14-годишни са най-младите майки в квартал "Бабуя" на село Арчар
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Видин. Няма пострадали социално слаби роми от ниските температури последните дни в
ромския квартал „Бабуя” в село Арчар, каза кметът на селото Емил Георгиев. Той
обясни, че са много бедните семейства, които най-често имат по пет деца и разчитат на
помощи от държавата. Кметът обясни, че сред ромите е масова практиката да не
сключват брак и така да получават повече социални помощи за самотни майки , с които
се издържат. Георгиев обясни, че преди много години са имали семейства с по 8-9 деца,
но сега масово ромите раждат по 5 деца най-много. Той обясни и колко тежко е
положението на ромите в селото: „Няма работа за тях в Арчар, всички са безработни.
Много са малко тези, които пролетта и лятото работят в строителния сектор. Голяма
част от ромите са без образование и без занаят и заради това никой не ги взима на
работа, нито знаят да четат, нито да пишат. За хора на възраст 35-40 години това е
немислимо, да не говорим за старите”. Кметът каза още, че някои местни роми ходят по
морето и работят каквото дойде, но сега зимата всички са в селото. В чужбина също
никой вече не ги иска, обясни Георгиев. Все още се случва млади момичета от квартала
да раждат, има 14- годишни момичета, станали майки. Като помощ за бедните от
квартала е безплатната храна, която се доставя за 150 семейства от социалния
патронаж. Има определено за целта помещение, където топлата храна се раздава.
Кметът обясни, че на всяко домакинство се дават порции в зависимост от децата, които
имат и така се опитват да помогнат на всеки в нужда. Скоро социално слабите са взели
и поредния транш от целевите помощи за отопление и сега са в затишие, каза в
заключение Емил Георгиев. радио "Фокус"- Видин
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