Scrisoare deschisă

În atenţia domnului Crin Antonescu, Preşedintele Partidului Naţional Liberal

Domnule Preşedinte,
Organizaţiile semnatare ale acestei scrisori deschise îşi exprimă îngrijorarea legată de
recentele declarații ale lui Rareș Buglea, membru al organizației politice pe care o reprezentați.
Pe această cale, dorim să vă atragem atenţia cu privire la creşterea numărului de
discursuri cu tentă extremistă, discriminatorie, rasistă și sexistă în rândul membrilor partidului pe
care îl conduceţi. Luni, 4 februarie 2013, presa a relatat afirmațiile postate pe facebook de Rareș
Buglea: “ştiu că falşii umanişti mă vor critica aspru, dar susţin în continuare sterilizarea femeii
rome, dacă după prima naştere la ancheta socială se dovedeşte că nu are condiţii şi nici intenţia
de a creşte primul prunc în condiţii cât de cât umane!" (sursa: Mediafax). Reconsiderându-și
poziția, Rareș Buglea a declarat ulterior: „Îmi cer scuze dacă printr-o exprimare nefericită ... am
lăsat impresia că mă refer doar la o anumită etnie și nu, așa cum am vrut și vreau să susțin, mă
refer la toate mamele iresponsabile din România. Îmi cer scuze față de membrii acestei etnii
dacă s-au considerat direct vizați. Într-adevăr, pe pagina de facebook ... mă refeream la anumite
mame rome pentru că ponderea acestor cazuri, trebuie să recunoaștem, acolo o întâlnim mai
des. Dar însă eu nu mă refer la etnia întreagă, mă refer la orice mamă care după o naștere,
două, se constată că nu are niciun fel de dragoste și de grijă și de preocupare pentru acei copii.
Eu propuneam o oarecare soluție pentru a stopa această natalitate scăpată de sub control.”
Această declarație vine la scurt timp după campania unei grupări de extremă dreaptă din
România, Naționaliștii Autonomi din Timișoara, care solicita și propunea acordarea unei sume
de 300 lei oricărei femei rome care acceptă să se sterilizeze.
Salutăm pozițiile publice exprimate prompt de membri ai PNL precum Florin Alexe,
președinte TNL București și Teodor Atanasiu, președintele PNL Alba cu privire la declarațiile lui
Rareș Buglea, actualmente membru în PNL.
Vă readucem în atenţie faptul că recent au mai existat declarații și acțiuni ale unor
membri PNL care nu au fost în concordanță cu drepturile omului. Dintre acestea îi amintim pe
domnul Cătălin Cherecheş și domnul George Becali. Din păcate, nu a existat din partea
conducerii PNL o poziție fermă de delimitare față de aceste demersuri și nici măsuri efective de
sancționare a acestor fapte. Considerăm că declaraţiile recente ale domnului Rareș Buglea
reprezintă o nouă poziţionare care încalcă drepturile omului, de data aceasta una de tip extremist.
Cu toate că domnul Buglea a demisionat din funcţia de conducere a organizaţiei de tineret PNL
Alba, continuă să fie consilier local din partea aceluiaşi partid. Considerăm că aceste declarații
trebuie aspru sancționate de către organizația pe care o conduceți pentru a da dovadă că
respectați drepturile omului și că manifestați toleranță zero față de extremism în Romania.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, solicităm:


excluderea domnului Rareș Buglea din Partidul Naţional Liberal;



semnarea de către PNL a Cartei Partidelor Europene pentru o Societate Nerasistă
(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/38seminar_ankara_2011/Charter.asp)



adoptarea unor măsuri/ iniţierea unor acţiuni în cadrul partidului, destinate prevenirii
apariţiei acestui gen de manifestări;



adoptarea unor măsuri privind sancţionarea membrilor de partid care fac declaraţii
publice cu caracter rasist sau extremist.

Vă solicităm, de asemenea, să vă exprimați public poziția cu privire la sterilizarea
femeilor rome și a femeilor cu posibilități materiale reduse.

Organizaţiile semnatare:
Romani CRISS- Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii
MCA România – Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemismului din România
ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice
Asociația E-Romnja! (Asociația pentru Promovoarea Drepturilor Femeilor Rome)
Asociația Romano Butiq
Centrul FILIA- Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen
ADIS- Asociația pentru Dezvoltare si Incluziune Socială
CEDS -Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială
Active Watch- Agenția de Monitorizare a Presei
Asociatia FRONT
Grupul pentru Initiative Feministe

