
237 Fie prin raidurile pe care le fac în comunitãþile de romi, fie prin folosirea abuzivã
a armelor în cazurile individuale.

VIII.

CONCLUZII

În România, manifestãrile cu caracter extremist sunt relativ
numeroase. Adepþi ai extremismului se regãsesc la toate generaþiile, la
toate categoriile sociale – având în vedere ºi caracterul firav al clasei de
mijloc –, la toate categoriile educaþionale. Cea mai severã ºi periculoasã
formã a extremismului a fost ºi rãmâne ºi astãzi ultranaþionalismul.

Incitãrile extremiste folosesc declaraþii, discursuri, programe, ide-
ologii, asocieri civice ori politice. Exceptând manipulãrile puterii po-
litice din anii 1990 ºi 1991, ºi încercarea de loviturã de stat din anul
1999, acþiuni violente motivate rasial ori ºovin au avut ca þintã numai
romii. Între 1990–1996 au avut loc circa 35 de atacuri asupra unor comu-
nitãþi de romi, unele soldate cu morþi, rãniþi, distrugerea caselor ori alun-
garea locatarilor din satele unde au avut loc. Dupã anul 1996, acestea au
încetat, datoritã luãrii de cãtre autoritãþi a unor mãsuri preventive ºi a
sancþionãrii responsabililor. În ultimii ani, acþiuni excesive împotriva
romilor sunt datorate trupelor de poliþie ºi de jandarmi, prin depãºirea
mãsurilor rezonabile care intrã în competenþele lor¾237.

Direct interesate de perpetuarea manifestãrilor extremiste, prin
însãºi statutul lor, sunt forþele politice ultranaþionaliste ºi ale BOR.
Anumite categorii de persoane, legate de fostul regim comunist, unele
activând chiar în cadrul autoritãþilor publice – în special, în cadrul ser-
viciilor de informaþii – sunt de asemenea implicate în manipulãri cu ca-
racter extremist. Extremismul beneficiazã de slãbiciunea statului de
drept, de corupþie ºi, în particular, de corupþia structuralã, de lipsa de
transparenþã a instituþiilor statului, de sãrãcie.

Asociaþiile ºi presa extremistã de dreapta beneficiazã de sponsorizãri
din partea unor adepþi vechi ai legionarismului, stabiliþi în strãinãtate ori
care fac afaceri în România. Ultranaþionalismul are ca principalã sursã
afacerile adepþilor care controleazã activitãþi financiare, economice,
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238 În particular, sunt negate crimele din Transnistria. Mai rar se neagã crimele regi-
mului nazist din Germania.

239 În special în revistele „România literarã”, „22”, „Sfera politicii”, în anii 1998 ºi
1999.
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comerciale, exploatând înaltul nivel al corupþiei. Partidele ultranaþional-
iste intrate în Parlament beneficiazã ºi de finanþãrile de la buget.

Mãsurile ce ar trebui luate pentru prevenirea ºi combaterea mani-
festãrilor extremiste sunt de ordin legislativ, al politicilor publice, cu
accentul pe respectarea statului de drept. Atitudinea comunitãþii inter-
naþionale este la rândul ei decisivã pentru evoluþia extremismului în
România ºi în þãrile din regiune.

Din punctul de vedere al cadrului legislativ

Paradoxal, în acest moment, cadrul legislativ românesc este acoperi-
tor pentru a preveni ºi combate manifestãrile de extremism. Legislaþia
româneascã în domeniu rãmâne stufoasã ºi deseori incoerentã ºi ar fi
necesarã simplificarea sistemului normativ. Dar altfel, existã suficiente
norme juridice care vizeazã sancþionarea îndemnului la urã rasialã ºi
naþionalã, previn discriminarea pe diferite criterii, asocierea cu scopuri
extremiste. Sistemul mãsurilor speciale este de asemenea dezvoltat.
România mai are însã de ratificat Carta Europeanã a Limbilor Regionale
ºi Minoritare.

O excepþie face situaþia din domeniul libertãþii de credinþã ºi religie.
Este nevoie urgentã de adoptarea unei legislaþii conforme cu libertatea de
conºtiinþã. Actualele norme sunt moºtenite din vremea regimului comu-
nist, fiind ºi discriminatorii, ºi insuficiente.

O altã componentã a reformei legislative este amendarea legislaþiei în
scopul eliminãrii categoriilor care sunt protejate în cazul abuzurilor (în
particular, legislaþia privind ultrajul). Ar fi necesarã desfiinþarea sistemu-
lui parchetului militar, de altfel instituþie neconstituþionalã.

O problemã aparte ridicã negaþionismul. Fenomenul este relativ larg
rãspândit în societatea româneascã ºi acoperã cele douã referinþe princi-
pale: pe de o parte sunt negate crimele contra evreilor ºi þiganilor de care
au fost responsabile autoritãþile din þarã în anii celui de-al doilea rãzboi
mondial ¾238, iar pe de altã parte sunt negate crimele comuniste ºi efectele
acestui tip de totalitarism. Aceastã problematicã a primit ºi o amplã dez-
batere culturalã ¾239. Totuºi, considerãm cã introducerea unei legislaþii
antinegaþioniste depãºeºte restricþiile rezonabile ale dreptului la liberã
exprimare.

