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Ромите са нация, която няма собствена държава. Разпръснати са из целия свят. Нямат
собствени закони, които да спазват, но въпреки всичко това имат общи традиции и обичаи, които
ги свързват.
За ромите в българия се зане твърде малко и поради това много хора смятат, че те изобщо
нямат култура и история. А това съвсем не е така, защото всеки народ си има своя съкровищница
от свои истории, приказки и легенди.
Аз също съм от ромски произход и живея в България. Аз също съм запознат с проблемите ,
които застрашават много хора от ромски произход. Много ми е тежко, когато те нямат силите и
възможностите да се справят с тях. Но всички хора е нужно да разберат! „Всички сме равни пред
Бога, всики сме Божии чеда и като такива имаме право на неговата милост”. Истина е, че има
роми, които се чувстват смачкани от живота до такава степен, че сърцата са им истинали. Станали
са крадци, престъпници, измамници. Това е така, тъй като отношението на хората ги е разклатило
по някакъв начин. Но това не е решението на проблема. Аз също съм изпитвал болка и терзания.
Понякога ми се е искало да живея в мой собствен свят, където да не се делим на бедни и богати,
лоши и добри, контролиращи и контролирани и мнозинства и малцинства. Но никога не съм
съжалявал за своя етнос. Така е ром съм и както от това? Просто ставаш и продължаваш. Така е
има такива, които правят грешки. Като да се омъжват неоълнолетни, без да са завършили
образованието си. Много пъти ми се е искало да попреча на родителите им. Живота е пред тях, а
те по този начин го прекратяват. Започват живот, който ги очаква напред в бъдещето, но не и сега.
Пропускат най- хубавите моменти от живота си. А ми тези пък, които продават децата си за тяхна
лична изгода. По- добре да не са създали живот, след като не могат да се грижат за него. Така е
държавата се грижи за тях. Но тя е като тяхна мащеха, а знайте, че колкото и любов да получавате
от нея тя никога не може да се сравни с тази от истинските ни родители. В много случаи, когато се
кандидатсва за дадена работада си най- кфалифицираният, но разберат ли, че си от ромски
произход мястото е вече заето. На мен не ми харесва, когато останалата част от това наше
общество включват всички роми под един общ знаменател. Мислят, че всички сме еднакви.
Мислят, че всички лъжат, крадът и убиват. Понакога трябва да се откъснем от предрасъдаците си,

че щом видим някой ром, че той е заплаха или провал. Това, че по света има роми не е лошо. Те са
малко по- различни. Както в приказката за „Грозното пате”, то било различно от другите си братя и
сестри и всички му се присмивали, точно това било изключителното я него. Така е и с нас, ако ни
се даде възможност може да се впечатлят на какво сме способни. Колко млади момичета и
момчета вече са студенти, някой дори са завършили напълно своето образование и са открили
своето призвание. Може да са били отхвърлени от обществото, но са се свързали с него чрез
упоритост. Липсата на самочувствие при нас ромите е голям проблем, тъй като много малко хора
ни приемат.
Моето предложение ли? Проблемите винаги имат своето решение. Както знаете всеки въпрос
крие своя отговор. Някъде там... Нека фондаците насочени към подпомагане на ромите да
продължават да подават ръка. Но освен хората от тези фондации се надявам и всички хора от
общесвото, някой ден ще бъдат докоснати по някакъв начин и ще разберат, че ние ромите не сме
никак лоши. Затова е необходимо все повече момчета и момичета от ромски произход да
продължават да учат и да се успеят. Желая всички заедно да успеем да се преборим с всичко
грешно, което се е вградило от вековете за нашия етнос. Искам да обърнем неговите ценности
така, че да носят ползи както за тях самите, така и за обществото, в което живеят. А когато човек
иска нещо, то става рано или късно.

