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Pracovné listy "Útoky v Taliansku"

Od roku 2008 sa v Taliansku opakovane udialo niekoľko útokov na rómske obyvateľstvo. Niektoré z nich sa odohrali v
meste Neapol.
Vo štvrti Neapolu s názvom Ponticelli, bola provizórna osada obývaná rómskou etnickou menšinou vystavená násilným
útokom. Tieto nálety boli tak organizované, že ich média prirovnávali k pogromu. Hádzali sa kamene a na videách média
zachytili mladých ľudí na motocykloch, ktorí na chatrče hádzali zápalné fľaše. Zhromaždený dav naviac vulgárne nadával
hasičom snažiacim sa požiare uhasiť. Stovky Rómov utiekli na svojich vozidlách, zatiaľ čo 500 z nich bolo odprevadených
z mesta policajnou eskortou. Skupina 56 Rómov vrátane 30 detí je od incidentu nezvestná. Žiadne správy neinformovali o
akomkoľvek zatknutí výtržníkov a podpaľačov.
V Taliansku žije približne 160 000 Rómov, a to predovšetkým na okraji miest. Približne polovica z nich má talianske
občianstvo. Sinti spolu s Rómami v krajine predstavujú podľa oficiálnych čísel populáciu o veľkosti 342,000. Charitatívna
organizácia Caritas však verí, že skutočné číslo bude značne vyššie, a to až 556,000.
Tento incident v Neapole zapríčinený známym predsudkom o "cigánoch kradnúcich deti" v meste vyvolal nevídané
pobúrenie. Šestnásťročné rómske dievča zatknuté v deň incidentu sa malo údajne týždeň pred vypuknutím násilných
útokov pokúsiť uniesť šesťmesačné dieťa. Podobné tvrdenia sa v talianskych mediách objavujú v pravidelných intervaloch.
Novinári venujú značné množstvo priestoru v rubrikách o týchto údajných incidentoch, čím prispievajú k šíreniu atmosféry
nevraživosti a nepriateľstva voči Rómom.
Spolu s hádzaním kameňov a zápalných fliaš, na Rómov útočili i fyzicky. Dve Rómky boli napríklad vyhnané zo
supermarketu keď nakupovali. Ako sa spomínalo vyššie, neboli zaznamenané žiadne zatknutia podpaľačov alebo
útočníkov. Súčasná politická trieda by ich zrejme ani neuvítala, aj keď čiastočné pochopenie agresívneho chovania davu
primátorkou Neapolu, Rosa Russo Iervolino, ktorá je zároveň členom ľavicovej demokratickej strany, nie je nič úctyhodné.
Niekoľko dní po udalostiach uverejnila talianska kancelária organizácie pre ľudské práva EveryOneGroup správu, v ktorej
sa uvádza, že popis incidentu od polície a médií nemôže byť presný. Zamestnanci skupiny EveryOneGroup sa domnievajú,
že zatknutá 16-ročná Angelica V. bola vlákaná do pasce, a že matka dieťaťa Flora M., spolu so svojim otcom patrili k
skupine miestnych obyvateľov, ktorí sa už niekoľkokrát stretli, aby prediskutovali ako sa zbavia rómskych sídiel v ich
oblasti. Tvrdenie o únose dieťaťa mohlo slúžiť ako katalyzátor následných útokov na rómske rezidencie vedúce k ich
evakuácii.
Taliansky súd odsúdil Angelicu V. na takmer štyri roky väzenia na základe vyhlásení Flory M., a to bez ďalších spoľahlivých
dôkazov. Už prepustená z väzenia po výkone trestu, Angelica V. naďalej tvrdí, že bola nespravodlivo obvinená a odsúdená
a na dcéru Flory M., sa maximálne pozrela.
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Úlohy
1. Opíšte udalosti v Neapole.

2. Vysvetlite úlohu, ktorú v týchto udalostiach zohral obyčajný predpoklad, že sa rómske dievča pokúsilo uniesť dieťa.

3. Za predpokladu, že Angelica V. skutočne chcela uniesť dieťa, vysvetlite, prečo miestni obyvatelia tejto oblasti napadli
iných rómskych a nerómskych Rumunov a zničili ich domovy.

4. Myslíte si, že existuje spojenie medzi talianskymi udalosťami a falošnými správami okolo „Márie“?

5. Uveďte svoj názor na nasledujúce vyhlásenie: „Predsudky o "cigánoch" unášajúcich deti sú nebezpečné, pretože môžu
slúžiť ako odôvodnenie násilia voči rómskemu ľudu.“

Tento projekt bol ﬁnancovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne
názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii
(dokumente).
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