
Isi intretine fratii din bursa de student
Vathana Seourn e un student la fel ca oricare altul, doar ca are o ambitie si o maturitate in gandire pe care
putini tineri de varsta lui le au. Nu a avut sansa sa se nasca decat intr-o familie cu venituri modeste, asa ca
stie ca singura sansa la o viata mai buna o reprezinta scoala. Doar cu facultate absolvita, cu un Master si
cu o diploma de doctor poate spera ca salariul pe care il va avea acasa, in Cambodgia, sa fie suficient
pentru a-si sprijini familia.
  
  Student la Universitatea "Lucian Blaga "
  
  in urma cu mai bine de doi ani, Vathana Seourn a pasit pentru prima data pe teritoriul Romaniei. Venea,
asemenea altor tineri din Asia, sa studieze la Universitatea "Lucian Blaga " din Sibiu. 
  
  A ales o alta tara, a ales un alt continent, dar nu ca sa scape de supravegherea parintilor si sa-si faca de
cap, ci pentru ca bursa obtinuta in cadrul programului Erasmus Mundus External Cooperation Windows
era singura lui sansa de a-si finaliza studiile universitare. "Am inceput studiile universitare acasa, in
Cambodgia, dar taxa anuala era de 500 de dolari si familia mea nu-si putea permite sa o plateasca. Am
fost nevoit sa renunt la facultate. Am aplicat la toate bursele posibile si am obtinut o bursa pe termen
scurt in SUA si bursa de aici, care e de lunga durata. Am ales Romania si am luat facultatea de la zero ",
spune Vathana. Asa se face ca, acum, cambodgianul e student in anul III la Facultatea de Jurnalistica a
ULBS si la finalul acestui an universitar va obtine Diploma de licenta.
  
  O bursa pentru cinci
  
  Cei 500 de dolari ai taxei anuale de studiu din Cambodgia reprezinta o suma mai mica decat cea pe care
o plateste un roman care studieze aici, acasa, la o facultate de stat, pe locurile cu plata. Vathana nu si-a
permis sa plateasca acesti bani in Cambodgia: "Provin dintr-o familie simpla. Tatal meu a fost sofer pe
camion, dar a murit acum zece ani. Cat timp a trait tata, am avut o viata buna. Pentru mama este insa
foarte greu sa se descurce singura; este casnica. Avem o casa mare si inchiriem camere pentru muncitori,
dar banii nu sunt suficienti pentru intretinerea familiei. Eu sunt cel mai mare si mai am trei frati, care sunt
studenti si elevi. Mama nu a mers la facultate, dar nu vrea ca si copiii ei sa ramana fara scoala. Tocmai
pentru ca nu a studiat, vrea ca noi sa urmam o facultate, un master. Noi credem in conceptiile ei si vom
termina o facultate ".
  
  Dincolo de responsabilitatea pe care o are pentru el insusi, Vathana se simte responsabil si pentru fratii
lui: "Suntem doar noi cinci. Eu nu pot sa fiu fericit aici, in Romania, daca ai mei sunt saraci. Eu nu pot
sa-mi cumpar un telefon mobil performant si fratii mei nici macar sa nu aiba telefon ", spune Vathana.
Asa se face ca bursa pe care o primeste, prin programul EMMA, nu "se duce " pe petreceri, pe haine sau
pe orice alte tentatii normale, intr-un fel, la varsta de 20 si ceva de ani. "Jumatate din bursa o folosesc ca
sa ma intretin aici, iar jumatate o trimit acasa, mamei si fratilor mei. Mai pun si deoparte pentru ca vreau
sa merg acasa o data pe an. Prin bursa ni se asigura numai un bilet dus-intors, dar pana acum am reusit sa
merg la ai mei, in vacanta de vara ". 
  
  Va intrebati daca se simte frustrat? Uneori, da. Şi o recunoaste. Ar vrea sa mearga mai des in oras sau la
petreceri, dar stie ca a venit aici ca sa invete si ca sa-si intretina familia. 
  
  Un strain in Romania
  
  Dincolo de ratiuni financiare si educationale, exista si alte motive pentru care se bucura ca a ajuns in
Romania. Prietenii pe care si i-a facut aici si intelegerea - ar fi doua dintre ele. "Am prieteni cambodgieni
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care studiaza in Italia si mi-au spus ca nu s-au intalnit niciodata cu coordonatorul de program. Aici, avem
tot sprijinul Departamentului de Relatii Externe al universitatii, iar profesorii sunt foarte intelegatori.
Avem posibilitatea sa studiem si sa sustinem examenele in limba engleza. in Franta sau Germania ti se
cere sa studiezi in limba tarii respective si e foarte greu, mai ales ca in Cambodgia se invata, de obicei,
engleza. Am invatat si romana si ma descurc in magazine, la meciurile de fotbal cu prietenii, in
conversatii, dar pentru examene ar fi mai greu ".
  
  Prieteni si-a facut si printre colegii de facultate si de camin; merge cu ei la film, la Paltinis, sau se strang
sa gateasca impreuna. A vazut si cum e viata intr-o familie de romani: in urma cu doi ani, a petrecut un
timp in familia unui coleg din Fagaras.
  
  Ce a mai invatat in Romania? Ca oamenii pot fi atenti la nevoile celorlalti, ca intr-o tinuta nu trebuie sa
ai mai mult de trei culori, ca ii plac: cascavalul pane, ceafa la gratar, cartofii pai, ca mamaliga nu-i pe
gustul lui....
  
  Cum isi vede viitorul? in studiu. E hotarat sa gaseasca o alta bursa astfel incat sa reuseasca sa finalizeze
studii de master si doctorale. Apoi vrea sa se intoarca acasa, sa predea in universitate si sa continue sa-si
sprijine familia. Casatoria? Pe mai tarziu: "trebuie sa fiu ca un tata pentru fratii mei. Daca m-as casatori
acum, nu as mai putea sa-i ajut. Colegii mei din scoala sunt casatoriti, au doi copii, dar traiesc in conditii
mizere. Eu vreau altceva si pentru asta trebuie sa studiez".

Cuvinte cheie: paltinis  romania  paltin  franta  fagaras  sala  ulbs  universitatea  fotbal  germania  italia
lucian blaga  avem o casa  seo  supraveghere  cascaval  master  doctor  saraci  olari  eva  telefon mobil
coala
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