List z Belgicka

Milí žiaci,
žijem v Belgicku, som Róm a moji rodičia paria k starousadlíkom. Často sa
rozprávame o práci a o tom, čím sa Rómovia v európskych krajinách
zaoberajú. Viem, že vykonávajú rozmanité práce a často ich striedajú.
Niektoré práce majú svoju dlhoročnú tradíciu – spracovanie kovov,
cínovanie, pozlacovanie, kotlárstvo, kováčstvo, zber a predaj rôznych
materiálov, predaj koní, kobercov, textilu, divadelníctvo a cirkus (hudobníci,
akrobati, žongléri, tanečníci, rozprávači, kúzelníci). Viacerí sa venujú výrobe
rôznych predmetov (husle, bižutéria, opasky, čipky, výrobky z dreva
a prútia). Niektorí predávajú na trhoch ovocie a zeleninu alebo zvieratá, ktoré
dochovajú. Na sezónne práce sa chodí do Fínska (splavovať drevo), do
Rakúska (zbierať šampiňóny a slimáky), Grécka a Španielska (natierať fasády
domov na bielo) a podobne.
U nás v Belgicku sa musíme snažiť, aby sme mali širšiu odbornú
kvalifikáciu, ktorá nám umožní vykonávať rôzne povolania podľa toho, aké
sú práve podmienky a možnosti na pracovnom trhu, čo ľudia od nás
potrebujú a sú ochotní za to zaplatiť. Volajú nás Manus´. A napríklad môj
otec sa v zime venuje starinárstvu a predaju zlacnených tovarov, v čase
karnevalov a zábav hrá v kapele ako hudobník, potom v lete predáva kvety
a vypletá stoličky prútím, a keď sa vyskytne príležitosť hrá na husliach
s inými hudobníkmi na svadbách a pod. Na jeseň sa zasa vracia k zberu
a predaju starých a výpredajových vecí.
Ja chodím do školy a popri tom ma od malička rodičia zasväcujú do
všetkých činností – hrám na husliach, učím sa narábať s prútím, učím sa
viesť účtovníctvo, priúčam sa, aby som si vedel prácu dojednať, vedel si
viesť potrebné papiere a podklady na platenie daní. Chystám sa na to, že
budem vykonávať viacero činností a postupne uvidím, v ktorej sa mi bude
lepšie dariť, aby som sa dokázal uživiť. Stále sa musím doma niečím
zaoberať, učiť sa a získavať skúsenosti, aby som vedel, ako to v robote
chodí.
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Všetci mi hovoria, že v nestálych podmienkach sa môžem zachrániť
len tým, že budem vedieť robiť viacero vecí. Ale mňa najviac ťahá k umeniu.
Uvidím! A budem sa snažiť.
Pozdravuje
Hugo
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