
 

 
 

   Bucuresti, 23 septembrie 2011 
 

 
Catre:    
Domnul Traian Basescu, Presedintele Romaniei 
Domnul Teodor Baconschi, Ministrul Afacerilor Externe 
 
Spre stiinta: 
Doamnei Roberta Anastase, Presedinta Camera Deputatilor 
Domnului Mircea Geoana, Presedintele Senatul Romaniei 
Domnului Emil Boc, Prim Ministrul Romaniei 
Reprezentantei Comisiei Europeana la Bucuresti 

 
 

SCRISOARE DESCHISA 
 

Domnule Presedinte, 
 

Romani CRISS isi exprima ingrijorarea fata de afirmatiile publice pe care 
le-ati facut, prin care culpabilizati romii pentru decizia Guvernului Finlandei de 
a respinge aderarea Romaniei la spatiul Schengen. 

 
In cadrul unei emisiuni din data de 22 sep. a.c.1

Va rugam, pe aceasta cale, sa ne comunicati documentele oficiale 
transmise de reprezentantii statului finlandez cu privire la modul in care 

, ati declarat 
urmatoarele: “Ascultati-ma numai putin, pentru ca fara explicatii... Olanda. 
Stiam ca exista o pozitie din partea Olandei, stiam si motivatia. S-a dat toata 
atentia Olandei, inclusiv ministrul justitiei, pentru ca problema lor e pe MCV, a 
fost in Parlamentul olandez, acum nici doua saptamani, zece zile. A discutat cu 
parlamentarii, le-a prezentat situatia in mod real, care este. Nu am reusit sa-i 
convingem, desi Predoiu a lasat o impresie buna in Parlamentul olandez, am 
toate informatiile legate de acest lucru. Diplomatia are si ea limitele ei. Spre 
exemplu, nu poti sa-i spui finlandezului 'nu e adevarat, tiganii nu au fost in 
centru la Helsinki si nu au cersit'.” 

 

                                                             
1 Respectiv emisiunea “Ultimul cuvant”, difuzata in data de 22 septembrie 2011,  orele 
21.00, pe postul de televizune B1 TV, avand ca moderator pe dl. Ion Cristoiu. 
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Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii este o organizatie 
non-guvernamentala care militeaza pentru apararea si respectarea drepturilor omului, in 
general, si ale minoritatii romilor, in special. In 2008, Romani CRISS a obţinut statutul 
Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) al ONU, fiind prima organizaţie de romi din România şi 
a cincea din ţara noastră care obţine statutul consultativ ECOSOC.De la înfiinţarea în 1993, 
Romani CRISS a dezvoltat relaţii pe termen lung cu comunităţile de romi şi autorităţi din 
întreaga ţară, cu organizaţii interguvernamentale, cu parteneri ai societăţii civile din ţară sau 
străinătate, precum şi cu donatori, relaţii susţinute printr-o comunicare strânsă, transparenţă 
instituţională şi advocacy.  Romani CRISS combină militantismul civic local cu influenţarea şi 
monitorizarea de programe de politici publice care se adresează romilor, din perspectiva 
drepturilor omului şi a drepturilor minorităţilor. 

Romania”, respectiv documentele din care rezulta ca faptele de cersetorie 
savarsite de romi au constituit un factor care a determinat pozitia Finlandei in 
ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen.  

 

Va reamintim ca in Europa actele de violenta sau extremism indreptate 
impotriva romilor s-au exacerbat: in Ungaria, fortele de extrema dreapta au 
protestat in sate precum Gyöngyöspata, unde locuiau multe persoane de etnie 
roma si care au fost fortate sa plece. In Republica Ceha si Ungaria au loc crime 
si violente motivate rasial. In tara noastra, mai multe comunitati locale separa 
romii de restul societatii prin construirea de ziduri (Baia Mare, Sfantu 
Gheroghe, etc.) sau prin mutarea romilor in afara localitatii (Zalau, Piatra 
Neamt, Cluj-Napoca etc.), iar drepturile fundamentale ale romilor continua sa 
fie incalcate sistematic, dupa cum o arata rapoartele institutiilor 
internationale

Va rugam, totodata, sa ne precizati daca faptele de cersetorie savarsite de 
cetateni romani pe teritoriul Finlandei pot constitui un motiv de respingere a 
aplicatiei Romaniei pentru aderarea la spatiul Schengen, in conformitate cu 
reglementarile aplicabile in materie. 
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. 
 
In acest context, apreciem ca afirmatiile pe care le-ati facut sunt inexacte 

si prejudiciante, fiind de natura sa intareasca stigmatizarea si blamarea 
romilor. Va solicitam respectuos sa retractati aceste afirmatii si sa ne furnizati 
informatiile solicitate anterior. 
 
 
Cu aleasa consideratie, 
Margareta Matache 
 
Director executiv  
Romani CRISS 
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