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Tiganii vor sa vina la Bucuresti
„Mai multe grupuri de tigani se pregatesc să vina în Bucuresti pe data de 20 aprilie” relateaza cotidianul
Evening Gazette din Marea Britanie intr-un articol cu titlul “Beware in Bucharest”(Paziti-va in Bucuresti),
din data de 11 aprilie 2006,”1[1].
Articolul relateaza recomandarile unui fan al echipei de fotbal Middlesbrough adresate suporterilor care vor
veni in Romania pentru a asista la meciul de fotbal Middlesbrough – Steaua, prima mansa a semifinalelor
Cupei UEFA, programat pe 20 aprilie: "Cumnata mea, Carmen, mi-a spus ca multi tigani vor sa vina la
Bucuresti (cu ocazia meciului n.n.). Nu cred ca vor exista batai, insa vor fi multi hoti de buzunare".
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS protesteaza in mod public fata de acest
articol care transmite un mesaj discriminatoriu la adresa romilor din Romania. Este indamisibil ca, in Marea
Britanie, o tara cu una dintre cele mai vechi democratii din lume, sa existe inca articole precum cel prezentat
mai sus.
In pofida initiativelor europene de combatere a rasismului in sport, cum este cazul UEFA, Evening Gazette
intelege sa contribuie la perpetuarea si intarirea stereotipurilor si prejudecatilor cu privire la romi.
Asocierea neprofesionista, stereotipa si discriminatorie dintre romi si hotie nu este un eveniment singular in
presa britanica. Este inacceptabil si, in acelasi timp, ilegal, sa se faca asemenea generalizari si sa fie denumiti
„hoti de buzunare” toti romii care vor veni in Bucuresti pentru a sustine echipa de fotbal Steaua sau din alte
ratiuni. In Romania sunt 535 140 persoane de etnie roma, conform recensamantului din 2002, cetateni
ROMANI, cu aceleasi drepturi ca toti cetatenii romani, inclusiv dreptul de a se deplasa in capitala.
Totodata, consideram necesar ca Evening Gazette, in situatia in care nu doreste sa devina un promotor al
antirasismului, sa se abtina macar de la savarsirea unor acte de natura sa duca la raspandirea si intarirea
rasismului, ceea ce nu presupune mai mult decat simpla respectare a legislatiei in vigoare.
De asemenea, Romani CRISS va sesiza institutiile specializate in combaterea rasismului, atat in Marea
Britanie, cat si in Romania, cu privire la cele intamplate.
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[1] Articolul este dispobibil la

http://www.gazettelive.co.uk/news/news/tm_objectid=16932167%26method=full%26siteid=109975name_page.html
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