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Victime ale sclavagismului modern

Minori romani fortati sa cerseasca in Marea Britanie

EXPLOATATORI, NU PÃRINTI Nu ne plac ironiile si insinuarile legate de obiceiurile romanilor ca
natiune, dar semnale tot mai ingrijoratoare despre comportamentul semenilor nostri in strainatate
parvin in mass-media internationale. Pe rand din Italia, Franta, Spania, Finlanda, Norvegia sau
Marea Britanie, se semnaleaza abuzuri sau comportamente indecente. Ample relatari despre minori
romi romani scosi la cersit pe strazile din Londra si-au facut loc in mass-media britanice, BBC
prezentand chiar un reportaj filmat timp de aproape un an despre aceasta forma de sclavagism
modern, intitulat "Vietile secrete ale copiilor cersetori din Marea Britanie". 

	Luni la rand, reporterii britanici i-au filmat pe copii in timp ce munceau pe strazi, pe zapada de iarna
trecuta, pe lapovita sau ploaie. Cele peste o suta de ore de filmare fac portretul unor Oliver Twist ai
secolului XXI. O fetita urmarita de reporterii BBC, numita "Alice", parea sa aiba cel mult 4 ani, insa
avea experienta in cersit: inocenta, disperata si persistenta. Fetita, care purta un batic alb, folosea o
cabina telefonica drept toaleta si cauta in resturile de la McDonalds pentru mancare si cersea
indiferent de vreme. Se estimeaza ca unii copii cersetori castiga 500 de lire sterline pe zi. "Alice" ii
preda si ultimul banut unei tinere care o urmarea si care parea sa aiba in jur de 20 de ani. S-a
dovedit ca femeia era mama ei, identificata drept Denisa Mazarache, originara din Fetesti. Revenita
la Fetesti, femeia a admis ca a cersit la Londra: "Imi pare rau, Nu aveam bani sa plec, sa iau bilet,
mancare". Intrebata despre "Alice", tanara a spus ca merge la gradinita. Denisa Mazarache a
afirmat ca a plecat de la Londra in urma cu un an si ca nu mai cerseste. Insa minte: reporterii BBC
au filmat-o cu mai putin de doua luni inainte, pe strazile din capitala britanica. 

AVERI STRÂNSE DIN EXPLOATAREA COPIILOR	Pe parcursul a aproape un an, toate echipele de
cersetori copii de pe strazile Londrei urmarite de reporterii emisiunii Panorama s-au dovedit a fi romi
din Romania. In pofida hainelor modeste si baticelor si desi prefera moscheile si zonele populare
printre turistii din statele din Golful Persic, niciunul dintre ei nu este musulman. Romii reprezinta cea
mai mare minoritate etnica din Europa, dar si cea mai saraca. 

	In Marea Britanie, politia opreste adesea echipele de cersetori de pe strazi, dar in general numai
pentru a le lua datele. Autoritatile britanice trag un semnal de alarma ca saracia a facut romii
vulnerabili la exploatarea de catre grupari infractionale din comunitatea lor. Fortele de politie
britanice si romane fac eforturi pentru a combate bandele care controleaza industria cersitului cu
copii. A fost demarata o operatiune comuna, ce i-a vizat pe acesti infractori, in urma careia au fost
arestati 26 de presupusi traficanti cu copii din Tandarei. Acestia au fost inchisi cateva luni, inainte de
a fi eliberati si au negat ca ar fi comis vreo infractiune. Cazul continua sa fie anchetat in Romania. 

FRAUDAREA SERVICIILOR SOCIALE In Marea Britanie s-a incercat dezmembrarea bandelor,
acuzandu-le de fraudarea serviciilor sociale. Noua persoane, dintre care opt romi romani, au fost
inchise anul acesta pentru ca au cerut, fara sa aiba dreptul, ajutoare sociale in valoare totala de
800.000 de lire sterline. In mod normal, romanii nu au dreptul la ajutoare sociale in Marea Britanie,
insa, potrivit politiei, au reusit sa gaseasca portite de iesire, folosind documente false. O banda care

Pagina 1/2



aducea copii la cersit estimase potentialul fiecarui copil care lucra la Londra la aproape 100.000 de
lire pe an, din cersit, furt si ajutoare sociale. La Tandarei, care a devenit o localitate plina de vile de
lux, o parte construite din banii obtinuti din cersitul pe strazile din Europa, Petrica Dragusin, unul
dintre cei arestati pentru suspiciune de trafic cu copii, a declarat ca intregul oras stie cum sa profite
de sistemul britanic de ajutoare sociale. "Vina este a statului britanic, care le da multi bani. Au multi
copii, sapte, opt sau zece si, daca au multi copii, isi construiesc o vila", a explicat acesta. Sumele
citate sunt uimitoare: unii strang 10.000, 12.000, 13.000 de lire pe luna din trei sau patru sau cinci
seturi de ajutoare.
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