Apel disperat!Fiul Cameliei Smicală va fi transferat forțat în Estonia de autoritatea finlandeză de „protecție
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Camelia Smicală, mama româncă rezidentă în Finlanda, ai cărei copii au fost confiscați,
separați și instituționalizați de autoritățile statului, a postat marți seară pe Facebook un apel
disperat al fiului ei, Mihai, care urmează să fie transferat împotriva voinței sale în Estonia, dacă
autoritățile române nu intervin până miercuri dimineața, scrie www.activenews.ro , preluat de
Romanian Global News.

Redăm mai jos mesajul Cameliei Smicală:

„Pe Mihai îl scoate Socialul mâine dimineață forțat din Finlanda. Ambasada României ne-a
refuzat azil, a refuzat repatrierea și a refuzat să ne facă acte pentru a ne putea întoarce acasă.
La ordinele MAE desigur. Mihai a cerut ajutor public. Se pare însă că este prea târziu. De când
i-au luat de acasă și fac săptămânal ore de limba română cu profesoara susținută de către
ambasadă, copiii nu mai știu să scrie românește. 3 ani de cursuri intensive de limba română.

Traduc:

Bună, sunt Mihail. Vreau să spun că vă cer ajutorul! Nu am încredere în justiție. Doar trag de
timp. Acum e momentul să faceți ceva! Eu am cerut timp de 10 ani voie să merg în România la
bunica și la bunicul și nu mi-au dat voie. Și peste noapte, deodată, mi-au făcut pașaport și ma
trimit în Estonia. M-au amenințat că, dacă nu merg, mă bagă in celula de criză. Nu am
încredere nici in social pentru că ne-au făcut doar rău. Nu am încredere nici să vorbesc cu
vreun psiholog pentru că mi-e frică că îmi vor face rău, așa cum ne-au făcut cei de la
TAYS(Spitalul Universitar din Tampere). M-au despărțit și de sora mea mai mică și m-au acuzat
în față că nu pot fi împreună cu ea deoarece îi fac rău. Am nevoie de ajutor! Mihai", a postat
Camelia Smicală, mama băiatului, marți seară pe contul ei de socializare.
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