
Normálně bych je někam zavřel a upálil je
Potřebuju, abyste všichni měli vidle, lopaty a všechno
Cikáni do plynu (názory z nedávných demonstrací)

CHCEME TOHLE?
Kriminalita a násilí jsou vážné problémy. 
Zločiny je třeba trestat, ale ne přenášet vinu na větší skupinu 
jen na základě barvy kůže. 
K čemu je dobré pochodovat k domovům romských rodin? 
Vytváří to jen a pouze napětí a strach – a to jsou nejhorší nepřátelé 
bezpečnosti pro kohokoli. Radost ze situace mohou mít pouze neonacisté, 
kteří se přijedou přiživit na problému s cílem vyvolat pouliční boje. 
Nahnat někomu strach je snadné, udělá to z něj ale dobrého souseda? 
Anebo se strach změní v násilí a přejde do začarovaného kruhu vzájemných 
podezření, pohrůžek a odvet? S jakými pocity budou vyrůstat děti z ubytoven, 
pod jejichž okny procházel dav skandující nenávistná hesla? 
Romové nejsou problém, mnozí Romové především mají problémy. 
Jejich velká část žije v podmínkách, které by udělaly kriminálníky z kohokoli, 
včetně bílých Čechů. Nezaměstnanost více než dvacet let, 
vzdělání pouze ze zvláštní školy, nepřijetí a rasismus… 
Zkusme si na chvíli představit svůj vlastní život v takových podmínkách. 
Řešením není hrozit těm, kteří jsou na dně, ale klást požadavky těm, 
kteří mají moc a zodpovědnost. 
Jsme občany státu, který se hlásí k rovným šancím pro všechny. Tyto šance tedy 
nesmí zásadně poškozovat to, v jakém kdo žije kraji, městě či čtvrti. 
Do chudších krajů, které mají potíže s nezaměstnaností, musí být směřováno více 
finančních prostředků – a ty je třeba přednostně použít na nová pracovní místa. 
Pro černé stejně jako pro bílé. 
Je rovněž třeba bránit vzniku ghett. 
Nic ale neřeší paušální obvinění jejich obyvatel. Je spíše třeba dbát na to, 
aby se do ghett nedostávali. Pojistkou před tím může být podpora sociálního 
bydlení ve všech městech včetně velkých. To by umožnilo i chudým lidem zůstávat 
ve svém původním bydlišti a předcházelo by to jejich sestěhovávání, 
které je spojováno s problémy. Štěstí ani smůla se nevážou na barvu pleti. 
Podporovat násilí či omezování svobod vůči Romům se může obrátit 
proti každému z nás.
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