ANALFABETISME CA. 40 %
ier van de 10 kinderen van 15 jaar kan nauwelijks lezen,
V
laat staan de tekst begrijpen. Hetzelfde geldt voor
rekenen. Daarmee staat Roemenië wat dit aangaat op de
derde plaats van onder in de EU. Jaarlijks verlaten 46.000
kinderen vroegtijdig de school. Maar liefst 6 % van alle
kinderen is zelfs helemaal niet ingeschreven op een school,
bij de Roma ligt dit veel hoger, 22%, en voor gehandicapte
kinderen nog hoger, 29 %. De onderwijsresultaten zijn dan
ook uiterst zwak te noemen.
Van de scholen op het platteland heeft 62 % een ‘buitentoilet’, met andere woorden, een gat in de grond met een
houten hokje eromheen. Een veilige omgeving is de school
vaak allerminst. Kinderen geven aan nog wel eens geslagen
te worden, niet alleen door andere leerlingen maar soms
ook door leerkrachten. Helaas ook door ouders, bij 60 %
van de kinderen. Daarnaast zijn er risico’s van seksueel
misbruik, mensenhandel en uitbuiting, vooral in de lagere
sociale milieus. (bron: Child Rights Now)

MASKERS TEGEN CORONA?
NEE, TEGEN FIJNSTOF !

buitentoilet bij plattelandsschooltje
(zonder stromend water)

DE ROEMENEN BEHOREN TOT DE MINST
GEWASSEN EUROPEANEN
it een onderzoek is gebleken dat de Roemenen heel
slecht scoren op het vlak van de persoonlijke hygiëne.
Alleen de Turken schijnen het nog slechter te doen.
Vanaf 20 januari is een groot programma van start gegaan
om pakketten met goederen voor lichaamshygiëne te verdelen onder personen met een minimum inkomen, zij die leven
van de bijstand, kwetsbare personen of personen die
tijdelijk in een crisissituatie zijn beland. Dit programma wordt
gesubsidieerd door de EU. Een pakket bevat 5 tandenborstels, 4 tubes tandpasta, twee flacons shampoo (voor
kinderen en volwassenen), vloeibare zeep en waspoeder
om kleren te wassen. Eén van de verklaringen hiervoor is
dat 46 % van de Roemeense bevolking op het platteland
leeft, waar de condities voor een goede hygiëne schaars
zijn of volledig ontbreken. In veel dorpen ontbreekt nog
steeds stromend water en riolering. Heel slecht scoren de
Roemenen op mondhygiëne: 19 % van hen poetst de
tanden nooit. Gemiddeld gebruikt een Roemeen maar twee
tubes tandpasta per jaar. Van de Roemenen heeft 72 %
problemen met het gebit!
Mogelijk gaan de Roemenen in ieder geval hun handen
beter wassen na de komst van het Coronavirus. Zonder
stromend water .......?

U

oewel het coronavirus ook in Roemenië heeft
H
toegeslagen is dat nog lang niet de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. In Roemenië sterven
naar schatting 24.000 mensen per jaar (cijfers 2016)
door luchtvervuiling. Boekarest neemt hier een trieste
koppositie in. Dag in dag uit zijn de straten verstopt met
ronkende, veelal stilstaande, auto’s en vrachtwagens. Er
wordt ook in de stad nog volop met hout (soms zelfs
plastic) gestookt en de industrie doet de rest. De limieten
voor fijnstof worden op een gemiddelde dag met een
factor 2 a 3 overschreden. Met iedere ademteug adem je
28 miljoen partikeltjes fijnstof van diverse grootte in. Een
inwoner van Boekarest verliest daardoor per jaar 27
dagen van zijn leven. Roemenië hangt daarvoor een
boete boven het hoofd van €100.000/dag van de
Europese Commissie.
De vervuiling draagt bij aan hart- en vaatziekten en
vooral ook aan respiratoire aandoeningen: astma,
bronchitis, longemfyseem en longkanker. In feite ben je
gewoon een roker geworden als je dagelijks in de stad
vertoeft. Veel meer groen in de stad zou een oplossing
kunnen zijn. De aanbeveling is 50 m2/inwoner, Boekarest
komt nog niet tot 10 m2.
Nederland hoeft zich wat dit betreft niet op de borst te
slaan: als land doen we het qua fijnstof veel slechter dan
Roemenië (gemiddeld over het hele land).

