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COMUNICAT

14 mai 2015, Merișani, judetul Argeș

Musafiri din Suedia la Atelierul SES EcoSocial Tradiții

Atelierul EcoSocial Tradiții din Merișani, Vîlcelele a primit vizita doamnei Josefine Hokerberg din
Stockholm. Josefine este jurnalistă și sociolog în Suedia iar de ceva timp este interesată de romii-
rudari din Malul Vânat Merișani. După editarea mai multor articole în presa suedeză despre
cerșetorii romi din Malul Vânăt, Josefine a venit în
România pentru a cerceta și înțelege situația acestor
oameni, care merg în Suedia la cerșit. În acest sens,
lucrează la editarea unei cărți despre rudarii din Malul
Vânăt. După întâlniri și discuții cu oficialitățile locale,
organizații din Argeș și membrii comunității de rudari din
Malul Vînăt, Josefine a vizitat și atelierul nostru unde
sunt angajați doi romi din Malul Vînăt.

Josefine despre rudari:

“ I-am întâlnit pe străzile din Suedia, am scris despre rudarii din Merișani că sunt foarte săraci, că au
un nivel redus de educație, că nu mint despre realitatea lor (...) am luat premiu pentru cel mai bun
articol. După publicarea articolului, politicienii din Suedia au început să facă o grămadă de lucruri
pentru acești oameni. La început, toți suedezii au încercat să-i ajute pe acești oameni - bani,
mâncare, un loc de dormit. Acum suedezii sunt puțin mai agresivi, pentru că cerșitorii sunt peste
tot...există o competiție pe locurile de cerșit în stradă, apar conflicte, devin mai agresivi (...) m-am
decis să scriu o carte despre ei, despre migrația lor. Am venit să văd cine sunt acești oameni, de
unde vin, ce e cu ei. Misiunea mea este să vin să fiu aproape de ei, să înțeleg realitatea în care
trăiesc acești oameni”.

Cerșetoria este o problemă serioasă pentru autoritățile din Suedia. În ultima vreme, tot mai mulți
reprezentanți ai instituțiilor suedeze se arată interesați de cauzele acestui fenomen și de posibile
soluții. În acest sens, vineri, 15 mai 2015, la Merișani vor veni într-o vizită de studiu reprezentanți ai
Primăriei din orașul Helsingborg, Suedia.

Atelierul EcoSocial Tradiții este o structură de economie socială, constituită ca organizație neguvernamentală,
apolitică, cu caracter social înființată de Asociația Partener pentru Tine în cadrul proiectului “Soluții integrate
pentru probleme sociale și de mediu”. Atelierul EcoSocial Tradiții un proiect ambițios care își propune să
valorifice patrimonial imaterial al regiunii Argeș (tradiții și îndeletniciri legate de cusăturile manuale, țesături)
integrând resurse umane din categorii vulnerabile (femei și romi).


