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RECENSAMANTUL POPULATIEI 2011
miercuri, 26 octombrie 2011

{xtypo_quote}Având în vedere faptul c în perioada 20-31 octombrie va avea loc recensmântul populaciei _i al locuincelor,
dorim s reamintim cititorilor no_tri c în acest interval,
la u_a fiecrei case va bate un recenzor care va solicita o serie de date
atât despre cei care stau acolo, cât _i despre locuinc.
{/xtypo_quote}

Autoritcile ne reamintesc în acest sens c toci cetcenii sunt obligaci s furnizeze informaciile solicitate, în caz contrar
amenzile ridicându-se pân la 5.000 de lei. Chestionarele care vor trebui completate concin informacii importante despre
fiecare persoan în parte, despre locul ei de munc, veniturile obcinute sau proprietcile sale. Un accent deosebit se va pune
pe înregistrarea cetcenilor români cu domiciliul în car, indiferent dac se afl în România sau sunt plecaci în strintate.
Persoanele absente temporar de la domiciliu la momentul efecturii recensmântului populaciei _i locuincelor vor fi
înregistrate de ctre recenzori pe baza informaciilor primite inclusiv de la vecini _i preot, conform unei hotrâri de guvern care
reglementeaz modul de organizare a recensmântului.
În acest sens, supunem atenciei cititorilor no_tri faptul c recenzorii vor putea folosi _i surse indirecte de colectare a
datelor, persoanele absente temporar de la domiciliu urmând s fie înregistrate pe baza informaciilor de la celelalte
persoane din locuinc, de la vecini, preot sau primrie, conform actului normativ.

Pentru noi, ca minoritate nacional modest din punct de vedere numeric,
este foarte important s oferim date concrete pentru a nu fi pu_i în
situacia de a ne trezi ca în lipsa multora dintre noi, ne referim aici
în special la cei plecaci în strintate, s fim declaraci _i mai pucini
numeric decât suntem în realitate. ^i dac lucrurile sunt mai mult sau
mai pucin clare atunci când este vorba de datele care se refer la venit
_i locuinc, este foarte important s completm cu grij rubrica
referitoare la CARACTERISTICILE ETNO-CULTURALE, adic: crei etnii
aparcinem, care este limba noastr matern _i ce confesiune avem.

Aceste trei rspunsuri vor oferi date de care vor depinde foarte multe
aspecte legate de drepturile noastre ca minoritate nacional în viitor.
^tim prea bine c la recensmântul din anul 1992 multe persoane s-au
declarat cara_oveni _i nu croaci.Acest lucru a dezbinat practic mica
noastr comunitate. Ce reprezint termenul cara_ovean? Un toponim, în
cazul de fac locuitor al comunei Cara_ova. Ce reprezint termenul
re_icean, timi_orean, lupcean, sau bucure_tean? Locuitor al
municipiului Re_ica, locuitor al municipiului Timi_oara, locuitor al
comunei Lupac, locuitor al municipiului Bucure_ti. Aceste localitci se
afl în România, iar în România triesc români. Dac vom trece la
rubrica ETNIE termenul de cara_ovean, vom fi socotici drept români.
Gândici-v bine la acest lucru! Comunitatea noastr este recunoscut în
toat lumea drept comunitate CROAT. Noi suntem CROAbI cara_oveni dar de
ETNIE CROAT. Orice alt interpretare poate fi o capcan.

La fel de important este _i rubrica referitoare la limba matern.
Suntem cu tocii martorii tristelor evenimente legate de desfiincarea
_colii de la Rafnic, pe motiv c nu avem destui elevi, de_i minoritcile
ar trebui s beneficieze de anumite drepturi atunci când este vorba de
învcmântul în limba matern. Reamintim c la aceast _coal limba de
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predare este român, iar în cazul în care limba de predare ar fi fost
parcial român/parcial croat (a_a cum a solicitat comunitatea noastr
din anul 2003!) aceast _coal ar fi rmas la Rafnic.

În final, sperm c rspunsul referitor la confesiune nu necesit
lmuriri suplimentare.

De altfel, de-a lungul timpului, tocmai ace_ti trei piloni ne-au
definit: confesiunea romano-catolic, limba matern CROAT _i
apartenenca la etnia CROAT. Sunt stri de fapt _i nu un hatâr ocazional
sau o oportunitate în urma creia ne-am ales cu anumite foloase, a_a
cum au spus-o unii în ideea de a nega existenca acestei etnii CROATE în
Banatul multicultural _i multiconfesional. Apartenenca la o etnie, limba
matern _i confesiunea sunt aspecte de maxim importanc _i ele
caracterizeaz persoana din punct de vedere etnic, lingvistic _i
confesional, de aceea trebuie s le acordm atencia cuvenit. Aceste
aspecte sunt extrem de importante pentru viitorul minoritcii noastre _i
de aceea îi rugm pe cititorii no_tri s fie vigilenci atunci când vor
completa rubrica mencionat.

Maria Lacchici
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