3 iunie 2008

2008: Rom in Italia

Astazi, 3 iunie 2008, organizatiile de romi din Romania protesteaza in fata Ambasadei
Italiei din Bucuresti fata de actiunile rasiste si xenofobe indreptate impotriva romilor din
Italia in ultima perioada si fata de reactiile autoritatilor italiene si romane in aceste cazuri.
Actiunea se desfasoara simultan cu un protest al organizatiilor rome din Spania,
desfasurat in fata Ambasadei Italiei din Madrid (contact Asociatia MOVIMIENTO
GENUINO GITANO DE MADRID, tel. +34 649089190).
In perioada 25-29 mai, o delegatie de 10 reprezentanti ai organizatiilor de romi si de
drepturile omului din tarile europene au vizitat peste 20 de campuri din Italia (Milano,
Roma, Napoli, Florenta si Torino), documentandu-se despre situatia romilor si efectele
ultimelor acte de violenta impotriva romilor.
In ultimele luni, romii care traiesc pe teritoriul Italiei au fost tinta unor atacuri violente
venite atat din partea autoritatilor cat si din partea extremistilor. Tabere temporare au
fost incendiate cu cocktailuri Molotov, adaposturi au fost distruse in miez de noapte,
familii au fost alungate din orase, taberele legale au fost inconjurate de paznici, iar romii
au fost repatriati conform unor proceduri sumare, de o legalitate indoielnica. In discursul
public din Italia, reprezentanti ai presei si clasei politice italiene au demonizat romii intro maniera care readuce in memorie conditiile premergatoare holocaustului.
Guvernul italian nu face nimic pentru a preveni eficient si pentru a sanctiona ferm aceste
atacuri. Dimpotriva, in pofida apelurilor facute de institutiile europene, de organizatiile
internationale de drepturile omului, de societatea civila a romilor, precum si de
organizatii neguvernamentale din Italia, autoritatile italiene au perseverat in incurajarea
unei atmosfere ostile romilor, cu acordul tacit al guvernului Romaniei si al altor guverne
din Europa.
Protestul de astazi este inca o modalitate de a solicita guvernului italian sa puna capat cu
fermitate actiunilor rasite indreptate impotriva romilor si sa adopte politici
comprehensive de combatere a xenofobiei, rasismului si excluziunii sociale.
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