Germania: Mărturii cutremurătoare din lagărul cu români:
Cine nu prindea loc, nu mânca. Partea a II-a
Narcis Popa / 14 iun 2018, 00:30
Redacţia stiridiaspora vă prezintă astăzi noi imagini din lagărul de români de lângă
Bonn, din Germania, dar și mărturia cutremurătoare a unei femei care a lucrat acolo.
Detaliile sunt de-a dreptul halucinante: oamenii erau uneori siliţi să nu mănânce o zi
întreagă și ajungeau chiar să caute prin gunoaie.
Prezentăm astăzi episodul doi din povestea halucinantă a românilor care au ajuns să lucreze
în condiţii greu de imaginat în ferma din Bornheim-Germania.
Femeia care a lucrat în lagărul de lângă Bonn a fost de acord să-i fie publicată declaraţia cu
condiţia protejării identităţii. Viaţa de acolo este absolut halucinantă, iar detaliile îţi dau fiori.
Când muncitorii erau adunaţi de pe câmp pentru a servi masa, autocarele ajungeau rând pe
rând cu sutele de persoane care alergau îngrămădite, cu farfuria în mână pentru a prinde ceva
de mâncare. Cine ajungea prea târziu, nu mai mânca.
"Lucrurile astea nu se văd pentru că nu ţi se dă voie să faci filmări: dar când te aduce de pe
câmp, trebuie să alergi repede la autobuz cu oală în mână ca să prinzi ceva să mănânci.
Dacă nu prinzi, nu mai mănânci," a povestit femeia.
Urmează mâine și episodul trei: "Cum erau ţinuţi sub teroare românii pentru a nu
depune plângeri. Detalii halucinante"
Iată câteva imagini din momentul așa zisei-mese:
[stirea continuă după fotografii]
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Au ajuns să caute în gunoi

"Câteva fete, prietene de-ale mele și-au amenajat camerele. În unele fotografii, chiar dacă
sunt mici și urâte, spaţiile astea par chiar bune de locuit. Ideea este că ele și le-au amenajat
singure. Au mers la gunoi și au căutat în pubele ce mai aruncă lumea: și-au pus în camere
covoare și alte chestii pe care le găsesc la gunoi. Mai caută și prin oraș ce lasă lumea pe
stradă și așa au ajuns să-și amenajeze ele camera," a mai povestit fosta muncitoare de la
ferma din Bornheim.
Familii întregi în două paturi
Femeia precizează că deși se vorbește de aproximativ 700 de români care ar lucra la cules
de zmeură și sparanghel, numărul ajunge în unele perioada chiar și la 1000. Totul pentru că
într-o cameră de doar câţiva metri pătraţi ajung să fie înghesuite chiar și opt persoane. Pe un
pat în care abia încape o singură persoană ajung să doarmă familii întregi.
"Ajung chiar și 1000 de persoane acolo. Știţi de ce? Pentru că bagă în camere chiar și 7-8
persoane. Eu am fost cu soţul meu, aveam două paturi în cameră de o persoană, ca la
pușcărie. Eu dormeam cu soţul într-unul, iar o altă familie în celălalt. Sunt paturi din acelea
foarte înguste de o persoană. Nici bani nu am primit cât ni s-au promis. Noi am avut contract.
Trebuia să primim 8 euro pe oră, dar dacă noi nu știm să citim contractele... Ni se dădea un
contract copiat ca la xerox. La mine a fost totul legal, cu contract, am fost înregistrată la
primărie." a povestit femeia.
Anchetă de proporţii după dezvăluirile stirdiaspora
După publicarea știrii iniţiale, de ieri, 13 iunie, ministrul Românilor pentru Pretutindeni a
contactat-o pe Viorica Dăncilă și de asemenea a luat legătura cu Ministerul Afacerilor
Externe. În acest moment la Bornheim a început o anchetă de amploare.
Click aici pentru a citi episodul 1 al lagărului de români din Germania. Urmează mâine și
episodul trei: "Cum erau ţinuţi sub teroare românii pentru a nu depune plângeri"
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