Bucureşti, 20 Februarie 2009
Organizaţiile antidiscriminare solicită luarea de poziţie la nivel comunitar cu privire
la situaţia cetăţenilor români din Italia
Organizaţiile semnatare solicită Ministrului român de Externe, domnul Cristian
Diaconescu, să atenţioneze Consiliul Uniunii Europene cu privire la gravele încălcări ale
legislaţiei europene de care se face vinovat statul italian, cu efect direct asupra securităţii
cetăţenilor români din Italia.
În ultimele zile, presa din România şi europeană a relatat din nou despre declaraţiile,
atitudinile şi agresiunile xenofobe şi rasiste îndreptate împotriva cetăţenilor români din
Italia. Reamintim faptul că deteriorarea climatului de siguranţă pentru cetăţenii români,
indiferent de etnia lor, a început în urmă cu câţiva ani şi a izbucnit în toamna anului 2007
pe fondul instigării populaţiei cu declaraţii inflamatoare şi iresponsabile ale politicienilor
italieni aflaţi în campanie electorală în contextul unei prese ostile românilor şi care a
folosit manipularea la scară largă pentru stigmatizarea cetăţenilor români precum şi cu
ajutorul unor pachete legislative ce vizau cetăţenii români - o legislaţie în flagrantă
contradicţie cu legislaţia europeană atât în litera cât şi în spiritul ei. Aceste declaraţii şi
manifestări de blamare colectivă a românilor, de supramediatizare a infracţiunilor comise
doar de către cetăţenii români în Italia, măsurile ce vizează cetăţenii români, deşi acestia
sunt cetăţeni comunitari - şi, prin urmare, au drepturi egale cu cetăţenii italieni - sau
măsurile rasiste îndreptate în special împotriva romilor, continuă să se manifeste în Italia,
fără a fi sancţionate la nivel european, având o directă consecinţă în acţiunile uneori de
violenţă extremă ale populaţiei italiene.
Statul italian a încălcat prevederile Art. 6 al Tratatului Uniunii Europene ce stipulează
atât faptul că Uniunea este fondată în baza principiilor libertăţii, democraţiei, respectului
pentru drepturile omului şi libertăţilor fundamentale cât şi faptul că Uniunea va respecta
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, au fost încălcate Directiva
43/2000 şi Decizia cadru privind combaterea rasismului şi xenofobiei ce interzic
discriminarea pe baze rasiale şi etnice, şi Directiva 38/2004 privind libera circulaţie a
cetăţenilor europeni. Menţionăm în contextul directivei 38/2004, şi Rezoluţia
Parlamentului European din 15 Noiembrie 2007 referitoare la aplicarea directivei
2000/38/CE privind dreptul la libera ciculaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre
pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, care arată că acţiunile statului
italian vin în contradicţie cu legislaţia comunitară, şi solicită reacţie din partea Comisiei.
În tot acest răstimp, nu am constatat o luare de atitudine fermă din partea statului român,
responsabil de securitatea cetăţenilor săi oricare le-ar fi originea etnică, şi oriunde s-ar
afla aceştia, luare de atitudine care să se manifeste la nivelul structurilor comunitare în
conformitate cu importanţa României şi ponderea la nivel UE deţinută de aceasta.

Având în vedere cele de mai sus, solictăm domnului Ministru Cristian Diaconescu să
ridice problema în Consiliul de Afaceri Generale şi Relaţii Externe în contextul Art. 7 al
Tratatului UE la următoarea reuniune ce va avea loc începând cu 23 februarie 2009,
atenţionând Consiliul cu privire la încălcările Art. 6 al Tratatului UE şi ale legislaţiei
comunitare de care se face vinovat statul italian. Reacţia României, şi presiunea politică
exercitată, trebuie să fie corespunzătoare importanţei pe care o are în Consiliu în baza
procedurii de vot prin majoritate calificată.
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