Scris de gabi.stanescu pe 13 Mai 2011, 01:55

Liderul romanilor din Spania : "Dreptul la vot
este un pas inainte"
Miguel Fonda, presedintele FEDROM, crede ca este un urias progres faptul
ca imigrantii au dreptul la vot la alegerile locale, dar crede ca acest drept ar
trebui extins si la alegerile nationale, deoarece ar facilita o mai mare
"coeziune socio-politica" si o mai buna integrare.
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Un total de 473.748 de straini, din cei un milion si jumatate care ar fi avut dreptul acesta, si-au
exprimat intentia de a vota, inscriindu-se pe listele de alegatori peste unsprezece zile. Majoritatea
votantilor nascuti in afara Spaniei provin din tari ale Uniunii Europene.
Pe 22 mai vor putea sa-si aleaga primarii cetatenii comunitari europeni, precum si cei din
Ecuador, Peru, Bolivia, Columbia, Paraguay, Chile, Noua Zeelanda, Islanda si Norvegia, tari cu
care Spania a incheiat acorduri de reciprocitate.
Romanii si britanicii reprezinta in jur de 60% din totalul alegatorilor straini din Spania, cu 103.355,
respectiv 102.633 de votanti. Alicante este provincia spaniola cu cel mai mare numar de alegatori
de alta nationalitate decat spaniola.

"Un drept care ar trebui extins si la alegerile nationale"
Presedintele Federatiei Asociatiilor Romanilor din Spania (FEDROM), Miguel Fonda Stefanescu,
considera ca participarea strainilor la alegerile municipale constituie "un pas inainte, foarte
pozitiv", desi, in opinia sa este prea putin acest lucru si ar fi necesara "ruperea" barierei
legislative, modificand Constitutia, pentru a recunoaste dreptul la vot al imigrantilor rezidenti in
orice alt proces electoral national, urmand modelul strategic de la Maastricht. De asemenea,
Fonda crede ca acest drept nu ar trebui sa fie conditionat de reciprocitate, adica si statul de
origine al imigrantilor din Spania sa accepte votul spaniolilor rezidenti acolo.
Colectivul cetatenilor romani este cel mai numeros din Spania si, se pare, si cel mai inclinat spre
participarea la vot, o statistica dificil de interpretat, dat fiind ca doar 25% dintre romanii cu drept
de vot vor fi prezenti la urne. in plus, presedintele FEDROM crede ca situatia politica a romanilor
"nu este compatibila cu cea spaniola, nu exista parametri de comparatie".
Miguel Fonda, dezamagit de nivelul scazut de participare al romanilor la vot
Nivelul de participare electorala marcheaza in vreun fel gradul de integrare? Miguel Fonda crede
ca o mai mare participare la procesele electorale implica mai multa coeziune socio-politica si este
un factor important in integrare, dar nu este singurul. Mai presus de orice, Fonda astepta o mai
mare participare a rezidentilor romani din Spania si faptul ca acest lucru nu s-a intamplat il pune
pe seama lipsei de coordonare si informare, "ambigua, daca nu chiar contradictorie" si pe o
"oarecare teama" a fortelor politice in fata eventualelor rezultate.
Referitor la prezenta candidatilor straini pe listele electorale, presedintele FEDROM crede ca "ar
fi trebuit sa fie mai numerosi" si in localitati unde ar fi avut cu adevarat sanse de a fi alesi. De un
lucru, insa, este convins: candidaturile specifice de imigranti (cum este cazul Partidului Iberic al
Romanilor din Spania - PIRUM-n.r.) sunt inoportune, pentru ca reprezinta "o grava greseala si un
mod de demobilizare a acestor colective, pe care ii duce pe piste inselatoare". (Foto: La Rioja Miguel Fonta Stefanescu)
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