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Revenirea discursului extremist la nivel înalt, în România 
comunitară 

  
25 Februarie 2010 

 
Centrul de Resurse Juridice, avertizează asupra discursului rasist ce a cuprins România la 
nivel înalt. 
Centrul de Resurse Juridice a condamnat ferm afirmaţiile din 11 februarie 2010, ale 
Ministrului de Externe român Teodor Baconschi referitoare la asocierea etniei cu 
infracţionalitatea, urmate de explicatii pentru această asociere ce ţin de fiziologie şi natură, 
solicitând demisia de onoare a ministrului sau demiterea acestuia. În loc să-şi dea demisia 
sau să fie demis, MAE a venit cu o replica ce induce ideea rasismului instituţionalizat.  
 
Ulterior,1 preşedintele Romaniei Traian Basescu a venit şi dânsul să confirme această idee şi 
să-l legitimeze pe Ministrul Baconschi. Într-o originală teorie a drepturilor omului, afişată 
ulerior şi de Ministrul Baconschi, preşedintele a cerut minorităţii rome să-şi asume atât 
responsabilitatea pentru situaţia de sărăcie în care se află, cât şi responsabilitatea 
colectivă pentru posibilele infracţiuni, individuale, ce ar crea o problemă de imagine 
României în exterior. Din discursul Preşedintelui rezultă că romii sunt o etnie retrogradă, care 
nu ar vrea să progreseze şi să-şi dea copiii la şcoală. Mai mult decât atât, preşedintele 
avertizează asupra natalităţii pozitive a romilor care duce la agravarea problemei locuinţelor. 
Nu face, în schimb, nicio referire cu privire la rolul statului, respectiv la incluziunea socială, 
termen care nu a trecut dincolo de partea teoretică. 
 
În sfârşit, CRJ consideră că astfel de afirmaţii sunt de natură să confirme stereotipiile cu 
privire la romi, să adâncească sentimentele de respingere faţă de aceştia şi să ducă la 
conflicte interetnice. Mai mult decât atât, într-o Românie afectată de criza economică, romii 
par a fi etnia cea mai pasibilă a deveni ţapul ispăşitor. 
 
În calitate de punct focal naţional al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale, Centrul de 
Resurse Juridice documentează de patru ani situaţia rasismului şi xenofobiei în România. 
Am constatat în ultimii trei, plecând de la evenimentele din Italia şi cazul Mailat, o creştere a 
numărului afirmaţiilor rasiste la cel mai înalt nivel, de la Preşedintele României, Premierul 
Tăriceanu, Ministrul Cioroianu, continuând şi crescând în gravitate cu acelaşi Preşedinte 
Băsescu şi un nou Ministru al Afacerilor Externe, Teodor Baconschi. Toate aceste afirmaţii 
au rămas fără demisii de onoare şi nesancţionate la nivelul discursului public şi politic. Clasa 
politică românească, în totală lipsă de respect pentru cei care au murit în interbelic în 
lagărele regimurilor criminale ce au împânzit Europa, pare că îmbrăţişează atitudini similare 
celor ce au dus la ororile Holocaustului, fie că e vorba de uniforma nazistă, fie de 
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constatarea că romii, deşi infractori fiziologici, nu sunt imbecili.2 Toţi aceşti demnitari încalcă 
flagrant legislaţia antidiscriminare în materie civilă sau penală, românească şi europeană. Cu 
toate acestea, ei au rămas în funcţie în urma afirmaţiilor făcute.  
 
Între timp, majoritatea comunităţilor rome, primele afectate de criza economică, prinse nu 
doar în cercul vicios al sărăciei dar şi în cercul vicios al discriminării, se confruntă cu atacuri 
rasiale în genul celor de la Sânmartin şi Sâncrăieni, aparent legitimate de Protocoale în afara 
legii ce remodelează ordinea Constituţională în România. De asemenea, comunităţile rome 
excluse social şi locativ, se confruntă deseori cu evacuări forţate făcute fără respectarea 
prevederilor legale si asigurarea unei alternative decente. Cazul cel mai elocvent, cazul 
Miercurea Ciuc, documentat şi susţinut şi de Romani CRISS, dar care a atras şi atenţia 
internaţională asupra României prin intermediul Amnesty International, rămâne un caz 
nerezolvat din 2004. În lipsă de alternativă, romii continuă să traiască în containere, lângă o 
staţie de epurare fara acces la utilitati, intr-o zona in care legea interzice locuirea din ratiuni 
de sanatate publica si unde deja au decedat doi copii mici.3  
 
CRJ consideră că astfel de cazuri extreme, din păcate nu şi izolate, dar şi discriminarea cu 
care romii se confruntă zi de zi, la mucă, la şcoală, la spital, discriminare confirmată şi 
reconfirmată de toate sondajele de opinie, este legitimată de discursurile rasiste la nivel înalt 
ce rămân nesancţionate. 
CRj susţine protestul romilor care-şi cer dreptul la demnitate şi consideră că dreptul la 
demnitate al românilor, indiferent de etnie, reclamă demisia Ministrului Baconschi, şi 
sancţionarea dură a oricărui discurs de naură a arunca România într-un trecut negru al 
istoriei sale. 
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