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Mutaþiile intervenite în societatea româneascã dupã 1989 au declanºat
apariþia unor disfuncþii socio-economice grave, având printre alte consecinþe ºi
continua alterare a raporturilor interumane. În contextul în care structurile eco-
nomice ºi sociale anterioare erau în plin proces de transformare, iar cele noi nu
se sedimentaserã încã în conºtiinþa colectivã, conduita diverselor grupuri socia-
le suferea grave perturbãri. Amploarea restructurãrii prin care trecea societatea,
caracterul ei contradictoriu, a declanºat, în perioada de referinþã, numeroase
conflicte de interese, iar evoluþia ei sinuoasã a prelungit criza socialã. 

Prin anvergura ºi profunzimea sa, prin multiplele ei implicaþii, criza
declanºatã dupã 1989 a afectat întregul sistem al relaþiilor interumane, evi-
denþiindu-se în primul rând la nivelul relaþiilor de grup.

Analiza evoluþiei realitãþilor sociale globale din acea perioadã a evidenþiat
faptul cã într-o serie de þãri se agravaserã ºi se extindeau fenomenele de mar-
ginalizare, devianþã, criminalitate, „violenþã colectivã” etc.

În general, recrudescenþa violenþei, creºterea frecvenþei ºi diversificarea
delictelor contra persoanei ºi patrimoniului, sporirea fenomenelor de corupþie
– dincolo de încãlcarea normelor ºi valorilor legitime ºi de prejudiciile morale
ºi materiale care le produc – au efecte negative asupra relaþiilor interumane ºi
asupra securitãþii indivizilor, perturbând considerabil ordinea socialã.

În primii ani dupã evenimentele din 1989, criminalitatea se situa deja în
topul motivelor de neliniºte a populaþiei. Studiile de specialitate evidenþiau
cã în România, în perioada 1990-1994, printre motivele de îngrijorare a popu-
laþiei, într-un procent ridicat se situa lipsa de securitate personalã.

În 1992 pe primele douã locuri se aflau temerile referitoare la creºterea
preþurilor ºi cea a impozitelor, teama de aceste douã aspecte fiind întemeiatã
dacã avem în vedere situaþia economicã realã ºi perspectivele imediate pe
care le întrevedea marea majoritate a populaþiei. În acelaºi an, procentul care
indica teama de ºomaj era la egalitate cu cel relevant pentru sentimentul de
îngrijorare faþã de securitatea personalã. Aproximativ o treime din populaþie
manifesta temeri mari în privinþa securitãþii personale datoritã ratei crimina-
litãþii. De altfel, evoluþia modului în care erau percepute aceste fenomene
sociale reflecta dinamica lor realã.

21



1 Din rezultatele Anchetei naþionale 1992, realizatã de Institutul de Cercetare a Calitãþii
Vieþii din cadrul Academiei Romîne.

2 R.M. Stãnoiu, Tranziþia ºi criminalitatea, Bucureºti, Edit. Oscar Print, 1994.
3 R. White, F. Haines, Crime and Criminology: An Introduction, Oxford, Oxford

University Press, 1996.

Poliþia ºi comunitãþile multiculturale din România

1. Intensitatea sentimentului de îngrijorare (în procente)1

1990 1991 1992
ªomaj 15,8 % 36,6 % 34 %
Securitate personalã 35,7 % 50 % 34,2 %
Preþuri 63,3 % 81,9 % 86,2 %

În acest context, este de menþionat un amplu studiu comparativ referitor
la evoluþia criminalitãþii în capitalele est europene (Varºovia, Praga,
Budapesta, Bucureºti, Sofia, Moscova, fostul Berlin de Est). În cadrul
anchetei a reieºit cã între cele 22 de motive de neliniºte prezentate
subiecþilor investigaþi, agresivitatea ºi violenþa, ca ºi crima organizatã, ocu-
pau primele douã locuri, cu un procent de 75% ºi respectiv 70% faþã de
degradarea stãrii sociale – 58%, de rãzboi sau pericol de rãzboi 57%, ºoma-
jul 48%2. Concluzia studiului era cã teama de criminalitate pãrea sã fie mai
mare decât fenomenul însuºi.

Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã mass-media, prin prezentarea
abundentã a evenimentelor criminale, a dus la crearea stãrii de angoasã
socialã faþã de acest fenomen. Violenþa, corupþia, infracþiunile din sfera pro-
prietãþii nu erau fenomene noi, dar erau prezentate ºi, în consecinþã, perce-
pute ca manifestându-se la nivel extrem de ridicat.

Criminalitatea nu este un fenomen singular, separat sau izolat de restul
fenomenelor anomice ce se manifestã în societate, ea este în corelaþie ºi
interdependenþã cu o serie de mecanisme distructive ºi de dereglare politicã,
moralã, normativã ºi culturalã existente atât la nivelul întregii societãþi, cât
ºi la nivelul unor instituþii ºi grupuri sociale3.

Sursele criminalitãþii puteau fi identificate în structurile economice,
politice ºi sociale deficitare, incapabile sã atenueze în anumite momente sau
perioade stãrile conflictuale, crizele economice, disputele etnice, sãrãcia,
ºomajul ºi marginalizarea unor categorii de grupuri umane.

