolvate printr-o o atribuire tip
„țap ispășitor”. 

Halle  gegen  Rechts a  studiat  prejudecățile  tipice  antirome  pe  veridicitatea  lor,  care  au  fost
exprimate  în  cadrul  grupului  de  pe  Facebook "Bewohner  der  Silberhöhe setzen  sich  zur  wehr.
Gegen die HWG und Romas".  Veți  găsi  mai  jos rezultatul.  Nu este surprinzator,  nu se găsește
dovăzi pentru acuzații invocate și ele poate fi respinse. 

Prejudiciul 1: Frapant, în multe contribuții se revendică, că romi nu s-a duce la lucru și a benefica,
în  schimb,  de  ajutoare  sociale.  
Acest lucru este greșit. Oamenii cărora se presupune că ei nu doresc să lucreze și benefică de ajutor
social (inclusiv Hartz IV sau alocația pentru locuință) sau ar fi primit bani legea pentru solicitanții
de azil, sunt originari din România. Astfel, ei sunt cetățeni UE și au dreptul la liberă circulație a
muncitorilor, dar nu de sprijinul financiar. O imagine care a fost postat în grupul Facebook, arată o
doamnă în vârstă care a plătit  cumparăturile cu monede de euro-cent.  Dacă oamenii  ar avea la
dispoziție cât mai mulți bani, intrebarea este dacă ar plăti atunci cu monede mici? Pe scurt: Cine
vine la Germania pe bază liberii circulație a muncitorilor nu profită de nici un beneficiu sau alte
plăți  de  stat  (a  se  vedea  site-ul  oficial  al  reprezentantului  german  al  Comisiei  UE
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11943_de.htm).

Prejudiciul 2: În mod repetat se susțină pe grupului Facebook, că persoanele în vârstă și trecătorii au
fi  fost  agresați  de  către  romi  în  mod  repetat.  
O privire la grupul de Facebook arată, cine este agresiv. Dar nici nu se poate trage concluzia din
aceste declarații individuale, că toate persoanele care trăiesc la Silberhöhe instigă împotriva romilor.
Asta este la fel de greșit ca să insinueze romii au fi agresiv în mod constant. Nu s-a înregistrat la
poliția reclamații sau plângeri din cauza cerșitului agresiv sau intimidării. 

Prejudiciul  3: Un  alt  prejudiciul  larg  răspândită  pe  grupului  Facebook  este  că  copiii  rome  în
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majirotatea  nu  vor  merge  la  școală.  
Toți copiii care trăiesc în Germania sunt supuse la învățământul obligatoriu ale Germaniei. Copiii
din familiile rome particip la programul școlar, conform informațiilor primăriei orașului Halle.

Prejudiciul 4: Pe grupul de Facebook au fost ridicate plângeri că spațiile publice și locuri de joacă
au  fost  pline  și  murdare  în  mediul  locuit  de  romii.  
Proprietarul HWG nu poate confirma nici o contaminare. Folosind mai multe inspecții  de către
administrația  orașenesc,  nu  a  putut  fi  găsit  astfel  de  probleme.

Prejudiciul  5: Pe  grupului  Facebook  se  supuse  romilor,  că  ele  ar  fura.  
Potrivit poliției, nu s-a observat o creștere semnificativă a criminalității la Silberhöhe în ultimele
săptămâni și luni. Chiar și la un magazin din apropiere, n-a fost găsit nici o crestere de furturi,
potrivit  directorului.  (raport  MZ  http://www.mz-web.de/halle-saalekreis/facebook-gruppe-aus-der-
silberhoehe-polizei-ermittelt-wegen-hetze-im-internet,20640778,27887546.html). 

Prejudiciul 6: Unele voci au declarat pe Facebook, că au fi observat că – de la sosirea romilor – ar fi
crescută  prezența  poliției  în  cartierul  Silberhöhe.  
Poliția  a  sporit  prezența  lor  la  Silberhöhe  numai  după apariția  graffiti-uri  antirome precum de
sloganuri și simboluri naziste. Acest lucru servește pentru a proteja oamenii de violență și agresiune
la  Silberhöhe  (raport  MZ  http://mobil.mz-web.de/halle/hetze-gegen-roma-polizei-verstaerkt-
praesenz-in-silberhoehe,23886196,27893402.html). 

Prejudiciul 7: În plus și față de afirmația de mai sus, Roma ar primi beneficii, la grupul de Facebook
circulă un zvon, apartamentele pe Kreuzer Strasse ar fi închiriat către romii pentru un euro pe metru
pătrat.  
Proprietarul HWG tratează toți chiriașii. HWG ni-a confirmat la cerere, ca nici un grup de chiriași
profită de condiții speciale. 

Nici una dintre aceste prejudecăți  a putut fi confirmată prin examinarea faptelor.  Dimpotrivă,  a
devenit clar că romii sunt în Europa minoritatea cea mai discriminată. O privire la România arată de
asemenea – alături de dorința de a lucra aici – al doilea motivare a oamenilor de a veni în Germania.
Și anume discriminarea, hărțuirea și excluderea sistematică a romilor din țările balcanice. Comisia
Europeană a constatat că romii sunt expuse de discriminare masive în toate țările balcanice. În mode
repetat,  romii devin victimele ale violenței  rasiale.  Spiritul antirom, atacuri  teroriste și asasinări
reprezinte o amenințare reală pentru viața romilor. Condițiile locale îi împiedică să ducă o viață
normală: nu au acces la locuințe și, prin urmare, trăiesc în mahalale, de multe ori fără electricitate și
încălzire. Au acces limitat la educație, la locuri de muncă, la serviciile de sănătate. 

Pentru mai multe informații, Halle gegen Rechts – Alianța pentru curaj civic a înființat o pagina
alternivă  pe  Facebook,  denumită  "Halle  spune  Da!  Locuitorii  din  Halle  pentru  romi  și  pentru
Silberhöhe" (https://www.facebook.com/HallesagtJa) pentru a ajuta discuțiilor virtuală și educarea
celor interesați.

În cazul în care oamenii sunt atacați sau au devenit victime ale violenței, puteți contacta consilierea
mobilă a victimelor (Mobile Opferberatung) la numărul de telefon 0345-2267100 sau trimiteți un e-
mail către opferberatung.sued@miteinander-ev.de.
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