
Comunicat de presă

LIGA PRO EUROPA protestează faţă de decizia Guvernului francez de a recurge la expulzarea 
colectivă, pe bază etnică, a romilor cetăţeni români şi bulgari. Prin această operaţiune poliţienească, 
guvernul francez încalcă dreptul la liberă circulaţie al cetăţenilor statelor membre UE şi al familiilor 
acestora,  precum şi convenţiile  şi tratatele internaţionale de protecţie a drepturilor  şi libertăţilor 
fundamentale ale omului.

LIGA PRO EUROPA  îşi  manifestă  îngrijorarea  faţă  de  eventualitatea  preluării  acestui  tip  de 
tratament discriminatoriu şi de către alte guverne ale statelor membre UE.

LIGA PRO EUROPA împărtăşeşte opinia conform căreia toţi cetăţenii europeni, fără deosebire, 
au obligaţia de a respecta legislaţia privind dreptul de şedere din statul membru UE pe al cărui 
teritoriu se află, dar atrage atenţia că sancţionarea contravenţiilor şi infracţiunilor individuale nu 
poate  fi  pedeapsa  colectivă  aplicată  pe  bază  etnică.  Aceste  practici  amintesc  de  tratamentele 
inumane ale regimurile totalitare şi nu au nici o justificare morală, juridică sau administrativă într-
un stat democratic.

Tratamentul  discriminatoriu al romilor în statele membre ale Uniunii Europene ilustrează încă o 
dată, în mod dureros, eşecul politicilor superficiale şi arogante de integrare a romilor, această mare 
minoritate europeană, ţinută, uneori pînă în secolul al XIX-lea, în stare de robie. 

Responsabilitatea pentru emanciparea romilor şi respectarea drepturilor lor cetăţeneşti, precum şi 
acordarea de juste despăgubiri  pentru starea de sclavie în care au fost  ţinuţi  secole de-a rîndul, 
revine în primul rînd statelor ai cărui cetăţeni sînt. 

În  acest  sens,  LIGA  PRO  EUROPA  respinge  încercarea  autorităţilor  române  de  a  transfera 
întreaga  răspundere  pentru  integrarea  romilor  la  nivel  european,  după  ce  statul  român  a  eşuat 
sistematic în adoptarea măsurilor necesare pentru integrarea şi emanciparea romilor, discriminaţi şi 
marginalizaţi în propria lor patrie. 

Integrarea  şi  emanciparea  romilor  trebuie  să plece de la  premisa  unei  reparaţii  istorice  pe care 
statele europene o datorează acestei minorităţi, prin implementarea de politici publice afirmative, pe 
termen  lung,  în  domeniul  educaţiei,  accesului  la  asistenţă  socială,  accesului  pe  piaţa  muncii, 
eliminării  practicilor  discriminative,  în  consens  cu  aspiraţiile  comunităţii  rome  şi  tradiţiile 
democratice ale Europei. 
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