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Organizatiile semnatare isi exprima ingrijorarea asupra modului inacceptabil in care evenimentul regretabil 
din data de 31 octombrie 2007 este prezentat de o buna parte a mass mediei, atat in Romania, cat si in Italia.  
 
Blamarea unei intregi comunitati pentru faptele unor indivizi este o practica care a creat premisele 
Holocaustului si ale numeroase altor genocide. Faptul ca anti-tiganismul este promovat adesea cu nerusinare 
de posturi de televiziune si nesanctionat de CNA se reflecta si in atitudinea publicului larg si in mesajele 
rasiste venite de la cele mai inalte niveluri ale clasei politice romane si italiene. 
 
Este inacceptabil felul in care o parte a mass mediei romane considera normal in a crea un reflex rasist prin 
asocierea directa sau implicita a infractiunilor cu un grup etnic. Este inacceptabil, desi legal, ca un post de 
televiziune cum ar fi Realitatea TV sa faca publica o opinie rasista a unui spectator invocand dreptul la 
informare.  
 
Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date prevede la art. 7 alin. 1 ca: “Prelucrarea datelor cu caracter personal 
legate de originea rasiala sau etnica…este interzisa”. Identificarea persoanei ca apartinand minoritatii etnice a 
romilor, in cazul persoanelor cercetate/ acuzate pentru savarsirea unor infractiuni este, din pacate, foarte 
frecventa in mass media romana si ajuta la crearea si intarirea unui reflex rasist al societatii romane.  
 
Suntem, de asemenea, deosebit de ingrijorati si de atitudinea “supusa” a guvernului roman si lipsa acestuia de 
reactie la discursurile inepte si rasiste ale unor politicieni italieni. Este inacceptabil ca statul roman sa fie 
“partas” la blamarea colectiva  a cetatenilor romani sau sa aiba o abordare servila deghizata in diplomatie fata 
de comentariile xenofobe ale politicienilor italieni. 
 
Discrepantele majore intre atentia si mediatizarea acordata crimelor savarsite de romani si celor savarsite de 
italieni  in Italia nu poate fi explicata decat de un sentiment profund xenofob care ar trebui sanctionat de 
guvernul de la Bucuresti.  
 
Este greu de imaginat ca oricare dintre crimele savarsite de cetateni italieni in Romania, Statele Unite sau 
oricare alt stat din lume ar putea sa duca la expunerea italienilor in general ca un popor de criminali si mafioti 
si ca lideri politici ai oricarui stat si-ar permite sa il sune pe premierul italian pentru a-l trage la raspundere. 
 
Faptul ca acest lucru este posibil in cazul romilor demonstreaza faptul ca a fi rom continua sa fie un stigmat 
social si ca exista premise ingrijoratoare pentru repetarea la o scara mult mai larga a pogromurilor de la 
inceputul anilor 90 care au culminat cu ceea ce s-a intamplat la Hadareni. 
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