Printre factorii criminogeni se înscriu cu precãdere ºi disfuncþionalitãþile
apãrute la nivelul mecanismelor de control social, labilitatea criteriilor de
apreciere ºi sancþionare a abaterilor, eºecul unor persoane în procesul de
socializare, dezorganizarea unitãþii familiale, agravarea diverselor tipuri de
conflicte ºi tensiuni sociale.

Începând din anul 1990, diverse grupuri etnice îºi refundamenteazã
interesele, poziþiile ºi atitudinile, se redefinesc social ºi cultural, influenþând
evoluþia ulterioarã a societãþii, 1990-1995 fiind perioada în care a avut loc o
repoziþionare a diferitelor tipuri de interese, în funcþie de numeroase repere
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interne ºi externe, proces ce se desfãºoarã într-o atmosferã de instabilitate ºi
incertitudine colectivã ºi individualã.

Economia de piaþã, chiar în condiþiile unui succes al reformei, nu putea
fi favorabilã în egalã mãsurã pentru întreaga populaþie, progresul social ge-
neral antrenând pentru unele categorii sociale regres sau chiar eºec indivi-
dual, ceea ce a dus la un acut sentiment al frustrãrii.

Climatul politic tensionat, derutant, vehicularea în mass-media a unor
ºtiri ºi comentarii, de multe ori în contradicþie flagrantã cu adevãrul ºi cu
normele etice elementare, au generat în perioada imediat urmãtoare anului
1989 stãri de incertitudine. Acestea s-au manifestat ºi la nivelul structurilor
judiciare, care au devenit ezitante în modul de aplicare a legii. Între strate-
gia legislativã ºi realitãþile cu care se confruntã societatea existã un „vid tac-
tic”, din lipsa acutã de soluþii realiste, pertinente, care sã poatã fi adaptate la
specificul ºi tendinþele perioadei de tranziþie.

Descentralizarea prost înþeleasã, materializatã mai mult în „anomie” decât
în „autonomie decizionalã”, a generat ºi ea disfuncþii ºi stãri conflictuale.

Schimbarea socialã a afectat moralul individului, care percepe la alte
cote inegalitatea socialã, diferenþele de statut între diferitele grupuri
sociale. Discrepanþele tot mai marcante între aspiraþii ºi posibilitãþi aveau
o nouã dimensiune, fapt ce facilita tendinþa de a gãsi mijloace alternative
celor legale, în scopul realizãrii accesului la bunurile ºi valorile sociale.
Aceste aspecte au dus la multiplicarea formelor de criminalitate violentã,
la multiplicarea delictelor îndreptate contra proprietãþii particulare sau
publice4.

În general, destabilizarea socialã genereazã dezorganizarea personalitãþii
individului, facilitând astfel apariþia unor indivizi dezorientaþi, în raport cu
normele ºi criteriile de apreciere ori sancþionare a comportamentelor, sau la
revigorarea grupurilor marginale care îi socializeazã negativ.

Generând consecinþe negative, directe sau indirecte, asupra interacþiunii
umane, violenþa conduce la creºterea nesiguranþei individuale ºi alimentarea
tensiunilor sociale. Manifestãrile comportamentale agresive pun în pericol
valorile promovate de societate.

Violenþa, prezentã în societatea româneascã, acoperã un spectru larg de
comportamente (de la agresivitãþile în limbaj pânã la suprimarea vieþii), are o
etiologie complexã ºi implicã o abordare diferenþiatã, dupã mai multe criterii.

Din punct de vedere al participaþiei la comiterea infracþiunilor violente,
în literatura de specialitate s-au evidenþiat trei categorii: violenþa individu-
alã, de grup ºi violenþa mulþimii5.
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Statisticile judiciare aratã cã dintre aceste categorii, violenþa individualã
este cea mai frecventã, este de regulã tipul de violenþã „primitivã” – generatã
de cele mai multe ori de consumul exagerat de alcool, care declanºeazã
reacþii violente, necontrolate.

De regulã, astfel de violenþe se declanºeazã spontan, fãrã sã existe o
pregãtire prealabilã, minuþioasã a crimei. Individul aflat sub influenþa unei
excitaþii paroxistice, accentuatã în primul rând de consumul de alcool, pus
în faþa unei situaþii concrete alege o singurã alternativã – violenþa. Aceste
agresiuni le exercitã fãrã a conºtientiza în momentul respectiv consecinþele
faptelor sale, sentimentul dominant fiind defularea prin violenþã.

În sfera acestui gen de criminalitate apãruserã în acea perioadã noi
mobiluri. Astfel, tensiunile create de modul de împãrþire a pãmântului s-au
soldat în numeroase cazuri cu sãvârºirea unor infracþiuni grave contra vieþii,
sãnãtãþii ºi integritãþii corporale a persoanei.

Se afla, de asemenea, într-o creºtere considerabilã violenþa intrafamilia-
lã. Pe fondul crizei morale ce se manifestã tot mai acut în societate, rude de
toate gradele, soþi ºi concubini îºi rezolvã conflictele mai vechi sau
ocazionale recurgând cu multã uºurinþã, în special când se aflã sub influenþa
alcoolului6, la mijloace agresive.

Toate aceste forme de manifestare a violenþei ocupã primul loc în „topul”
statisticilor judiciare.

