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Spaniolii nu vad cu ochi buni candidatura
partidului romanilor
Partidul Iberic al Romanilor, PIRUM, va candida la alegerile locale din
Spania, din 22 mai, in mai multe zone. Cu toate ca ii respecta pe romani
pentru harnicia lor, spaniolii dintr-o localitate din apropierea Madridului,
Villamanrique de Tajo, nu vad cu ochi buni aceasta candidatura.
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Pentru prima oara in istorie, locuitorii din satul madrilen Villamanrique de Tajo vor putea vota la
alegerile locale din 22 mai Partidul Iberic al Romanilor (PIRUM), un partid politic compus integral
din romani si care s-a nascut cu obiectivul de a crea "un viitor mai bun" pentru compatriotii lor,
scrieEuropa Press, citata de ziarul « Adevarul ».
Partidul politic s-a inregistrat in localitatea madrilena acum mai putin de o luna, cand presedintele
PIRUM, Florin Bujor, care cunostea procentul ridicat de romani rezidenti in satul de 700 de
locuitori, l-a vizitat pe George Fecior, un roman rezident de 10 ani in aceasta localitate situata in
sudul Comunitatii Madrid, cu obiectivul de a formaliza partidul si a se prezenta la alegerile din 22
mai.
Romanii nu isi fac sperante prea mari
Partidul romanilor nu a avut inca timp pentru a elabora un program electoral complet, nici nu a
putut pune la punct o campanie electorala cum scrie la carte, pentru a se face cunoscut in satul
madrilen, a recunoscut Fecior in declaratii oferite agentiei Europa Press. PIRUM Villamanrique
de Tajo stie ca este dificil sa obtina suficiente voturi pentru a obtine primaria localitatii, dar chiar
si asa, Fecior considera ca pentru urmatoarele alegeri locale, din 2015, "multi romani" se vor

afilia partidului si s-a aratat increzator ca va obtine macar un post de consilier in Primaria locala.
"Eu nu vreau sa ma intorc in Romania. Vreau sa raman aici. Si daca traiesc aici si ma pensionez
aici, tot aici o sa si mor", sustine George Fecior.
in acest sens, o alta romanca rezidenta in Villamanrique de Tajo, care se afla pe lista PIRUM,
Lidia Achim, care traieste de noua ani in aceasta localitate, sustine ca, desi este prematura
obtinerea prezentei in Primarie, "in patru ani cel putin vom putea avea macar un consilier".
"Nu suntem rasisti, ne intelegem bine cu romanii, dar o candidatura la Primarie e prea
mult"
Intrarea partidului de romani in cursa electorala nu a fost foarte bine primita de o parte a
locuitorilor din Villamanrique de Tajo, care cred ca daca acestia vor obtine un reprezentant la
Primarie isi vor urmari apoi doar propriul interes.
Asta sustine Luis Hernandez, locuitor de 30 de ani in Villamanrique, si care considera ca "nu este
normal sa se prezinte o candidatura a romanilor". "Nu suntem rasisti, ne intelegem bine cu ei, dar
sa se prezinte la alegeri nu mi se pare in regula", a spus Hernandez.
De aceeasi parere sunt si alti locuitori din Villamanrique, care prefera sa nu faca declaratii in fata
camerelor tv, dar care isi exprima scepticismul fata de candidatura unui partid format exclusiv din
romani. Astfel, acestia au declarat ca romanii nu vor sa se integreze si nici nu participa la viata
festiva a satului, drept pentru care ii suspecteaza de interese oculte cu aceasta candidatura.
IRUM participa la alegeri cu 12 candidati
Partidul Romanilor participa la alegerile municipale din mai cu o lista de 12 persoane, dintre care
sapte candidati sunt independenti.
Villamanrique de Tajo este o localitate cu putin peste 700 de locuitori, din sudul comunitatii
Madrid, la granita cu Castilla La Mancha.
Este singura localitate madrilena in care PIRUM va participa la alegerile municipale din mai.
Potrivit declaratiilor localnicilor, numarul de cetateni romani din Villamanrique de Tajo este foarte
mare in proportie cu totalul locuitorilor, fapt ce explica prezenta PIRUM in cursa electorala.
Partidul Romanilor din Spania, PIRUM reprezinta bratul politic al miscarii de regenerare si unire a
romanilor din diaspora. Este singurul partid al romanilor inregistrat in Registrul Partidelor din
Spania si primul al imigratiei, scrie pirum.wordpress.com.
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