SCRISOARE DE PROTEST
Discurs diplomatic cu conţinut rasist
Organizaţiile antidiscriminare cer demisia Ministrului Baconschi
Bucureşti, 16 februarie 2010

Organizaţiile semnatare protestează faţă de declaraţiile rasiste ale Ministrului român al
Afacerilor Externe, Teodor Baconschi cu ocazia întrevederii cu Secretarul de Stat francez
pentru Afaceri Europene, Pierre Lellouche din 11.02.2010, şi faţă de conţinutul comunicatului
de presă al Guvernului României din 11.02.2010 1 ce e presupus a relata asupra discuţiilor
din cadrul întrevederii dintre premierul Emil Boc şi Secretarul de Stat francez Pierre
Lellouche.
Vorbind despre comunitatea română din Franţa, Ministrul Baconschi afirma, conform
declaraţiei de presă de pe site-ul MAE 2 :
„Avem nişte probleme fiziologice, naturale, de infracţionalitate în sânul unora dintre
comunităţile româneşti, în special în rândul comunităţilor cetăţenilor români de etnie roma.”
Ministrul asociază în mod direct infracţionalitatea cu etnia. Mai mult decât atât, într-o
manieră de maximă gravitate, dă o explicaţie biologică asocierii întru criminalitate, explicaţie
caracteristică Germaniei naziste în motivarea Holocaustului
Dl Baconschi nu este la curent cu faptul că asocierea infracţionalităţii cu etnia, acel
„racial profiling” nu este nici în spiritul nici în litera legii europene a secolului XXI pe care o
invocă, dimpotrivă. Afirmaţiile d-lui Baconschi aduc atingere demnităţii membrilor etniei rome,
cetăţeni români şi europeni, şi încalcă legislaţia românească şi europeană în domeniul
nediscriminării.
Acelaşi tip de discurs apare şi în comunicatul de presă al Guvernului României în
urma întrevederii dintre premierul Boc şi Secretarul de Stat Lellouche:
<<Un punct important pe agenda întrevederii a vizat măsurile avute în vedere de
autorităţile române pentru prevenirea şi descurajarea infracţiunilor comise pe teritoriul
Franţei de cetăţeni români de etnie romă>> (s.n.).
Prin conţinutul său, şi comunicatul de presă emis de Guvernul României face trimitere
explicită şi deliberată la existenţa unei legături directe între un grup etnic şi infracţionalitate.
Acest tip de mesaj, venind din partea Guvernului României, de-a lungul timpului 3 ,
întăreşte ura generalizată şi percepţia sterotipal-negativă faţă de etnia romă. Mai mult decât
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atât, justificările ce ţin de fiziologie şi natură, de genul celor aduse de Dl Baconschi, aruncă
România într-un trecut negru al istoriei. În opinia noastră, discursul în spaţiul public, în
special cel promovat de o instituţie fundamentală a statului român, şi cu precădere de către
doi dintre cei trei oameni care au dreptul de a angaja România în plan extern, ar trebui să
reprezinte, cu atât mai mult, o poziţie demnă de un stat democratic şi un catalizator pentru
responsabilizarea discursului public în ceea ce priveşte percepţia romilor la nivelul societăţii.
Considerăm ca nefundamentat modul în care a fost stabilită apartenenţa etnică a
comunităţii acuzate de comiterea de infracţiuni pe teritoriul Franţei. Mai mult decât atât, a
face publice astfel de presupuse „date” legate de infracţionalitate este ilegal şi de natură a
duce la conflicte inter-etnice.
Condamnăm de asemenea “firescul” abordării infracţionalităţii dintr-o perspectivă
rasistă în contextul declaraţiilor în marginea unor reuniuni bilaterale dintre oficialii
guvernamentali reprezentând state membre ale Uniunii Europene.
Din cauza gravităţii afirmaţiilor Ministrului de Externe Baconschi, solicităm demisia de
onoare a acestuia, sau demiterea sa. Considerăm că menţinerea D-lui Baconschi în fruntea
Ministerului de Externe român în urma afirmaţiilor făcute, lezează demnitatea cetăţenilor
români în genere.
Solicităm, de asemenea, Guvernului României şi Ambasadei Republicii Franceze în
România să-şi clarifice public poziţiile referitoare la asocierea etnicităţii rome cu
infracţionalitatea, precum şi iniţierea unui dialog real cu organizaţiile civice, pentru
identificarea unor soluţii durabile la problemele la care nici guvernul român, nici cel francez
nu par a fi fost capabile să raspundă până în prezent. Subliniem situaţia deteriorată a
comunităţilor de romi din România, exacerbată de criza economică, sărăcia extremă şi lipsa
veniturilor, care împing multe familii din comunităţile de romi să devină victime ale reţelelor de
trafic de persoane. Credem că infracţionalitatea nu are etnie şi că deseori romii sunt prinşi în
plasa crimei organizate.
Reamintim Guvernului României şi Guvernului Republicii Franceze că imitarea
“soluţiilor” guvernului italian, de a trata problematica romilor doar dintr-o perspectivă de
siguranţă naţională, de intensificare a cooperării politieneşti şi judiciare cu ţintă doar pe o
anumită etnie, nu este legală. Este nevoie de o preocupare reală faţă de de incluziunea
socială şi garantarea aplicării drepturilor omului. În acest sens, solicităm iniţierea unui dialog
real cu organizaţiile civice, pentru identificarea unor soluţii durabile la problemele la care nici
guvernul român, nici cel francez nu par a fi fost capabile să raspundă până în prezent.
Organizatii semnatare, membre ale coalitiei antidiscriminare:
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Acelaşi tip de asociere a fost făcută şi în anul 2007, de către Premierul de atunci Călin PopescuTăriceanu: “Ministerul Internelor și Reformei Administrative de la Bucuresti va trimite o echipă de cinci
polițiști care să ajute la prinderea și repatrierea romilor care comit infracțiuni in Roma.”






Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR), David Mark, Director executiv
Asociaţia ACCEPT, Florin Buhuceanu, Preşedinte
Centrul de Resurse Juridice, Delia Niţă, Coordonatoare program antidiscriminare
Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice, Iustina Ionescu, Manager de Program

Organizaţii susţinătoare ale demersului:


Reţeaua organizaţiilor membre ale ACRR:
-

Romani CRISSS, Bucureşti
Centrul Rromilor AMARE RROMENTZA, Bucuresti
Asociaţia 'DIVANO-ROMANO', Botoşani
Asociaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară INTER-ACTIVA, Botoşani
Asociaţia 'Şanse Egale', Zalău
Asociaţia 'ROMII ROMAŞCANI', Roman
Fundaţia Ruhama, Oradea
Asociaţia Parudimos, Timişoara
Asociaţia Roma ACCESS TOMIS, Constanţa
Asociaţia Şanse Egale pentru Femei şi Copii, Zalău
Centrul Tinerilor Romi 'Amare Suno', Craiova
Asociaţia Şanse Egale pentru Romi şi Sinti ADOSER/S, Zalău
Alianţa pentru Unitatea Romilor, Brăila
Asociaţia 'O Del Amenca', Feteşti
Asociaţia Thumende, Petroşani/Valea Jiului
Asociaţia Romilor Ursari, Iaşi;



Asociaţia Comunitară Împreună, Giana Prisan, Preşedintă executivă



Asociaţia Generaţia 2008 Braşov, Batir Steluţa, Preşedintă



Asociaţia Ketaness 2005 Giurgiu, Elena Marin, Preşedintă



Asociaţia Pro Nobis, Kernaszt Huba Attila, Director executiv



Asociaţia Romii in Europa, Bratu Sorinel, Director



Centrul de Dezvoltare Comunitară Neamţ, Carmen Andrei, Directoare executivă



Organizaţia Amare Prhala Cluj-Napoca, Doghi Pavel, Preşedinte



Policy Center for Roma and Minorities, Valeriu Nicolae, Director executiv



TRUST - Tinerii Romi pt Unitate Solidaritate si Transparenta, Craiova, Alin Banu, Preşedinte



Uniunea Democratică Culturală Valea Jiului, Marcel Rad, Preşedinte

http://www.gov.ro/primul-ministru-emil-boc-l-a-primit-astazi-la-palatul-victoria-pe-pierre-lellouchesecretar-de-stat-in-mae-francez__l1a108046.html
Primul-ministru Emil Boc l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe Pierre Lellouche, secretar de
stat în MAE francez
Tema: Întrevederea primului-ministru Emil Boc cu secretarul de stat pentru Afaceri Europene în
Ministerul Afacerilor Externe francez, Pierre Lellouche

Primul-ministru Emil Boc l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe Pierre Lellouche, secretar de
stat în MAE francez
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Primul-ministru Emil Boc a avut astăzi o întrevedere, la Palatul Victoria, cu secretarul de stat pentru
Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe francez, Pierre Lellouche, care efectuează
o vizită în România.
În cursul întrevederii, au fost trecute în revistă obiectivele stabilite de comun acord în cadrul
parteneriatului strategic dintre România şi Franţa, cu accent pe continuarea şi intensificarea
cooperării româno-franceze şi actualizarea foii de parcurs la viitorul summit interguvernamental, la
sfârşitul primului semestru al acestui an.
„Pentru România, cooperarea bazată pe pragmatism şi eficienţă în cadrul parteneriatului strategic cu
Franţa este o prioritate majoră”, a declarat primul-ministru Emil Boc.
Şeful Executivului a mandatat Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri să analizeze perspectivele de intensificare a schimburilor bilaterale în plan
economic, Franţa fiind al treilea partener comercial al României şi al patrulea investitor străin în ţara
noastră.
România este interesată de intensificarea cooperării cu Franţa atât în plan bilateral, cât şi pe dosare
de actualitate de pe agenda europeană cum sunt Strategia UE 2020, noua perspectiva financiară a
Uniunii, schimbări climatice, securitatea energetică.