A doua categorie, violenþa comisã în grup, atinge proporþii îngrijorãtoare
prin dimensiunea ºi formele de manifestare. Ea a fost denumitã „violenþã de
tip utilitar”7, întrucât se comite în vederea realizãrii unui anumit scop. Acest
gen de violenþã este frecvent întâlnit în structurile crimei organizate ºi intrã
în categoria „marii violenþe”, cum este denumitã de specialiºti. Membrii
acestor grupuri criminale folosesc ca metode violenþa, ameninþãrile, ºanta-
jul, rãfuielile de tip mafiot, iar armamentul este unealtã de lucru.

Schimbãrile din societatea româneascã au înlesnit printre altele nu
numai liberalizarea legãturilor dintre persoane fizice ºi organizaþii legale din
Est ºi Vest, ci ºi dintre cele ilegale. Din aceastã cauzã, Europa rãsãriteanã,
inclusiv România, este confruntatã cu o creºtere masivã a crimelor ºi a
numãrului de bande organizate de delincvenþi, care acþioneazã pe teritoriul
fostelor þãri comuniste.

Cea de-a treia categorie, violenþa mulþimii, era o formã de criminalitate
necunoscutã în perioada regimului totalitar, dar care, din pãcate, a prolife-
rat în contextul tranziþiei ºi a crizei pe care o traverseazã societatea
româneascã.

Apariþia acestei forme noi de manifestare a violenþei nu trebuie ruptã de
contextul general socio-economic ºi de recrudescenþa criminalitãþii în
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ansamblul ei. De cele mai multe ori ea a îmbrãcat formele agresivitãþii
reacþionale la un context dat, impregnat de acute sentimente de frustrare sau
insecuritate socialã, de dereglãri sociale ºi normative ale societãþii.

Violenþa mulþimii constã în „acþiuni în comun ºi în masã”, comise sub
impulsul unor antrenãri la care participã cei prezenþi ºi unde se degajã forþe,
vitalitãþi care, în stare de izolare, ar rãmâne nemiºcate. Indivizii aflaþi în
mulþime suportã transformãri adaptând „caracteristicile speciale” uneori
opuse individului luat separat.

În desfãºurarea evenimentelor s-a putut vorbi de mulþimi deoarece în
conflicte erau implicate grupuri de la 30-40 de persoane pânã la sute sau
chiar mii de persoane, structurate ca grupãri eterogene ce cuprindeau per-
soane de toate vârstele, sex diferit, de orice profesie sau categorie socialã,
apartenenþã religioasã etc.

În grupurile mari de persoane, adevãrate mulþimi, implicate în con-
flictele desfãºurate în 1990-1995, indivizii au prezentat caracteristicile speci-
fice pe care autori celebri le-au evidenþiat, ºi anume:

• individul în mulþime dobândeºte un sentiment de putere invincibilã,
care îi permite sã cedeze unor instincte pe care singur nu ºi le-ar fi exprimat
obligatoriu;

• individul este supus „contagiunii mentale” – în mulþime orice senti-
ment este contagios astfel încât individul îºi sacrificã foarte uºor interesul
personal în favoarea celui colectiv;

• indivizii aflaþi în mulþime suportã transformãri adoptând „caracteris-
tici speciale” uneori opuse individului luat separat.

În mijlocul mulþimii, mai ales când aceasta este agitatã, individul este
puternic influenþat, controlul de sine slãbeºte, chiar dispare. Acþiunile
mulþimii sunt asemãnãtoare cu cele ale infractorului pasional, care tinde sã-ºi
facã singur dreptate, iar mulþimea acþioneazã de cele mai multe ori cu senti-
mentul cã face dreptate.

Din acest motiv, specialiºtii au denumit acest gen de violenþã a mulþimii
„violenþã pseudojustiþiarã”8.

O altã caracteristicã a violenþei grupurilor mari analizate rezidã într-o
descãrcare, o eliberare a unei tensiuni psihice acumulatã în timp, generatã
în special de reacþia unei anumite categorii sociale sau chiar a autoritãþilor. 

Privind prin prisma celor câteva caracteristici ale mulþimii, putem aprecia
cã în România ultimilor 50 de ani, pentru prima datã, în decembrie 1989
mulþimea a devenit „personalitate” – dintr-o masã amorfã ºi apaticã a devenit
„mulþime psihologicã”, conºtientizând dezideratele ºi rolul pe care ºi le asumã.

Acest lucru a influenþat manifestarea ulterioarã a mulþimii, care a dobân-
dit exerciþiul de manifestare a „personalitãþii” evoluând spre atitudini
revanºarde, într-o contagiune emoþionalã care a reverberat la nivelul tuturor
palierelor de manifestare colectivã. Atitudini de acest gen s-au diversificat ºi
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amplificat, având conotaþii în funcþie de varii cauze care le-au generat. Se
remarcã astfel manifestãrile colective care au avut la bazã motivaþii sociale,
declanºate cu preponderenþã în comunitãþile rurale.

Apariþia ºi proliferarea stãrilor tensionate ºi conflictuale reprezintã o
componentã intrinsecã a oricãrei situaþii postrevoluþionare, caracterizatã în
general prin tentativa recuperãrii drepturilor ºi libertãþilor de care cetãþenii
au fost frustraþi în perioada anterioarã.

