Comunicat de presa
Feriti-va de femei si copii !!!
Se numeste C.B, are 54 de ani si, in ziua de 7 septembrie 2006, dupa-amiaza, matura in
fata portii cand a fost impuscata in spate de un politist DIAS. Un politist DIAS care, impreuna cu
ceilalti politisti (mai putin de 15 la numar), “s-au aparat pentru a evita sa fie raniti grav sau
chiar linsati”, dupa cum a afirmat dl. Vasile Blaga, Ministrul Administratiei si Internelor, in
buletinul informativ nr. 613/ 19.09.2006.
Ca urmare a actiunii politiei si fortelor de interventie rapida de la Reghin, cartierul Apalina,
locuit in majoritate de romi, s-a inregistrat un numar de 36 de victime de etnie roma si un ne-rom.
Saptesprezece (17) dintre acestea sunt femei si cinci (5) minori. Douazeci si doua (22) de persoane
au fost impuscate si 15 lovite sau amenintate cu arma.
Totul a inceput de la o simpla invitatie la politie pentru doua persoane, pentru ziua de 8
septembrie, la ora 12. Politia initial afirma ca s-a deplasat in comunitate “pentru identificarea celor
care au comis ultraj impotriva unui politist”, dupa care a afirmat ca s-a deplasat in comunitate “pentru
investigatii”, iar mai tarziu, sa inmaneze “citatii”.
La 11 septembrie 2006 comandantul politiei inca declara ca ”vinovati sunt de ambele parti”,
lasand sa se inteleaga recunoasterea uzului inutil de forta, dar afirmand ca si romii sunt vinovati
intrucat au atacat politistii.
Ministrul Administratiei si Internelor arata ca “Politia si-a facut datoria si a respectat cadrul
legal, iar evenimentul, desi regretabil, nu poate fi reprosat fortelor de ordine, care au fost puse in
situatia de a se apara in fata unei multimi violente, de peste 150 de persoane”. Si totusi, in fata unei
multimi considerabile, de peste 150 de persoane, cei 7 politisti si cei 7 ofiteri DIAS au reusit cu brio
sa “se apere”: potrivit comunicatului initial al politiei Reghin, din partea fortelor de ordine au fost
ranite doua persoane. Cateva zile mai tarziu, la intalnirea dintre membrii Parlamentului European cu
autoritatile locale din Reghin, reprezentantii politiei au declarat ca sase politisti au certificate
medico-legale care atesta ca au fost raniti.

Exceptand aceasta mica incoerenta in declaratii, este laudabila abilitatea fortelor de politie
romane de a face fata, chiar si in grup restrans, unei “multimi violente”. Probabil ca au reusit cu
armamentul din dotare pe care l-au folosit: spray-uri lacrimogene, grenade lacrimogene, bastoane
de cauciuc, pistoale si pusti cu alice si gloante de cauciuc. Si chiar pistoale cu munitie, pentru ca
s-a identificat cel putin un glonte care nu era de cauciuc. Exista insa o explicatie: “Folosirea fortei

si a mijloacelor din dotare a fost determinata de reactia brutala a cetatenilor, in scop de autoaparare”.
In conditiile in care mai mult de jumatate dintre victime sunt femei si copii. Si oare cat de brutale pot
fi femeile in varsta si copiii din comunitate? Atat de brutale incat sa fie impuscate, chiar si in spate?
Sau matura doamnei C.B. sa fi provocat reactia de auto-aparare a politistilor?
Insa reactia politistilor nu are nici o legatura cu etnia membrilor comunitatii in care a avut loc
actiunea. Pentru ca, tot ministrul Vasile Blaga declara ca “interventia de la Reghin nu a avut, sub nici
o forma, un caracter etnic. “Din punctul nostru de vedere, infractionalitatea nu are culoare, rasa,
nationalitate sau religie.” Dar statistica publicata de saptamanalul “Ziarul de Mures”, 16-22
septembrie 2006, arata ca “daca la jumatatea acestui an erau cercetate si incepuse cercetarea penala
…impotriva a 318 persoane, dintre acestea, 100 de invinuiti proveneau din randul romilor din
Apalina”. Daca infractionalitatea nu are culoare sau rasa, de ce statisticile Politiei includ astfel de
mentiuni ale etniei? Tocmai pentru a se aplica legea in mod ne-discriminatoriu?!?!
Ar fi cateva intrebari la care nu este raspuns: Cum de erau romii inarmati cu furci, topoare si
bate din moment ce nu stiau ca vor veni politisti in comunitate? Si pe baza caror dovezi afirma
Ministerul Administratiei si Internelor cu atat siguranta ca “Politia a respectat cadrul legal”? Doar pe
baza marturiilor politistilor implicati…sau au luat in considerare si marturiile romilor sau ale altor
persoane?
Stam linistiti insa, pentru ca “Ministerul Administratiei si Internelor face in permanenta
eforturi pentru imbunatatirea relatiilor cu comunitatea rroma”, potrivit informarii ministrului Vasile
Blaga adresate europarlamentarilor Viktoria Mohacsi si Katalin Levai. Si, din exact aceasta
perspectiva, stim de ce romii din Apalina (inclusiv femei si copii impuscati si raniti) “s-au aparat
pentru a evita sa fie raniti grav sau chiar linsati”. Din pacate nu au reusit toti. Nici macar C.B.,
care nici nu era implicata in incident.
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