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Franta: Delicventa romanilor a crescut cu 72%
Un raport al politiei arata ca in Paris numarul cetatenilor romani delicventi a
crescut, in primele sase luni ale acestui an, cu peste 72% fata de aceeasi
perioada a anului trecut, informeaza cotidianul Le Figaro. Astfel, numarul
romanilor a crescut de la 3.294 in 2010, la 5.860 anul acesta.
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Romanii delincventi, de cele mai multe ori tineri, comit furturi, de la portofele, telefoane mobile
sau bani de la persoanele care utilizeaza bancomatele, escrocherii care au la baza acte
caritabile. Furtul de cupru este tot mai frecvent in capitala Frantei, pretul sau fiind in crestere pe
piata.
in raportul se da exemplul unei familii care a adus "maini mici" din Romania, fiecare castigand
100 de euro din cersit sau din furat. Copiii sunt pedepsiti daca nu strang suficienti bani.
Autoritatile locale au sesizat ministrul de Interne de faptul ca acest fenomen s-a agravat, pe
fondul imigratiei ilegale, in special in Lyon, Lille si Marsilia, unde s-au instalat aproximativ 1.500
de romani in ultimele luni.
Din aceasta cauza, autoritatile franceze cred ca este vorba despre sosirea unui "al doilea val".
Asta dupa ce, anul trecut a avut loc marea operatiune impotriva celor care locuiau in tabere.
in Paris, e foarte usor sa observi cum baieti si fete se invart in jurul marilor magazine si siturilor
istorice, cum isi urmaresc prada, traversand in toate directiile, de pe un trotuar pe altul.

"Unii au fost retinuti de 20, 30 sau chiar 50 de ori, dupa ce au fost prinsi in flagrant", spune un
comisarul francez. "Cum ei stiu ca sunt protejati de lege, dezvolta comportamente agresive si nu
ezita sa arunce la pamant o batrana pentru cativa euro, nici sa loveasca politistii care ii retin", a
mai declarat acesta.
"Am multiplicat alertele privind riscul de furturi de telefoane mobile de pe terasele cafenelelor sau
de la bancomate", a afirmat prefectul Politiei din Paris, Michel Gaudin, citat de Adevarul.
Identificarea copiilor este dificila, pentru ca acestia nu-si dau niciodata numele adevarat sau
varsta atunci cand sunt prinsi. Din acest motiv, o echipa de opt ofiteri de politie romani ajuta
politia franceza.
Copii sunt dusi in centre de plasament, dar scapa dupa cateva ore. Legal, ei nu pot ramane mai
mult de trei luni impreuna cu parintii in Franta. insa, in 2014, Romania va fi un membru cu
drepturi depline al Uniunii Europene.
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