Analiza etiologicã a acestora indicã faptul cã motivele declanºãrii lor au
fost diferite. Unele dintre ele au fost generate de neînþelegeri apãrute în legã-
turã cu împãrþirea patrimoniului vechilor structuri. O altã categorie a unor
astfel de conflicte, fãrã a avea amploare ºi implicaþii sociale generale, este
cea reprezentatã de neînþelegerile dintre cetãþenii aparþinând unor culte reli-
gioase diferite. În aceste cazuri, natura conflictului nu a fost determinatã de
concepte ideologice, ci de modul în care au fost alocate spaþiile necesare
(acest tip de conflict a existat între ortodocºi ºi greco-catolici) (Anexa 1).

Trebuie menþionat cã nici unul dintre tipurile de conflicte prezentate nu
se bazeazã pe concepte rigide, intolerante. Sunt conflicte de naturã socialã,
apãrute ºi ca o compensare faþã de perioada anterioarã, când posibilitãþile de
manifestare personalã ºi colectivã erau reduse.

Prin amploare ºi consecinþe, la nivelul întregii societãþi sau detaºat con-
flictele între comunitãþile de romi ºi cetãþenii aparþinând altor etnii: români,
maghiari, macedoneni ºi germani. Aceste conflicte s-au declanºat pe fondul
unor tensiuni generate de modul de viaþã marginal al unor categorii de romi.
(Anexa 2).

Am precizat deja cã perioada pe care o parcurge România este caracteriza-
tã printr-un proces de afirmare a identitãþii etnice a tuturor grupurilor
minoritare. Acest proces a avut tendinþa de a se realiza pe douã coordonate:
prin afirmarea identitãþii etnice a grupurilor minoritare, structuratã firesc prin
promovarea unor tradiþii socio-culturale – de exemplu, comunitãþile turco-
tãtarã, elenã, germanã etc –, dar ºi prin impunerea imperativã, radicalã a iden-
titãþii etnice, care duce la intoleranþã. Este cazul tipic al romilor, ai cãror lideri
au exagerat prin supradimensionarea dezideratelor etnice. Fiind transmise
unei populaþii nepregãtite, aceste deziderate au fost percepute ca o posibilitate
din partea acestora de a beneficia numai de drepturi, înþelegând cã li se cuvin
mai multe decât majoritãþii populaþiei, iar obligaþiile incumbã altora, nu lor. 

Alãturi de alþi factori, aceste tendinþe au influenþat negativ manifestãrile
comportamentale ale romilor, fiind favorizate ºi de victimizarea exageratã a
acestei populaþii de cãtre liderii acestora, sau de cãtre cei care, într-un fel sau
altul, se ocupã de „protecþia” lor. Acest gen de „protecþie” poate conduce la
o supraprotecþie ce îi va încuraja la perpetuarea aceluiaºi mod de viaþã, dar
care îi defavorizeazã ºi poate determina apariþia altor tensiuni sociale.

Modul de viaþã tradiþional al romilor conþine o serie de elemente care, pe
de o parte, au consecinþe negative asupra ºanselor sociale ale fiecãrui indi-
vid, iar pe de altã parte genereazã tensiuni cu populaþia majoritarã.
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În general, datoritã condiþiilor de viaþã, cutumelor, respingerii unor va-
lori morale acceptate de restul comunitãþii, romii se automarginalizeazã ca o
subculturã care se manifestã agresiv, nerecunoscând ºi încãlcând premeditat
normele juridice instituþionalizate în societate.

Spre deosebire de alte violenþe îndreptate împotriva romilor din majori-
tatea þãrilor europene, concretizate în acþiuni „menite sã protejeze puritatea
rasialã”, în România aceste violenþe colective au reprezentat un fenomen rural
explicabil prin specificul comunitãþilor din acest mediu, caracterizate printr-o
cunoaºtere comportamentalã a fiecãrui membru din comunitatea respectivã,
prin coeziune ºi solidaritate, prin respectarea unor valori tradiþionale.

Fiind comunitãþi ce au în general un numãr relativ mic de membri, este
facilitatã cunoaºterea oricãror evenimente ce au loc în comunitate ºi modul
în care fiecare individ sau grup „rãspunde” normelor sociale. Din acest motiv,
comportamentul antisocial al romilor în comunitãþile rurale a avut un impact
mai dur, stârnind reacþii adverse de respingere ºi sancþionare a acestuia.

Marea majoritate a romilor împotriva cãrora s-a îndreptat violenþa era
fãrã ocupaþie, se întreþinea din sustrageri de produse agricole, cerºit ºi alte
activitãþi ilicite.

Desfiinþându-se vechea formã de proprietate, alãturi de ceilalþi membri
ai comunitãþii, romii au primit loturi în folosinþã, pe care nu le-au lucrat,
ocupându-se în continuare cu sustrageri de bunuri, comise în grup ºi cu vio-
lenþã, þinta activitãþii lor infracþionale fiind de data aceasta proprietatea pri-
vatã, ceea ce a declanºat atitudini de revoltã ºi respingere mai puternice
decât cele anterioare.

O altã formã de manifestare comportamentalã care a stârnit reacþii de
indignare a fost atitudinea agresivã, sfidãtoare a romilor îmbogãþiþi prin valo-
rificarea ilegalã de bunuri aduse din strãinãtate. Reacþii similare le-au avut
ºi faþã de persoanele aparþinând aceleiaºi etnii, care aveau o conduitã socialã
nediferenþiatã de cea a majoritãþii populaþiei.

