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COMUNICAT DE PRESA 
Another one bites the dust 

sau  
Declaratiile rasiste ale politicienilor continua  

 
“Trebuie sa facem diferenta intre tiganie si social democratie” 

Vasile Dancu, 18 iunie 2007 
 
 
Inca o declaratie publica prin care familia de cuvinte a substantivului tigan e folosita 
exclusiv in sens negativ, reprezentand chiar un superlativ pentru a exprima ce e rau. Va 
mira? Pe noi nu. Si de ce ne-am mira cand, dupa declaratia dlui Presedinte Traian 
Basescu si sesizarea depusa de Romani CRISS la Consiliul National pentru Combaterea 
Discriminarii, ni s-au trimis emailuri prin care eram informati ca ne-am sesizat degeaba, 
din moment ce, conform Dictionarului explicativ al limbii romane, “tigan” reprezinta un 
“3. Epitet dat unei persoane cu apucături rele” 1.  
 
Si de ce sa avem de la politicieni pretentii mai mari? In fond, sunt tot oameni si 
impartasesc mentalitatea poporului. Iar mentalitatea e clara: tigan e de rau. Iar daca 
vorbim de o situatie care nu se refera la romi, dar prin care vrem sa jignim, e suficient sa 
spunem “tigan” sau “tiganie” sau ca “se cearta ca la usa cortului”, chiar daca pana acum, 
eu personal nu am intalnit vreun lacatus pentru usi de cort, pentru simplu motiv ca un cort 
nu are usa, la propriu. 
 
 Revenind insa la declaratiile politicienilor din Romania, ne uimeste totusi, in continuare, 
lipsa de reactie din partea societatii, a intelectualilor, a colegilor de partide, a guvernului, 
a oamenilor fata de aceste afirmatii. Si veti spune ca nu sunt declaratii rasiste (mai ales 
daca va prevalati de argumentul oferit chiar din primul paragraf). Noi va spunem insa ca 
am depus iar plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si ca iar 
solicitam scuze publice, de data aceasta din partea Partidului Social Democrat. Si facem 
toate astea pentru ca, doamnelor si domnilor, astfel de limbaj nu este admisibil si nici 
tolerabil si este timpul ca toti sa constientizam acest lucru. In acelasi timp, speram ca 
ideologul PSD-ului romanesc sa inteleaga ca doctrina pe care o practica se refera tocmai 
la “egalitate intre cetatenii statului”, iar discriminarea este o actiune de neconceput in 
social democratie. 
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