Un punct important pe agenda întrevederii a vizat măsurile avute în vedere de autorităţile române
pentru prevenirea şi descurajarea infracţiunilor comise pe teritoriul Franţei de cetăţeni români de etnie
romă.
Primul-ministru a subliniat disponibilitatea autorităţilor române de a explora noi direcţii de cooperare în
plan instituţional şi poliţienesc, inclusiv măsuri în plan social pentru reinserţia socială a celor care
revin în ţară, cu respectarea deplină a legislaţiei europene în domeniu şi a principiului liberei circulaţii.
În acest sens, premierul Emil Boc a anunţat că va nominaliza un secretar de stat din Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale care, sub coordonarea ministrului şi a primului-ministru, să
vegheze la implementarea măsurilor de reinserţie socială a celor care se întorc şi la utilizarea
fondurilor europene alocate programelor sociale, pentru ca cei care se întorc să nu mai fie tentaţi să
părăsească ţara şi să comită infracţiuni pe teritoriul altor state.
„Avem toleranţă zero faţă de infracţionalitate. Legea trebuie să se aplice, în mod egal şi ferm,
indiferent de cetăţenie şi indiferent de etnie”, a declarat primul-ministru Emil Boc.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 11.02.2010
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Vorbitor: Teodor Baconschi, ministrul Afacerilor Externe
Data: 11.02.2010
Eveniment: Întrevederea cu secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Pierre Lellouche
Locatia: Bucureşti , MAE
Am avut o întrevedere foarte bună cu domnul secretar de stat pentru afaceri europene, Pierre
Lellouche, pentru că Parteneriatul strategic cu Franţa funcţionează foarte bine. Am actualizat foaia de
parcurs ... şi ne bucurăm că dinamica schimburilor economice româno-franceze şi-a menţinut în mare
măsură ritmul, în pofida crizei economice.
Avem o bază politică foarte bună, Franţa este primul nostru partener de dialog pe afaceri europene, şi
am convenit să operaţionalizăm rapid cele două grupuri mixte de lucru – unul pentru securitate
energetică şi cooperare la Marea Neagră şi cel de-al doilea grup dedicat incluziunii sociale şi gestiunii
fluxurilor de migraţie, care va avea o primă sesiune de lucru chiar mâine, sub co-preşedinţia domnului
Lellouche şi a domnului secretar de stat Mazuru.
În ceea ce priveşte comunitatea română din Franţa, o cunosc bine, ca fost ambasador al României la
Paris; este o comunitate de foarte bună calitate umană şi profesională, care cuprinde specialişti din
toate domeniile, dar şi o comunitate academică de 6000 de studenţi în marile şcoli. Avem nişte
probleme fiziologice, naturale, de infracţionalitate în sânul unora dintre comunităţile româneşti, în
special în rândul comunităţilor cetăţenilor români de etnie roma. Poziţia noastră este clară: intoleranţă
totală faţă de infracţionalitate şi în acelaşi timp dorinţa de a aborda această chestiune – a
infracţionalităţii în grupurile migrate în Franţa – în spiritul şi litera legii europene.
Pe de altă parte, ştim că această chestiune are un potenţial negativ asupra imaginii României şi am
decis să mobilizăm în plus cooperarea bilaterală, pentru a încadra juridic şi legal acest fenomen.
Avem deja în Franţa ataşaţi de interne, magistraţi, vom trimite în plus poliţişti care să coopereze cu
partea franceză astfel încât să putem limita nivelul de infracţionalitate din grupurile respective.
Cred că ratificarea cât mai curând a Acordului bilateral privind cooperarea în vederea protecţiei
minorilor români neînsoţiţi va sprijini această ambiţie.
Nu aş vrea să închei înainte de a îi mulţumi personal lui Pierre Lellouche pentru generozitatea
responsabilă cu care cu care a acceptat să co-prezidăm Grupul de sprijin al acţiunii europene a
Republicii Moldova, care a avut o primă întâlnire la Bruxelles, pe 25 ianuarie.