De asemenea, grupuri de romi au declanºat numeroase conflicte cu tine-
rii din diverse localitãþi, faþã de care se manifestau agresiv, sustrãgându-le
prin forþã bani sau bunuri avute asupra lor.

În locurile de întâlnire ale tinerilor au fost mai mult tentative de viol,
care în general nu erau reclamate de victime de teama ameninþãrilor exerci-
tate de romi.

În general, o parte a acestor romi se manifestau în comunitate ca niºte
„stãpâni”, sfidând orice normã de convieþuire socialã. La încercãrile per-
soanelor cu autoritate moralã în comunã (preot, primar, profesor etc) de a-i
determina sã-ºi schimbe comportamentul, aceºtia au fost ameninþaþi sau ti-
moraþi prin agresivitate.

Documentãrile efectuate în localitãþile unde au avut loc violenþe colec-
tive îndreptate împotriva romilor au relevat faptul cã majoritatea acestora
erau cu antecedente penale ºi chiar recidiviºti, în general pentru infracþiuni
comise cu violenþã.
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În România, intensitatea ºi dimensiunile conflictelor au fost diferite, în
raport direct proporþional cu acumulãrile anterioare. Astfel, în localitãþile
unde conflictul nu a avut ca fundament lezarea directã a vieþii ºi integritãþii
cetãþenilor ºi a avutului lor, a putut fi aplanat cu operativitate sau s-a putut
interveni prompt, în timp ce în situaþiile în care vreme îndelungatã majori-
tatea populaþiei a fost nevoitã sã suporte agresivitatea unor grupuri de romi
s-au aplanat foarte greu. Specific acestui ultim tip de conflict au fost inci-
dentele de la Hãdãreni – judeþul Mureº, Ghitfãlãu – judeþul Covasna, Plãieºii
de Jos – judeþul Harghita, Mihail Kogãlniceanu – judeþul Constanþa ºi
Bolintin – judeþul Giurgiu.

În diverse materiale prezentate de unele organizaþii nonguvernamentale,
ce au tratat conflictele în care au fost implicaþi romii, se afirmã cã dupã 1989
au avut loc 6905 conflicte, prezentându-se ca sursã Inspectoratul General al
Poliþiei Române.

Într-adevãr, aceastã cifrã a fost preluatã de la instituþia respectivã, dar în
mod arbitrar, întrucât ea reprezintã totalul stãrilor conflictuale din România
în perioada 1990-1994, în care sunt incluse toate categoriile de tensiuni
sociale (generate de modul de aplicare a legii funciare, interconfesionale, de
folosire a unor terenuri sau imobile), care au generat sau ar fi putut genera
violenþã. Mai mult decât atât, în aceste materiale sunt prezentate localitãþi
din mai multe judeþe ale þãrii ca fiind locul de manifestare a unor conflicte
interetnice, deºi cauza declanºãrii lor a fost strict determinatã de motivele
sociale – modul de împãrþire a pãmântului (de exemplu Certeze, Comârza –
jud. Satu Mare, Ghimpaþi ºi Letca Nouã – jud. Giurgiu, Podul Harujei ºi
Pufeºti – jud. Vrancea etc). De asemenea, în cifra respectivã sunt incluse ºi
unele altercaþii care au avut loc între grupuri mici de tineri din care fãceau
parte inclusiv romi.

Constatãrile poliþiei au evidenþiat cã în perioada 1990-1994 la nivel
naþional au avut loc 23 de acþiuni din totalul de 214 conflicte de toate
tipurile (vezi Anexa 1).

În urma acestor acþiuni au fost distruse circa 400 de case aparþinând
romilor, majoritatea prin incendiere.

La aceste conflicte au participat aproximativ 14.000 de persoane
aparþinând populaþiei majoritare, precum ºi a altor minoritãþi – maghiari,
germani, macedoneni etc.

S-au înregistrat, de asemenea, 38 de situaþii preconflictuale (în jud.
Bihor, Braºov, Dâmboviþa, Giurgiu, Harghita, Neamþ etc) care, datoritã inter-
venþiei prompte a organelor de poliþie, au fost dezamorsate ºi nu au mai ge-
nerat în violenþe de grup (Anexa 3).

Este necesar sã amintim ºi de existenþa conflictelor dintre diverse
grupuri de romi, mediatizate în cele mai multe cazuri ca fiind conflicte între
romi ºi populaþia majoritarã (Anexa 4).

Pentru o mai bunã înþelegere a cauzelor ºi tipologiei conflictelor, este
necesarã analiza acestora în douã subetape: 1990-1992 ºi 1993-1994.
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În prima perioadã, starea de provizorat socio-politic s-a resimþit mai ales
în domeniul ordinii publice. Alãturi de nesoluþionarea corespunzãtoare a unor
conflicte prealabile s-au creat precedente care au dus la creºterea numãrului
manifestãrilor revendicative, de justiþie personalã sau colectivã. Acestea au
fost favorizate ºi de faptul cã nu se consumase culpabilizarea nici personalã,
dar mai ales cea instituþionalã a organelor de ordine publicã, lucru ce a deter-
minat anumite rezerve din partea acestora în implicarea, detensionarea ºi
aplanarea situaþiilor conflictuale apãrute.

