Bucureşti, 21.05.2012

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Romani CRISS condamnă declaraţiile rasiste ale ministrului Andrei
Marga.
În cadrul emisiunii Realitatea la raport, din data de 17.05.2012, întrebat cum va gestiona problema “scandalului cu
cerşetorii din Londra”, ministrul Marga a răspuns: “Avem această problemă. (…) La Londra era o situaţie destul de
jenantă. Erau înregistraţi, cel puţin de presa britanică, mulţi romi care cumpărau votcă, se simţeau bine şi stăteau să-i
vadă trecătorii de pe străzile curate ale Londrei”. Explică ministrul în continuare că au fost trimişi asistenţi sociali şi
poliţişti în sprijinul autorităţilor londoneze pentru a ţine sub control problema, adăugând: “Se înţelege că Olimpiada de
la Londra atrage acuma, şi multă lume, nu numai din România, de la acest nivel al societăţii, se îndreaptă spre Londra.
Să sperăm că vom putea ţine sub control. Sigur, preocuparea noastră este, dacă vreţi, foarte acută în această direcţie.
De ce? Un accident, un incident în această zonă ar periclita efortul nostru, mai stăruitor ca oricând, pentru a încheia
dosarul Schengen, pentru a căpăta accesul la alte facilităţi, cum sunt vizele americane, etc., etc.”
Pentru prima dată un înalt demnitar român, reprezentantul României în plan extern, consideră jenantă simpla prezenţă
a unor persoane de o anumită etnie într-un anumit spaţiu. Din punctul său de vedere, faptul că trecătorii londonezi îi
văd pe romi simţindu-se bine pe “străzile lor curate” provoacă un prejudiciu de imagine României. Iar prejudiciul este
atât de mare, încât periclitează intrarea acesteia în spaţiul Schengen, şi, mai mult decât atât, la accesul fără vize în
SUA. În plus, ministrul asociază romii cu: “un anumit nivel al societăţii”, şi acesta problematic.
Aceşti oameni de care vorbeşte ministrul sunt cetăţenii români ale căror drepturi ministrul afacerilor externe e presupus
a le apăra, a căror situaţie e presupus a-l preocupa. În schimb, ministrul Marga devoalează o filozofie rasistă, într-o
combinaţie agravantă cu o filozofie de clasă specifică secolelor ce nu au cunoscut democraţia modernă şi drepturile
omului, şi cu atât mai puţin datoria statului de a crea cadrul în care fiecare are şanse egale, indiferent de etnie, origine
socială, etc..
La fel ca predecesorii săi la cârma externelor româneşti, în loc să afirme şi susţină drepturile cetăţenilor români în
spaţiul UE, indiferent de etnia lor, ministrul Marga se declară mai mult decât disponibil în a conlucra cu celelalte state,
astfel încât să ţină sub control “ruşinea” prezenţei cetăţenilor români de etnie romă în alte ţări UE. Prin urmare, dincolo
de atitudinea discriminatorie adresa romilor în general, ministrul însuşi neagă dreptul cetăţenilor români de a circula
liber în UE, drept care nu are nicio legătură cu intrarea în spaţiul Schengen, el existând deja de multă vreme.
Ministrul Marga transformă în mod direct romii în ţapii ispăşitori pentru incapacitatea diplomaţiei româneşti de a obţine
intrarea României în spaţiul Schengen, şi, în plus, de a obţine regimul de acces fără viză pe teritoriul SUA. Vinovăţia
romilor pentru faptul că cetăţenii români au încă nevoie de vize pentru SUA este o noutate în retorica populistdiscriminatorie a înalt demnitarilor români. Evident, romii nu au nicio legătură cu acest dosar diplomatic în sensul
invocat de ministru. Ar putea însă avea legătură prin faptul că discriminarea structurală şi excluziunea socială la care
sunt supuşi romii pun serioase semne de întrebare cu privire la funcţionalitatea democraţiei şi a statului de drept în
România.
Considerăm declaraţiile şi atitudinea ministrului Marga inadmisibile şi extrem de periculoase, deoarece alimentează şi
justifică discriminarea împotriva romilor în România.
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