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COMUNICAT DE PRESA

Domnul Prim Ministru al Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, a demonstrat ieri ca rasismul la
nivelul clasei politice din Romania nu tine cont de partid si culoare politica. Din contra, politicienii
romani concureaza, parca, pentru cea mai rasista declaratie.
Nu este posibil ca Primul Ministru sa afirme ca “Ministerul Internelor si Reformei Administrative
de la Bucuresti va trimite o echipa de cinci politisti care sa ajute la prinderea si repatrierea
rromilor care comit infractiuni in Roma”, mentionand clar ca “Aceşti romi comit toate infracţiunile
posibile, de la tâlhărie şi prostituţie, până la jafuri organizate şi trafic de droguri”. 1 Si este cu atat
mai putin de acceptat ca nimeni nu reactioneaza si ca pare un lucru absolut firesc. NU este firesc ca
oamenii publici sa faca astfel de declaratii. NU este firesc sa asociem romii exclusiv cu
infractionalitatea (si nici sa gandim asta), dintr-un motiv foarte simplu: etnia nu determina
infractionalitatea. A nu se uita ca nu ni s-a precizat modul in care persoanele la care se refera dl.
Tariceanu au fost identificate drept persoane de etnie roma.
Revoltatoare este si afirmatia “Rolul ofiterilor romani va fi acela de a-i instrui pe colegii lor
peninsulari in psihologia si modul de operare al rromilor care comit infractiuni”. Din pacate,
declaratia dlui Tariceanu intregeste sau continua lantul declaratiilor discriminatorii fata de romi,
urmand exemplul Presedintelui Romaniei, Traian Basescu, sau al altor colegi din alte partide.
In acelasi timp, ofera o antiteza puternica in relatie cu pozitiile publice in cazurile, deloc putine, de
discriminare, abuz si violenta impotriva romilor. In prezent, Romani CRISS monitorizeaza peste 70
de astfel de cazuri (Chitila, Gepiu, Pata Rat, Apalina, etc). Antiteza in sensul in care NU exista
astfel de pozitii publice din partea autoritatilor, care sa condamne public rasismul. Chiar daca, in
acele cazuri, etnia este relevanta, fiind motivul pentru care s-au comis actele de discriminare care,
din pacate, continua.
Romani CRISS a depus astazi o plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu
privire la declaratiile dlui Tariceanu, intemeindu-si sesizarea pe prevederile articolelor 2 si 15 din
Ordonanta de Guvern 137/2000 republicata, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare
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Vezi Evenimentul Zilei din 1.07.07, http://www.evz.ro/article.php?artid=311977 si Gazeta de Sud din 2.07.07,
http://www.gds.ro/Actualitate/2007-07-02/Scurte+stiri&hl=romi&tip=toate