În aceeaºi etapã, numeroºi indivizi ºi grupuri, mai ales de romi, au încer-
cat sã exploateze liberalizarea socio-economicã ºi politicã prin manifestãri
anarhice de indisciplinã socialã, prin adoptarea unor modalitãþi de îmbogãþire
ilicitã. Rezultatul a fost cã aceste categorii sociale au prezentat o sfidare
moralã ºi un permanent pericol pentru ordinea publicã.

În contextul general al conflictelor sociale, evenimentele din prima etapã
se detaºeazã atât prin modul lor de desfãºurare ºi extindere, cât ºi prin difi-
cultãþile pe care le-au surmontat forþele de ordine implicate în aplicarea lor.
De asemenea, evenimentele din aceastã perioadã se caracterizeazã prin
amploare ºi intensitate, favorizate atât de contextul socio-economic general,
cât ºi de faptul cã procesul de restructurare a instituþiilor statului ºi a sis-
temului legislativ era încã în fazã incipientã.

Aceastã primã etapã cuprinde conflictele din urmãtoarele localitãþi:
Turulung (10-11 ianuarie 1990), Reghin (29 ianuarie 1990), Lunga (5 febru-
arie 1990), Cuza Vodã (iulie 1990), Caºinul Nou (12 august 1990), Mihail
Kogãlniceanu (9 octombrie 1990), Bolintin Deal (7 aprilie 1991), Ogrezeni
(17 mai 1991), Bolintin Vale (18 mai 1991), Gãiseni (5 iunie 1991), Plãieºii
de Sus (9-10 iunie 1991), Vãlenii Lãpuºului (13 august 1991) ºi Comãneºti
(22-23 noiembrie 1992).

Tipice pentru aceastã perioadã sunt conflictele din Mihail Kogãlniceanu
ºi cele din judeþul Giurgiu. Semnificativ pentru violenþele din localitatea M.
Kogãlniceanu este faptul cã s-au declanºat într-o comunitate eterogenã din
punct de vedere etnic, unde cetãþeni aparþinând mai multor etnii (români,
turci, macedoneni, tãtari, germani) s-au solidarizat împotriva romilor din
comunã, fiind revoltaþi de gravele abateri comportamentale manifestate într-o
perioadã lungã de timp, ai cãror victime erau în majoritate locuitori ai
comunei.

Violenþa împotriva romilor s-a exercitat selectiv, nu au fost vizaþi cei
integraþi normal în viaþa socialã (cele cincisprezece case ale romilor exis-
tente în centrul comunei, unde s-a adunat mulþimea violentã, au rãmas
intacte). Mai mult decât atât, au existat tentative de a-i pedepsi ºi pe alþi
cetãþeni ai comunei bãnuiþi „a fi colaborat” cu romii la activitãþi infracþio-
nale, ceea ce demonstreazã clar cã nu era vizatã etnia, ci anumite persoane
cu devianþã comportamentalã.

Deºi în judeþul Giurgiu trãiesc mai multe categorii de romi (zidari,
cãldãrari, spoitori, lãutari, romi de vãtrã ºi ursari), violenþele au fost îndrep-
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tate numai împotriva celor din urmã. Reacþia deosebit de durã a mulþimii ºi
intensitatea acestor conflicte a constituit „un rãspuns” la formele comporta-
mentale agresive ale ursarilor. Extinderea conflictelor violente de la o locali-
tate la alta, în scurt timp (Bolintin Deal-Ogrezeni-Bolintin Vale) a îngreunat
intervenþia poliþiei, mai ales cã a lipsit cooperarea acesteia cu autoritãþile
locale.

De altfel, aceastã implicare a celorlalþi a fãcut ca poliþia sã rãmânã sin-
gura instituþie obligatã sã reacþioneze la violenþe, ceea ce în concepþia
mulþimii a apãrut ca un simbol al represiunii, în contextul în care imaginea
acesteia fusese deja deterioratã, iar atribuþiile ei greºit înþelese.

Pentru noul context social românesc, postura în care se aflau forþele de
poliþie era ineditã. Poliþiºtii, pe de o parte, trebuiau sã menþinã ordinea de
drept, sã acþioneze în limitele stabilite de lege ºi în acelaºi timp sã protejeze
viaþa cetãþenilor implicaþi în conflict, indiferent cãror categorii etnice
aparþineau.

La nivelul organizaþiilor nonguvernamentale ºi al presei au fost ten-
denþios interpretate ca fiind conflicte interetnice ºi manifestãri rasiale faþã de
romi, evenimente care nu au avut amploarea unor conflicte sociale sau vio-
lenþe de grup în care au fost implicate persoane aparþinând aceleiaºi etnii.

În acest sens, semnificative pentru perioada la care ne referim sunt inci-
dentele din localitãþile Vãºad (jud. Bihor), unde „conflictul social” a avut loc
între douã familii. Numai faptul cã una dintre victime era rom nu justificã
aplicarea etichetei de „conflict interetnic”, nici mãcar de conflict social.

Un alt caz îl reprezintã incidentele din localitatea Cuza Vodã, judeþul
Constanþa, în care au fost implicate douã comunitãþi distincte de romi – cea
a rudarilor, a cãror membri s-au adaptat cerinþelor modului de viaþã stabil, ºi
romii seminomazi, „cãldãrarii”, ale cãror manifestãri comportamentale gene-
rau frecvent reacþii de adversitate.

