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Bucuresti, 14 decembrie 2010

Catre: Emil Boc, Primul-ministru al Romaniei
Teodor Baconschi, Ministrul Afacerilor Externe

STIMATI DOMNI,

Organizatiile semnatare cerem demisia sau demiterea neintarziata a
Ministrului Afacerilor Externe ca urmare a deciziei din data de 23 noiembrie a
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) care a stabilit faptul
ca Ministrul a discriminat persoanele apartinand minoritatii rome.1

Dupa cum cunoasteti, in data de 11 februarie 2010, pe site-ul Ministerului
Afacerilor Externe a fost publicata o declaratie de presa a Ministrului Afacerilor
Externe, Teodor Baconschi, cu privire la intrevederea cu Secretarul de stat francez
pentru afaceri europene, Pierre Lellouche. In continutul declaratiei de presa, se
regasea referirea expresa cu privire la cetateni romani de etnie roma, dl Teodor
Baconschi mentionand ca “Avem niste probleme fiziologice, naturale, de
infractionalitate in sanul unora dintre comunitati le romanesti , in special
in randul comunitati lor cetatenil or romani de etnie roma.”

In data de 15 februarie 2010, un numar 29 de organizatii
neguvernamentale2 au luat pozitie fata de continutul discriminatoriu al declaratiei
dlui Teodor Baconschi, inaintand si o scrisoare de protest si solicitand demisia
ministrului.

Urmare a plangerii formulate de mai multe organizatii neguvernamentale,
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis ca afirmatiile
domnului Teodor Baconschi “au caracter discriminatoriu conform O.G. 137/2000
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare”. Totodata,
CNCD  a reiteriat “apelul catre persoanele care detin functii publice sau sunt
formatori de opinie in societate sa promoveze un comportament si un limbaj
nediscriminatoriu, precum si sa ia atitudine fata de eventualele incalcari ale
principiului egalitatii de sanse”.

Reamintim faptul ca dreptul de a nu fi supus discriminarii constituie un
drept fundamental in orice societate democratica, fiind consacrat juridic atat in
plan national cat si in plan international.

Organizatiile semnatare consideram ca este inadmisibil ca statul roman sa
fie reprezentant in plan extern de catre un ministru care discrimineaza proprii
cetateni pe criterii etnice, fapt stabilit de institutia specializata.

1 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Precizare cu privire la solutionarea dosarului in cazul Baconschi, disponibil lahttp://cncd.org.ro/noutati/Comunicate-de-presa/Precizare-privind-solutionarea-dosarului-in-cazul-Baconschi-95/, accesat la data de 2decembrie 2010.2 Pentru detalii, a se vedea Comunicatul de presa „Discurs diplomatic cu continut rasist. Organizatiile antidiscriminare semnatare cer demisia
Ministrului Baconschi”, disponibil la adresa http://www.acrr.ro/index.php?page=stire&id_stire=48, accesat la data de 2 decembrie 2010.
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Aceasta stare de lucruri aduce grave prejudicii imaginii externe a Romaniei
si este imcompatibila cu obligatiile politice si juridice asumate in plan
international, precum si cu statutul de tara membra a Uniunii Europene, mai ales
in contextul adoptarii Tratatului de la Lisabona3.

Avand in vedere ca statul roman ar trebui sa fie un garant al drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului si nu un promotor al discriminarii etnice,
solicitam demisia sau demiterea neintarziata a Ministrului Afacerilor Externe.

ACCEPT

Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna

Alianta Civica a Romilor din Romania

Asociatia Civitas 2005

Asociatia Egalitate de sanse

Centrul Euroregional pentru Initiative Publice

Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Institutul pentru Politici Publice

Liga Pro Europa

Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii

Asociatia Sens Pozitiv

3 Tratatul de la Lisabona, numit oficial Tratatul de la Lisabona de amendare a Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatul instituindComunitatea Europeana, a fost semnat la 13 decembrie 2007 la summitul de la Lisabona, Portugalia.Prin acest tratat, se garanteaza punerea in aplicare a Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale, si se deschide si oportunitatea pentruUniunea Europeana de a adera la Conventia Europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

http://www.acrr.ro/index.php

