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COMUNICAT DE PRESĂ
Sterilizarea femeilor rome – un atentat grav la valorile fundamentale ale democrației
Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii – Romani CRISS, Centrul pentru
Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România alături de Institutul Național pentru
Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” condamnă cu vehemență manifestă rile unei
grupări extremiste din Timișoara apărute recent pe blogul http://natm88.blogspot.com/.
Afirmații precum cele făcute în anunțul postat:
“Oferim o recompensă de 300 de lei fiecărei femei țigănci, din zona Banatului, ce poate
prezenta un act medical care să dovedească că s-a supus voluntar unei operații de sterilizare în
anul 2013. Dacă nu-și pot educa progeniturile pentru a nu mai fi o povară a societății
românești, noi le oferim GARANTAT 300 de lei pentru operația de sterilizare voluntară
efectuată în anul 2013. Oferta este cât se poate de serioasă, iar cele interesate sunt așteptate să
ia legătura prin e-mail cu Naționaliștii Autonomi”.
Sau publicarea unor obiective de tipul:
“rezolvarea urgentă a problemei țigănești; conservarea genotipului rasial, a
patrimoniului genetic moștenit de la strămoșii noștri, ca parte integrantă a identității noastre ;
desființarea cultului vinovăției legat de așa-numitul “holocaust” care ar fi avut loc în
Transnistria, oprirea predării despre “holocaust” în ș colile publice până la clarificarea
obiectivă a acelei perioade ; opoziție totală față de multiculturalism și metisaj”,
intră sub incidența Codului Penal și a OUG nr. 31/2002.
Condamnăm recrudescența fenomenului extremist, fenomen incompatibil cu valorile
fundamentale pe care le constituie o societate democratică. Sterilizarea femeilor apar ținând unui
grup etnic, indiferent de modul în care se promovează acest demers, constituie un atentat grav
atât la adresa membrilor grupului în cauză, precum și la adresa societății în ansamblul său.
Reamintim faptul că, recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat
Slovacia (în 2011, respectiv în 2012 hotărârile V.C. și N.B. împotriva Slovaciei) pentru
sterilizarea unor femei rome, apreciindu-se că s-au încălcat art. 3 și 8 din Convenția Europeană a
Drepturilor Omului (interzicerea tratamentelor inumane și degradante și dre ptul la respectarea
vieții private și de familie).
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De asemenea, solicităm instituțiilor abilitate ale statului să dispună toate măsurile legale
pentru ca astfel de postări extremiste și discriminatorii să nu mai fie posibile. Acestea reprezintă
un grav atentat la valorile și principiile democrației.
Organizațiile Romani CRISS și MCA Româ nia vor sesiza Parchetul cu privire la această
inițiativă de susținere a steriliză rii femeilor.
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