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Franta : Un grup masiv de romi, repatriat de
Florii
Peste 150 de romi au fost “convinsi” sa paraseasca Franta si sa revina in
Romania, pentru 300 de euro de adult. Dupa Pasti, romii sunt convinsi ca vor
reveni in Hexagon
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Un numar de 159 de cetateni romani, care traiau si lucrau in regiunea Lille, au fost “convinsi” de
catre autoritatile franceze sa se intoarca in tara lor de origine, aterizand cu doua zile in urma pe
aeroportul din Timisoara, anunta expatica communications. Nemutumiti de faptul ca au fost
repatriati, la care s-a mai adaugat si prezenta presei, si mai ales a televiziunilor, care le difuzau
imaginea, romii au generat un scandal, oprit cu greu de politisti.
Unul dintre argumentele folosite de catre francezi, pentru a-i determina pe cetatenii romani sa
plece de bunavoie, a fost acordarea a cate 300 de euro, pentru fiecare adult si a cate 100 de
euro pentru fiecare copil.
Explicatia guvernului francez, pentru continuarea unor astfel de actiuni, este aceea ca a crescut
numarul de infractiuni comise de catre minoritati, idee cu care autoritatile romane nu sunt de
acord, considerand ca intarirea cooperarii politienesti dintre cele doua state ar fi o solutie mai
potrivita.
"Am primit cate 300 de euro, eu si sotia mea, iar pentru copii cate 100 de euro. Am venit sa

facem Pastele acasa, apoi plecam inapoi cu masina", a declarat un rrom din judetul Bacau.
Rromii, originari din toate regiunile tarii, au semnat de buna-voie ca parasesc teritoriul Frantei si
au incasat banii de drum. Daca se intorc, ei risca sa fie pedepsiti, conform noii legi a imigratiei din
statul cu capitala in Paris.
"Cerseam pe strazile dinLille, faceam intre 50 si 100 de euro pe zi. Banii astia nu ii faceam
nicicum acasa", a declarat un alt rrom repatriat.
Opt dintre cei 159 derromi sunt copii cu varste mai mici de doi ani.
Doar in ultima jumatate a anului trecut, in ciuda protestelor comunitatii internatinale, Franta a
repatriat 21.384 de romani si bulgari, netinand cont de dreptul la libera circulatie, pe care il au
cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene.
Inasprirea politicii vis a vis de romani si bulgari, semnalata mai ales incepand cu vara lui 2010, a
condus, in 2010, la 6562 de repatrieri fortate pentru cetatenii romani si la 5082 cu ajutor, adica
cele in care autoritatile franceze au suportat costul biletului de avion si acea suma de 300 de
euro pentru fiecare persoana repatriata. (Foto: "Adevarul")
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