Reprezentativã pentru cea de-a doua etapã, respectiv 1992-1994, este
mediatizarea exacerbatã ºi prezentarea subiectivã, uneori tendenþioasã a
acestor evenimente care, victimizând romii, au dus la apariþia unor reacþii de
indignare din partea populaþiei care cunoºtea exact situaþia realã, trãind alã-
turi de aceºtia. O mare parte a romilor a continuat sã se manifeste compor-
tamental ca ºi înainte, în unele cazuri chiar mai violent, sfidând ele-
mentarele reguli de convieþuire socialã. Manifestãrile au fost deci
determinate ºi de problematizarea exageratã a situaþiei acestora. A contribuit
de asemenea ºi lipsa de fermitate a organelor de ordine în luarea unor mãsuri
împotriva celor care „terorizau” prin comportament majoritatea localnicilor,
ceea ce a dus la apariþia sentimentelor de protecþie nejustificatã ºi injustiþie
socialã.

Continuarea stãrii de sãrãcie a unei largi categorii a populaþiei (explica-
bilã în contextul socio-economic respectiv) a dus, de asemenea, la utilizarea
unor mijloace din ce în ce mai agresive din partea unor romi pentru asigu-
rarea mijloacelor de trai.
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Statistica judiciarã evidenþia pentru perioada respectivã creºterea
numãrului de infracþiuni comise cu violenþã, ai cãror autori au fost mai ales
romi. Astfel, crescuse numãrul infracþiunilor de tâlhãrie, înºelãciune, trafic
de valutã ºi furturi – în special în anul 1993. De asemenea, s-a constatat cã
în localitãþile unde au avut loc conflicte, romii, în proporþie de 30-40%, une-
ori chiar 50%, aveau antecedente penale, iar dintre ei 15-20% erau recidi-
viºti. În acest mod, se explicã reacþia durã a populaþiei afectate direct de
aceste „îndeletniciri” ale romilor.

Implicarea autoritãþilor în rezolvarea ºi soluþionarea conflictelor a fost mai
operativã ºi eficientã, urmãrind stabilirea rãspunderii individuale în raport cu
gradul de vinovãþie ºi reducerea consecinþelor conflictelor declanºate, mai ales
în privinþa distrugerii de bunuri ºi a pierderilor de vieþi omeneºti.

Un exemplu elocvent pentru cea de-a doua perioadã îl reprezintã cazul
Hãdãreni, din judeþul Mureº, care a fost mediatizat profitându-se de faptul cã
incidentele s-au soldat ºi cu victime, iar poliþiºtii din localitate nu au folosit
cele mai adecvate modalitãþi de intervenþie pentru aplanarea conflictului.

Modul în care a reacþionat unul dintre poliþiºti în situaþia limitã în care
se afla reprezintã o acþiune individualã, nu o atitudine generalã a poliþiei ca
instituþie, nefiind justificate acuzaþiile aduse acesteia de „a fi participat activ
la violenþele îndreptate împotriva romilor”, aºa cum rezultã din lucrarea
Linºaj împotriva romilor din România, apãrutã sub egida Asociaþiei pentru
Drepturile Omului – Helsinki din SUA. De altfel, cauza a fost declinatã în
favoarea Parchetului de pe lângã Tribunalul Militar Mureº. Intens au fost
mediatizate incidentele din localitatea Cãrpiniº, judeþul Timiº, cãrora li s-a
dat o tentã de conflicte interetnice soldate cu o victimã din rândul romilor.
În realitate, au fost altercaþii între douã grupuri de tineri romi ºi români,
cunoscute în comunitate cu un comportament agresiv, iar aºa-zisa „victimã”
a conflictului a decedat într-un accident de circulaþie dupã un an de la
evenimente. Sintetizând cele prezentate, pot fi stabilite urmãtoarele carac-
teristici ale conflictelor în care au fost implicaþi romii.

Violenþele îndreptate împotriva romilor având un evident caracter selec-
tiv, nu au vizat etnia, ci anumite persoane sau grupuri, dupã criterii socio-
comportamentale (neetnice).

Specificitatea fiecãrui conflict este datã de douã coordonate:
a) contextul socio-economic ºi politic general:
• Interpretarea eronatã a libertãþilor vehiculate în plan social.
• Posibilitatea de afirmare ºi solidarizare colectivã în rezolvarea imedia-

tã a unor probleme sociale.
• Instabilitatea socio-politicã care a generat ineficienþa acþiunii institu-

þiilor statului în aplanarea conflictelor.
b) condiþii specifice localitãþii:
• Zona geograficã, situaþia economicã a membrilor comunitãþii respec-

tive, starea infracþionalã, intensitatea acumulãrilor tensionale ºi gravitatea
actului care a declanºat conflictul.
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• Analiza orientãrii violenþelor demonstreazã acþiunea predilectã spre
distrugeri de bunuri aparþinând romilor în scopul „sancþionãrii” celor vizaþi
ºi nu suprimarea vieþii acestora, mai ales cã de fiecare datã aceºtia erau aver-
tizaþi de ceilalþi membrii ai comunitãþii asupra pericolului iminent. În con-
secinþã, nu se justificã vehicularea pe plan internaþional a ideii de linºaj,
pogrom ºi manifestãri rasiale.

• În majoritatea cazurilor, imobilele incendiate au fost reconstruite,
romii întorcându-se la locuinþele lor, acþiuni realizate de autoritãþile locale
cu implicarea membrilor comunitãþii ºi cu sprijin guvernamental.