80



240 Directivele trebuie susþinute urmând mulþimea implicaþiilor lor. Astfel, Directiva
Consiliului din iunie 2000 are în vedere combaterea discriminãrii pe motive de
origine etnicã sau rasialã ºi nu de ordin religios. Dar o punere în inferioritate a
unor grupuri etnice diferite prin limitarea lor la manifestarea libertãþii de credin-
þã este acoperitã de cãtre directivã.

Concluzii

Din punctul de vedere al statului de drept

Prima condiþie pentru limitarea manifestãrilor cu caracter extremist
în România este respectarea actualelor norme legislative. Încãlcarea prin-
cipiilor statului de drept pare însã un fenomen endemic. Din aceastã
cauzã, atenþia ar trebui sã treacã de la focalizarea pe aspectele legislative,
la punerea în viaþã a legislaþiei. În particular, în relaþia de negociere pe
care o are România cu Uniunea Europeanã, ar fi necesar sã se codifice
capacitatea autoritãþilor de la Bucureºti de a aplica legile.

Între altele, trebuie aplicate legile ºi prevederile constituþionale exis-
tente în cazul formaþiunilor extremiste. Este necesar sã se introducã, în
cadrul obligaþiilor pe care le are România faþã de Uniunea Europeanã din
perspectiva criteriilor de la Copenhaga, criteriul respectãrii de cãtre
România a libertãþii de religie ºi de credinþã. Trebuie evaluatã legislaþia
cu relevanþã religioasã în raport cu elementele acquis-ului comunitar,
precum directivele care combat discriminarea¾240.

În domeniul politicilor publice

Mãsuri în domeniul politicilor publice relevante pentru prevenirea ºi
combaterea extremismului în România ar fi:

• Mãsuri pentru îmbunãtãþirea sistemului de justiþie, a unei mai
bune profesionalizãri a magistraþilor ºi prevenirii corupþiei în sistem.

• Dezvoltarea cooperãrii între instituþiile statului ºi organizaþiile
neguvernamentale dedicate valorilor drepturilor omului ºi democraþiei.

• Reevaluarea sistemului naþional de educaþie, dându-se atenþie ma-
nualelor de culturã civicã ºi de istorie, pentru ca acestea sã dezvolte ati-
tudinile bazate pe respectul alteritãþii.

• Introducerea unei armate profesioniste, care are avantajul de a
reduce prezenþa în spaþiul militar a unor forþe cu caracter extremist,
interesate în valorificarea politicã a funcþiei militare.

• Exercitarea efectivã a controlului civil al serviciilor de informaþii.
Trebuie asigurat maximul de transparenþã compatibilã cu natura acestor
servicii, cu privire la educaþia ofiþerilor de securitate ori activitãþile care
pot intra în conflict cu interesele de ordin public.
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241 Assembly debate on 25 January 2000 (2nd Sitting) (vezi Doc. 8607, Report of the
Political Affairs Committee, raportor: Mr Gjellerod). Text adopted by the Assembly
on 25 January 2000 (2nd Sitting).
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• Introducerea unei politici de finanþare a cultelor care sã asigure
separaþia dintre interesele clericilor ºi ale oamenilor politici.

• Marginalizarea partidelor ultranaþionaliste, prin denunþarea explicitã
ºi fermã a politicii lor, prin excluderea oricãror coaliþii ori cooperãri cu ele.

• Promovarea de noi acþiuni afirmative în sprijinul populaþiei roma
– aceasta fiind de departe þinta cea mai vizibilã a actelor extremiste.

Atitudinea comunitãþii internaþionale

Urmãtoarele mãsuri ar putea defini o politicã la nivel european în
domeniul combaterii extremismului, cu efecte asupra situaþiei din
România:

• Cooperarea internaþionalã, în particular, menþinerea României în
procesele de integrare în curs (UE, NATO) reprezintã unul dintre cele
mai sigure mijloace de a elimina pericolul – substanþial – al extremis-
mului în România. Analogia cu terorismul aratã eficacitatea unei comu-
nicãri între state.

• Discutarea în cadrul negocierilor de aderare a problemelor dis-
criminãrii ºi extremismului în contextul procedurilor de monitorizare
ale UE, ca subiect prioritar.

• Creºterea atenþiei ºi a suportului oferite de organismele inter-
naþionale activitãþilor ECRI ºi asigurarea cã statele membre imple-
menteazã în mod concret recomandãrile acesteia.

• Promovarea în cadrul coaliþiilor (Internaþionala socialistã, Inter-
naþionala liberalã etc) care unesc marile partide politice europene a prin-
cipiilor Recomandãrii 1438 (2000) ¾241 a Adunãrii Parlamentare a Consi-
liului Europei privind ameninþarea la adresa democraþiei reprezentatã de
partidele ºi miºcãrile extremiste din Europa.

• Sprijinirea substanþialã, în continuare, a societãþii civile structurate
dedicatã valorilor democratice. Având în vedere faptul cã sãrãcia în
România atinge proporþii care limiteazã activitãþile voluntare, þinând cont
de absenþa resurselor de pe piaþa privatã ºi lipsa unei culturi a sponsorizãrii
ºi mecenatului, în condiþiile în care statul nu oferã resurse, ci deseori chiar
împiedicã activitatea organizaþiilor pro-democratice, sponsorizând activi-
tãþi cu caracter când naþionalist, când clientelar, asigurarea unor resurse
externe este vitalã pentru sãnãtatea societãþii civile în România.
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