TS: Rusi žijúci na Slovensku sú ako samovar
Rusi sú ako samovar. Zohrejú dušu, ruky, vypočujú vás, pohostia aj rozveselia. Niekedy sú až
samovražedne otvorení a vpustia si vás vrelo do života. Preto by sme im nemali dávať dôvod na to,
aby to zmenili.
Krajina matriošiek, samovarov, úžasnej literatúry a hudby, palácov, zimy a vodky je najväčšou
krajinou sveta a zaberá približne sedminu súše zemegule. Je 1,5-krát väčšia ako Európa a leží na
dvoch svetadieloch súčasne – aj preto si právom zaslúži našu pozornosť. O to viac, že na Slovensku
medzi nami žije podľa oficiálnych štatistík asi 3 tisíc Rusov. Neoficiálne sa dokonca hovorí o čísle 11 až
12 tisíc. Približne polovica z nich však už má slovenskú príslušnosť.
V rámci projektu Integruj II odvysielala slovenskej verejnosti verejnoprávna televízia RTVS (STV2) v
premiére 18.10. 2012 o 17:00 hod. reláciu venovanú práve tejto nám mentalitou veľmi blízkej
komunite cudzincov na Slovensku.
Záznam o živote Rusov žijúcich na Slovensku, o tom, aké podmienky majú u nás pre to, aby mohli
vyznávať svoje tradície, ako chutí ich kuchyňa, ako aj o tom, ako vyzerá spolužitie Rusov a majoritnej
spoločnosti, je k dispozícii na webovej stránke projektu OZ Local Media Institute:
http://integruj.sk/40-ruska-komunita.
O projekte
Žijú medzi nami. Slovensko je ich domovom. A predsa sú trochu na okraji nášho záujmu. Čo treba
urobiť, aby sa cudzinci žijúci na Slovensku cítili u nás dobre? Aké majú problémy? Treba pre nich
vytvárať zvláštne podmienky alebo stačí, aby sme mali o nich viac informácií a našli viac pochopenia,
tolerancie a otvorili sa im my?
Toto boli základné otázky, na ktoré sa projekt Integruj 2 snažil dať odpovede. Jeho cieľom bolo
poukázať na problémy migrantov z tretích krajín žijúcich na Slovensku a ukázať príklady tých, ktorí
našu spoločnosť svojou inakosťou obohacujú. Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra SR a
Európskou úniou prostredníctvom financovania z Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov.

