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Bułgaria 
 
Tf  220 Samosąd w gettcie  Romów 
 
Artykuł zamieszczony został w czasopiśmie bułgarskim Trud w dniu 4.06.2005 pod tytułem " Aresztowania 
po bójkach w gettcie ":  (Autor: Redaktor czasopisma) 
 
"Dwanaście połamanych ławek, zniszczone meble, zdemolowany samochód, podpalona trawa, jeden 
mężczyzna w szpitalu , dwunastu lekko rannych. To wynik bójki do jakiej doszło ostatniej nocy w gettcie 
Romów w dzielnicy Vraza. 32 osoby zostały zatrzymane na 24 godziny na  posterunku policji.  
 
Dramat rozegrał się około godziny 20.00 na ulicy Dospart w dzielnicy Vraza. Interwencja policji zapobiegła 
dalszemu rozlewowi krwi. 
 
„Jestem robotnikiem budowlanym i wracałem z pracy do domu. Widziałem wiele  jeepów na ulicy. Z 
samochodów wyskakiwali młodzi ludzie z pałkami w rękach i zaczęli bić stojących na ulicy ludzi. Mój dom i 
samochód zostały prawie całkowicie zniszczone”, opowiada ze łzami w oczach 43- letni Ilija Dankov. 
Jeden z Romów został  trafiony kawałkiem żelastwa w głowę i ugodzony nożem w żebra. Jego 63- letnia 
matka Weneta została powalona na ziemię „Mogłem uciec, ale kamień trafili mnie w nogę”,płacząc 
relacjonuje 13- letni Tichomir. 
 
„Zachowywali się jak dzikie zwierzęta .Przeklinali i krzyczeli: < Przerobimy was na mydło>. Baliśmy się i 
uciekliśmy do lasu, ale oni nas dopadli”, opowiada Emilia Kowatscheva. Pobita została też 21-letnia  
Marieta Todorova oczekująca swoje pierwsze dziecko. Nie oszczędzono nawet w siódmym miesiącu ciąży  
Jordanki Stefanovej. A mała 9 – miesięczna Marieta leżała w łóżeczku , kiedy kamień rozbił szybę okna i 
kawałki szkła wpadły do łóżeczka dziecka. 
 
Powodem bójki pomiędzy ludnością bułgarska a cygańską była rozprawa sądowa. Kilka dni wcześniej 
skazani zostali przez sąd na 4 i 8 miesięcy więzienia cygan Wesselin Kowatschev i Angel Mitrov. 
 
28 maja siedzieli oni obaj dość podpici w gospodzie Emilia Georgieva w dzielnicy Vraza. Po tym jak 
gospodarz odmówił im podania kolejnych napojów alkoholowych,  rozbili oni, Wesselin i Angel trzy okna 
wystawowe.Za taki czyn można dostać do pięciu lat więzienia. Ale ponieważ wyrządzone szkody nie były  tak 
duże, dlatego też kara dla nich nie była surowa. Właściciel gospody, Emilio Georgiev,  nie był jednak 
zadowolony z wyorku sądu i dlatego zorganizował bójkę w dzielnicy cygańskiej. Zebrał grupę swoich 
przyjaciół i kiedy było ciemno zaatakowali oni Romów. W czasie bójki zraniony został w głowę jeden z 
Bułgarów, który do dzisiaj leży w szpitalu. 
 
Wydarzenia dnia wcześniejszego: 27 maja skradzione zostały dwa telefony komórkowe z samochodu Emilia 
Georgieva.  Następnego dnia doszło do bójki w knajpie. „ Przypuszczamy, że Emilio pytał obu Romów o  
telefony komórkowe. Prawdopodobnie nie uregulowali oni rachunku. Naprawdę nie wiem”, opowiada matka 
właściciela gospody. Są ludzie , którzy opowiadają, że Emiliowi grozili podpaleniem gospody. Romowie 
mieli by podpalić gospodę w tym czasie, kiedy Emilio miał zeznawać przed sadem jako świadek, kiedy to 
wybito okna wystawowe.  
 
Romowie piją dużo alkoholu i często nie płaca rachunków. Robią zakupy i obiecują, że zapłacą później. 
A kiedy sprzedawca żąda spłaty długu, demolują i niszczą sklepy. Jest wiele odnotowanych takich 
przypadków w dzielnicy cygańskiej. „ Mamy tego po dziurki w nosie” komentują inni mieszkańcy tej 
dzielnicy. 
 
Dokumenty z tego wydzrzenia zostały przekazane policji i wyrok w tej sprawie ma zapaść w ciągu 10 dni”. 
 
 
 


