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PRESEDINTELE BASESCU DEVINE PRIMUL SEF DE STAT DIN LUME
AMENDAT PENTRU DISCRIMINARE
Dupa ce in 2007 a devenit primul sef de stat care a savarsit o fapta de discriminare etnica
a romilor constatata legal, in data de 10 februarie 2014, in urma amenzii aplicate de Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii pentru afirmatii discriminatorii la adresa romilor, 1
Presedintele Romaniei a intrat in istorie ca fiind primul si singurul sef de stat din lume amendat
pentru discriminarea romilor pe criteriu etnic 2.
Solutia data de CNCD, pe care o consideram justa, constituie o confirmare juridica a unei
realitati dure, anume faptul ca rasismul la adresa romilor este prezent la cel mai inalt nivel al
administratiei publice. Si mai arata, din pacate, cat de departe este Romania de valorile
democratiei si ale statului de drept ce respecta demnitatea umana si nu admite discriminare la cel
mai inalt nivel de conducere si reprezentare.
Romani CRISS a depus plangere catre CNCD cu privire la afirmatiile Presedintelui
Basescu din data de 3 noiembrie 2010. CNCD a decis ca nu are competenta teritoriala de a
solutiona acest caz, solutie atacata de Romani CRISS si infirmata de instanta de judecata care a
retransmis dosarul la CNCD, care, in data de 10 februarie 2014, a constatat ca declaratiile
Presedintelui constituie o fapta de discriminare si a dispus sanctionarea acestuia cu amenda
contraventionala in cuantum de 600 lei.
Presedintele nu se afla la prima declaratie discriminatorie, acesta fiind reclamat la CNCD
si in anul 2007 de catre Romani CRISS pentru catalogarea unei jurnaliste drept “tiganca
imputita” si “pasarica”. Ulterior, Presedintele a realizat si alte afirmatii cu tenta rasista la adresa
romilor pe care i-a asociat cu infractionalitatea, cu lipsa dorintei de a munci si de a-si trimite
copiii la scoala, portretizand romii drept o minoritate vinovata colectiv de neajunsurile cu care se
confrunta, care insa traieste pe spinarea statului si face Romania de ras pe plan extern 3.
1

Aflat intr-o vizita oficiala in Slovenia, Presedintele Basescu a declarat: “Dar mai avem o problema, care de
asemenea trebuie spusa. Si care face destul de dificila integrarea romilor nomazi. Foarte putini vor sa munceasca,
multi dintre ei, in mod traditional, traiesc din ce fura. Iar daca nu vom recunoaste cinstit si problemele pe care le
are etnia insasi si problemele pe care le avem noi in a intelege etnia, nu vom gasi solutia problemei. Eu am fost
primar si am oferit locuri de munca romilor care se asezasera in jurul Bucurestiului. Nu le-a placut. Au plecat in
alta parte. Sigur, era munca in conformitate cu pregatirea pe care o aveau, la salubrizare. Deci problema romilor
nomazi trebuie privita in ansamblul ei si daca ne limitam numai la a spune ce trebuie sa facem noi, dar nu si ce
trebuie sa faca ei, nu vom rezolva problema."”
2
http://cncd.org.ro/noutati/Comunicate-de-presa/Comunicat-de-presa-referitor-la-hotararea-adoptata-de-Colegiuldirector-al-C-N-C-D-in-sedinta-din-data-de-10-02-2014-193/
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http://presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=11883&_PRID=ag
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Presedintele a mai prezentat romii drept etnia care se inmulteste si ameninta sa schimbe
compozitia etnica a tarii, de unde si misiunea fundamentala a femeilor romance de a face copii 4.

Presedintele Basescu nu este singurul inalt oficial al statului roman care a promovat
rasismul la adresa romilor prin declaratiile sale. Prim-ministrii Ponta si Tariceanu, in contextul
liberei circulatii a cetatenilor romani pe teritoriul Uniunii Europene, au prezentat romii ca fiind
infractori, antisociali si i-au pus in antiteza cu ceilalti romani care au un comortament civilizat si
corect. Ministrul de externe Baconschi aprecia ca exista probleme “fiziologic” in randul romilor
in ce priveste infractionalitatea. Pana in ziua de astazi, niciunul dintre politicienii mentionati nici
macar nu si-a cerut scuze public.
Nu este de mirare ca, avand probabil in minte si acest portret al romilor conturat constant
de insusi Presedintele statului si de cei mai inalti reprezentanti ai clasei politice, autoritatile
locale rasiste se vor fi simtit justificate nu doar in a lasa una dintre cele mai vulnerabile si
excluse minoritati sa traiasca in conditii improprii unui stat minim civilizat si responsabil, dar si
in a inrauti in mod constient situatia prin evacuari fortate si prin relocari in afara localitatilor, in
zone contaminate, tratand romii similar sau mai rau decat animalele 5.
Prin luarile sale publice de pozitie, seful statului legitimeaza si promoveaza discriminarea
cu care majoritatea romilor sunt nevoiti se confrunte in viata de zi cu zi6. Rolul unui sef de stat
intr-o societate democratia este exact opusul.
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http://www.romanicriss.org/PDF/RCRISS%20si%20CRJ%20-%2020.06.2013.pdf.
Cu titlu de exemplu, in 2013 Primaria Eforie Sud a demolat casele a 100 de romi, lasandu-i in ploaie torentiala
vreme de 5 zile. In Baia Mare, Miercurea Ciuc si Cluj Napoca, autoritatea locala a demolat cartiere intregi de romi si
i-a amplasat in fostul laborator chimic, langa statia de epurare si respectiv langa groapa de gunoi.
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http://www.cncd.org.ro/files/file/Raport%20de%20cercetare%20CNCD_Discriminare.pdf
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