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Floresti, Rumänien

Kära Vänner och
Understödjare!

En som gärna vill gå i skolan.

Under sex år har Stiftelsen Brödet drivit skolprojektet i skolan i Floresti. Projektet har fått fler och fler
romska barn att ansluta sig. Nu har rumänska regeringen till följd av coronapandemin bestämt att varje
skolklass ska delas i två, så att avstånd kan hållas mellan eleverna, vilket ju är bra. Men det gör att varken
klassrum eller lärare räcker till för att alla barn ska vara fysiskt närvarande. Det har rumänska staten löst
genom att i stället erbjuda digital undervisning. Det är bara det att många drabbas hårt, inte minst de
romska eleverna, som varken har mobiltelefon, surfplatta, tekniskt kunnande eller ens internetuppkoppling.
Otroligt sorgligt, tycker Dana, att Rumänien inte satsar på utbildning. Många diskussioner och möten har
ägt rum, men skolan i Floresti kunde naturligtvis inte annat än följa reglerna. Våra projektledare Dana och
Nuti kände det som hjärtat höll på att slitas itu. De bestämde sig därför för att – förhoppningsvis under en
övergångstid – lägga all sin tid, 4-5 tim måndag – fredag enbart på de romska eleverna. Dana säger: ”Alla
förvånades över vårt beslut, men det romska samhället välkomnade oss. Stiftelsen Brödet och vi skapade
Florestiprojektet för dessa barn, för de fattigaste i samhället - dessa barn som är smutsiga, barfota, hungriga, sjuka och fattiga men som trots det är ivriga att lära sig. Nu kommer vi att vara ännu närmare de
romska barnen och deras familjer.” Och Dana berättar att när det blir kallare kommer lektionerna att hållas
i två hus i området. De startade terminen med att dela ut skor, vattenflaskor, kex, papper och penna. Sedan
var skolarbetet i full gång.

Trots avsaknad av klassrum och skolbänkar tar sig eleverna an uppgifterna med entusiasm och iver.
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