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Otevřený dopis místopředsedovi Ing. Bc. Vítovi Rakušanovi

Vážený pane místopředsedo a ministře vnitra,

obracíme se na Vás jako na místopředsedu vlády ČR a také jako na ministra vnitra. Jsme založená
romská poli�cká strana Roma Luma a působíme již v mnoha krajích České republiky.

Žádáme Vás �mto o osobní schůzku za účelem projednání možnos� řešení aktuální situace týkající
se uprchlické krize, která se týká ukrajinských Romů a jejich integrace. Rádi bychom se s Vámi
pobavili i o tématech jako je integrace českých romských občanů.

Jako poli�cká strana Vám můžeme nabídnout adekvátní a účinné řešení při vzniklé situaci
s uprchlickou krizí potažmo ukrajinských Romů. Dále Vám nabízíme řešení týkající se integrace
českých romských občanů, neboť i toto téma je velice aktuální a důležité řešit.

Musíme zde poukázat i na práci neziskových organizací, která je mnohdy velice nedostatečná a
neziskové organizace nejsou schopné zajis�t těmto lidem základní životní podmínky. Diskriminace
ukrajinských Romů má za následek, že jsou ubytovávání ve velice nevhodných podmínkách jako jsou
stany nebo nádraží. Dě� hladoví, protože není dostatek potravin, nemají deky a ani mnohdy na
čem spát. Tato místa jsme několikrát navš�vili a rozdávali jsme těmto lidem deky, potraviny, vařiče
aj. Jsme, ale poli�cká strana a ne nezisková organizace. Dle našeho názoru by tyto základní věci měly
obstarat právě neziskové organizace.

Pane ministře, víme, že spolupracujete s neziskovým sektorem a my ho v žádném případě nechceme
hanit, ale jako poli�cké straně, tak i nám se nelíbí a není nám lhostejné, že tento sektor není nikterak
kontrolován ze strany státu již mnoho let. Neziskové organizace se řadu let snaží o integraci Romů,
přesto se to nedaří. Jak je např. možné, že klient takové neziskové organizace spolupracuje v jednom
městě s několika organizacemi a výsledek i po několika letech s takovým klientem není žádný. A takto
bychom mohli uvést mnoho dalších příkladů.

Jako zástupci romské společnos� bychom Vám rádi nabídli otevřenou debatu a řešení těchto
záležitos�, neboť si myslíme, že je čas začít řešit věci efek�vně. Tři dese�le� je pro nás a snad i pro
Vás dostačující důkaz o neschopnos� orgánů �mto problémem pověřené.

Vážený pane místopředsedo, věříme, že naše žádost o osobní schůzku bude kladně vyřízena a že
najdeme společné řešení a společnou řeč.

V Jihlavě dne 10.05.2022 Marco Cavali

předseda Roma Luma


