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INVRAJBIREA CETATENILOR TREBUIE SĂ ÎNCETEZE A FI O OCUPATIE A
PRESEDINTELUI ROMANIEI !
Domnule Presedinte,
Prin cele mai recente declaratii1 cu privire la natalitate in Romania, continuati pe un drum nociv.
Nociv la adresa societatii romanesti. Cu incalcarea clara a mandatului constitutional aferent celei mai
inalte demnitati in statul roman, demnitate pe care aveti onoarea sa o exercitati. Ati facut afirmatii care
discrimineaza si jignesc femeile rome si romance deopotriva.
Ati abordat problema scaderii natalitatii in Romania de o maniera sovina si misogina, ofensand si
discriminand. Argumente de tipul: femeilor de etnie romana, aveti datoria patriotica de a face copii dat
fiind ca etnicii romi fac mai multi copii ca voi si se va schimba structura populatiei, se incadreaza in
categoria afirmatiilor cu darul de a instiga la discriminare. Ignorati faptul ca in urma cu doar cateva luni,
in Timisoara2 si in Alba Iulia3 au fost propuse si sustinute solutii de sterilizare a femeilor rome, plecand
de la ideea ca acestea ar face prea multi copii. Chiar daca dumneavoastra nu ati propus aceasta solutie,
este infricosator faptul ca la conducerea statului roman se afla o persoana care rezoneaza cu preocupare
din perspectiva structurii etnice a tarii la faptul ca natalitatea celei mai discriminate minoriti din Romania
este mai mare. Va informam ca si in Germania nazista, numarul evreilor a fost una dintre preocuparile
principale ale Reich-ului, iar ideea ca rasa pura s-ar fi putut amesteca cu evreii a fost exclusa rapid prin
legile de le Nurenberg. Nici macar nu trebuie sa mergem atat de departe ca Germania, deoarece si
Romania a implementat astfel de legislatie in acea epoca. Ne este evident din discursul dumneavoastra ca,
in problema natalitatii, si dumneavoastra vedeti o separare clara intre romani si romi, de vreme ce
considerati ca etnicele romance au datoria patriotica sa faca mai multi copii, ca sa mentina structura
majoritar etnic romana a Romaniei lui 2030.
Dar sa ne oprim putin asupra chestiunii patriotice ce o reprezinta ideea ca femeile sa faca copii.
Ca istoria totalitarismului ce a dus la Holocaust pare sa va scape, e evident din lungul sir de declaratii
discriminatorii, rasiste pe care le-ati facut de-a lungul timpului. Va scapa insa si implicatiile unei istorii pe
care ati trait-o, si-anume cea a Decretului 770/1966 din epoca comunismului pe care ati traversat-o, si
care interzicea avortul cu aceleasi argumente pe care le-ati adus dumneavoastra femeilor de afaceri din
Romania, si-anume ca ar aduce prejudicii “natalitatii si sporului natural al populatiei”. Acest decret a dus
la mii de morti ale femeilor din Romania si la milioane de avorturi provocate, ca sa nu mai vorbim de
tragediile umane ce-au inconjurat fiecare astfel de istorie.4 Argumentul maternitatii ca misiune
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fundamentala a femeilor este, in acest context, nu doar un argument discriminator ce ofenseaza femeile
reducandu-le la functia lor reproductiva, ci si un argument ce arata o lipsa de empatie, din nou,
infricosatoare.
Incurajarea unui concurs de natalitate intre romi si romani nu este o solutie nici fezabila, nici
demna de prestigiul demnitatii de Presedinte al Romaniei. Si nici nu este compatibila cu prevederile
Constitutiei Romaniei. Nu numai ca Presedintele are datoria de a nu comite asemenea fapte de
discriminare, dar Constitutia Romaniei precizeaza in clar ca ”Presedintele Romaniei reprezinta statul
roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii.” (art. 80,
alin.1), fapt ce va obliga sa aveti chiar un rol proactiv in combaterea tuturor formelor de discriminare.
Or, dumneavoastra ati semanat in mod regulat vrajba intre cetatenii romani, prin declaratii
jignitoare, discriminatorii, de pe cea mai inalta functie a statului. Intr-adevar, cum altfel pot fi interpretate
afirmatii de tipul “tiganca imputita”,5 romii au ca ocupatie furatul6 sau “se va produce o schimbare
consistenta a strucutrii populatiei, pentru ca avem minoritatea roma care este extrem de productiva” sau
“poate maternitatea este una dintre misiunile fundamentale ale femeii, asta mi se pare mie”7 sau afirmatii
de tipul “in sfarsit, vad si eu un armean competent”8 sau apelativul “pasarica” adresat unei femei ? Cum
altfel pot fi ele intepretate de cetateanul de rand, decat ca un indemn la discriminare, la ura sau cel putin
ca aprobare tacita a discriminarii si urii impotriva unora dintre cetateni? Si cum pot fi ele percepute de
catre persoanele vizate in mod direct, care apartin grupurilor la care faceti referire? Cum altfel decat ca o
jignire la cel mai inalt nivel? O umilinta teribila, de natura sa ii alieneze, mesajul pe care-l primesc de la
presedintele tarii ai carei cetateni sunt fiind ca ei nu sunt in regula.
Domnule Presedinte,
In data de 16 iunie 2013, ati atras atentia asupra faptul ca, in contextului procesului de
regionalizare, acordarea unor atributii sporite unor institutii regionale poate aduce atingere unitatii statului
roman. Ne permitem sa va atragem atentia asupra faptului ca, pericolul real la adresa unitatii societatii
romanesti il constituie alienarea unor categorii de populatie prin modul in care va comportati fata de
acestea. Pentru ca, unitatea statului roman consta in solidaritatea cetatenilor sai, nu in arhitectura
institutionala care e vremelnica. Va solicitam sa va cereti scuze pentru aceste afirmatii incalificabile si sa
va opriti de îndata din procesul de invrajbire a cetatenilor romani impotriva cetatenilor romani.
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