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INFORMARE PRELIMINARA PRIVIND REPATRIEREA
A 61 DE PERSOANE DIN FRANTA
In dupa-amiaza zilei de 19 august 2010, au fost repatriati un numar de 61 de cetateni
romani de etnie roma din Franta. Acestia au sosit cu avionul, pe aeroporturile Otopeni si
Baneasa. A fost primul grup de cetateni romani repatriati dupa ce autoritatile franceze au anuntat,
la sfarsitul lunii iulie, initierea unei campanii menite sa desfiinteze taberele locuite de etnici romi
(aproximativ 300) si sa ii expulzeze in tarile de origine, cu precadere Romania si Bulgaria.
Romani CRISS si Asociatia TRUST au fost prezente, la aeroport (atat Otopeni, cat si Baneasa) si
au discutat cu romii repatriati.
Revenirea romilor in Romania a urmat procedura de repatriere voluntara derulata de
Office Francais de l’immigration et de l’integration (fosta ANAEM). Astfel, fiecare adult a
primit suma 300 euro, iar persoanele minore cate 100 euro, cu titlu de ajutor umanitar. Costurile
de transport au fost suportate de statul francez. Din punct de vedere administrativ si juridic,
procedura este neschimbata, 1 programul de repatriere voluntara nefiind propriu-zis un program
de expulzare. Acest program vizeaza persoane care se afla in mod legal pe teritoriul francez si
care nu pot fi expulzate in conformitate cu legislatia franceza si cea europeana. Astfel, aceste
persoane sunt returnate in tarile de origine prin intermediului programului de repatriere
voluntara. Aparent umanitar, programul serveste scopului principal al autoritatilor franceze,
respectiv indepartarea acestor persoane aflate in mod legal pe teritoriul francez.
Romii au fost expulzati din regiunea Grenoble-Lyon, in sudul Frantei. Conform
informatiilor din mass media, au fost repatriate 61 de persoane, din 79 programate; 18
neprezentandu-se. Persoanele repatriate provin din diferite zone ale tarii, in special din Ardeal si
din Muntenia, atat din mediul rural, cat si din mediul urban. Au fost repatriati atat adulti, cat si
familii cu copii minori.
Din discutiile purtate cu persoanele repatriate a reiesit ca acestea au ales sa se intoarca in
Romania intrucat nu reusisera sa obtina un loc de munca in Franta si sa castige bani sau nu aveau
bani pentru a reveni in tara. Astfel, ajutorul financiar acordat de statul francez a fost motivul
pentru care romii au decis sa se intoarca in Romania.
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De altfel, autoritatile franceze au anuntat ca lucreaza la un proiect de modificare a legislatiei cu privire la
expulzarea cetatenilor straini. Pentru o prezentare mai detaliata, vezi Presedintia Republicii Franceze, Comunicat de
presa, disponibil la http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2010/juillet/communiquefaisant-suite-a-la-reunion.9381.html.
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O persoana repatriata a aratat ca, in zona in care locuia, doar trei tabere de romi nu au fost
demolate inca. Romii care locuiau taberele demolate au plecat spre alte tabere. De asemenea, a
mai fost mentionat ca autoritatile franceze au facut copii de pe actele de identitate, ca romii au
semnat anumite documente in limba franceza si ca au aflat ca vor fi expulzate circa 700-800 de
persoane de pe intreg teritoriul Frantei. Mai multi romi au mentionat faptul ca au fost anuntati
verbal de catre reprezentanti ai autoritatilor franceze ca le-a fost interzis dreptul de a intra in
Franta. O persoana a precizat ca i s-a comunicat faptul ca „Presedintele Frantei nu mai vrea romi
si demoleaza taberele”. Unii romi si-au manifestat intentia de a reveni in Franta, aratand ca nu
detin mijloacele necesare pentru a-si castiga existenta in Romania.
Documentarea preliminara a fost ingreunata de faptul ca romii doreau sa mearga acasa si
din cauza prezentei jurnalistilor, intr-un numar foarte mare.
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