CRJ condamnă mecanismele de blamare folosite de Preşedintele României împotriva romilor
Bucureşti, 27.09.2011
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) protestează ferm faţă de remarcele rasiste şi iresponsabile ale Preşedintelui României făcute la o
emisiune televizată în data de 22 septembrie, 2011, cu privire la romi.
Pe fondul unei opoziţii ferme a Olandei şi Findandei faţă de intrarea României şi Bulgariei în zona Schengen, Preşedintele României a
explicat la o emisiune televizată în data de 22 septembrie, 2011: “Diplomaţia are şi ea limitele ei. Spre exemplu, nu poţi să-i spui
finlandezului ‘nu e adevărat, ţiganii nu au fost în centru la Helsinki şi n-au cerşit’ (…) Ce poate să facă diplomaţia când guvernul constată
că ţiganii cerşesc, cerşesc agresiv, au început să fure prin autobuze, prin; ce poate să facă diplomaţia, pentru că acolo e reacţia unei
opinii publice şi orice guvern se uită în primul rând la opinia publică de la el.”
Declaraţiile Preşedintelui roman sunt inacceptabile. Folosind stereotipuri şi prejudecăţi comune, prin care romii sunt asociaţi cu
infracţionalitatea, Preşedintele dă vina pentru propriile sale eşecuri pe plan extern, eşecuri de natură a afecta toţi cetăţenii români, pe o
minoritate etnică deja învinovăţită de majoritatea românilor pentru imaginea negativă a României în exterior. O asemenea atitudine este
scandaloasă şi iresponsabilă. Este cu atât mai gravă cu cât vine de la Preşedintele României. Mai mult, nu este prima dată când
Preşedintele face declaraţii discriminatorii la adresa romilor, şi nici prima dată când vorbeşte despre imaginea negativă pe care romii o
creează pentru România. În 22 februarie 2010, Preşedintele a declarat : “Hai să fim cinstiţi: avem o mare problemă de imagine. Mergeţi
la Paris, mergeţi la Oslo, mergeţi la Roma, mergeţi la Milano, minoritatea romă este prezentă în orice colţ, în faţa oricărui muzeu, şi nu
ca să intre la muzeu. Deci, ori recunoaştem o dublă responsabilitate, a statului şi a minorităţii, ori, dacă nu suntem dispuşi să
recunoaştem această dublă responsabilitate pentru o evoluţie pozitivă a minorităţii, vă asigur că toate programele guvernamentale şi
europene sunt sortite eşecului.”
Folosirea mecanismului ţapului ispăşitor a reprezentat în istorie principalul factor ce a determinat violenţă etnică, ducând la epurare
etnică şi genocid. Declaraţiile Preşedintelui vin într-un context în care, în România, în prezent, primari construiesc ziduri în jurul romilor
astfel reînviind ghetoizarea, iar comunităţi româneşti semnează petiţii prin care se opun ca familii de romi să fie mutate în cartierele lor.
Mai mult, violenţe împotriva romilor s-au întâmplat deja în România în ultimii ani, în 2009, în comunităţile Sânmartin şi Sâncrăieni, judeţul
Harghita, şi au izbucnit şi în alte ţări europene.
În acest context, Centrul de Resurse Juridice solicită Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării să se autosesizeze împotriva
Preşedintelui pentru declaraţiile acestuia cu privire la romi. Dacă instituţiile statului desemnate să sancţioneze discriminarea nu trimit un
mesaj anti-discriminare puternic, pe măsura răului provocat de către declaraţiile Preşedintelui, atunci drumul către violenţă împotriva
romilor este deschis.
Persoană de contact: Delia Niţă, Manager Program Antidiscriminare, 0040729120383
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