În situaþiile în care s-au declanºat astfel de violenþe, poliþia nu a rãmas
în expectativã, intervenind de fiecare datã în aplanarea conflictelor ºi chiar
în detensionarea unor stãri preconflictuale ce s-ar fi putut solda cu con-
secinþe deosebit de grave.

Modalitãþile de intervenþie ºi eficienþa acþiunilor trebuie privitã ca un
proces evolutiv. Dacã la început, confruntatã cu ineditul situaþiei ºi marcatã
de destructurãrile sociale, poliþia a avut unele reticenþe, în timp ºi-a elaborat
noi strategii prin care tehnicile de intervenþie au fost adaptate situaþiilor con-
flictuale concrete. Acest fapt a favorizat identificarea cu mai multã operativi-
tate a persoanelor implicate în aceste conflicte, împotriva cãrora poliþia a
luat mãsuri legale în limitele competenþei sale. În acest context, este semni-
ficativã operativitatea cu care au intervenit forþele de ordine în unul dintre
conflictele de mare amploare din localitatea Bâcu, jud. Giurgiu.

Deºi era în continuare învinuitã de cercetãri discriminatorii, în aproape
toate cazurile au fost identificaþi participanþii la violenþele îndreptate
împotriva romilor, cercetãrile fiind finalizate, majoritatea celor vinovaþi
aflându-se la instanþele de judecatã.

Conºtientizând cã frecvenþa interacþiunilor cotidiene dintre poliþie ºi
membrii comunitãþii, precum ºi calitatea acestora, este o determinantã a sta-
bilitãþii sociale, poliþia ºi-a propus implementarea unui program de instruire
la toate nivelele, care vizeazã creºterea gradului de înþelegere de cãtre
poliþiºti a problemelor comunitãþii, mai ales acolo unde existã diversitate
culturalã, ºi a modului de tratare a cetãþenilor indiferent de statutul lor
social sau apartenenþa etnicã.

Printre ideile centrale folosite în pregãtirea poliþiºtilor a fost aceea cã orice
persoanã care trãieºte într-o societate democraticã are dreptul la protecþia oferi-
tã de lege, iar poliþia este obligatã sã i-o asigure, liantul fundamental dintre cei
care exercitã autoritatea ºi cei care se supun acesteia fiind legitimitatea.

De asemenea, ºi-a propus instruirea poliþiºtilor nu numai în cunoaºterea
legilor, ci mai ales în favorizarea unei interacþiuni care trebuie sã existe între
aceºtia ºi membrii comunitãþii, întrucât acolo unde ostilitatea ºi lipsa de
încredere caracterizeazã aceste relaþii, terenul este propice pentru apariþia tul-
burãrilor ºi chiar a conflictelor sociale. Aceasta a implicat un efort mare din
partea poliþiei, întrucât se ºtie cã debarasarea de vechile mentalitãþi era un
proces anevoios pentru ambii parteneri: poliþie – comunitate.
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În scopul prevenirii unor astfel de conflicte, poliþia a luat mãsuri de
cunoaºtere a stãrilor preconflictuale, pe care prin mãsuri concrete le-a
dezamorsat, identificând localitãþile unde trãiesc numeroase familii de romi,
cu preponderenþã a celor cu manifestãri violente.

În acelaºi timp a devenit mai promptã în sancþionarea oricãror încãlcãri
ale legii, indiferent cãrei persoane îi aparþin, acþionând deci cu imparþialitate.

De asemenea, s-au luat mãsuri în vederea cunoaºterii de cãtre poliþiºti a
tuturor categoriilor de romi, a preocupãrilor ºi obiceiurilor lor, pentru valo-
rificarea acestor cunoºtinþe în scop preventiv.

În acelaºi timp, poliþia a luat mãsuri de atragere a structurilor guverna-
mentale ºi nonguvernamentale în scopul realizãrii unui program coerent de
prevenire. În acest sens, prin Institutul pentru Cercetarea ºi Prevenirea
Criminalitãþii, înfiinþat la nivelul Inspectoratului General al Poliþiei Române, s-au
iniþiat programe de colaborare cu Consiliul pentru Minoritãþi Naþionale, ce
vizeazã acþiuni în sfera prevenirii criminalitãþii în comunitãþile multiculturale.

Urmãrind menþinerea ordinii de drept ºi realizarea unei strategii comune
de prevenire a criminalitãþii în rândul romilor, poliþia a realizat mai multe
întâlniri cu preprezentanþii lor. Astfel, s-au desfãºurat numeroase programe
de colaborare cu diferite organizaþii ale romilor sub deviza „dialogul în
comunitate – factor de prevenire a violenþei”.

La nivelul comunitãþilor rurale, unde romii reprezintã o pondere semni-
ficativã a populaþiei, s-a încercat constituirea unor comisii de dialog social
care sã se întruneascã periodic ºi din care sã facã parte autoritãþile locale,
persoane cu prestigiu în comunitate ºi reprezentanþi ai romilor.

S-a instituit totodatã un program permanent de colaborare a populaþiei
cu PER (Proiectul pentru relaþii etnice din SUA – filiala Bucureºti), împreunã
realizându-se mai multe întâlniri de lucru la care au participat poliþiºti ºi
reprezentanþi ai minoritãþilor naþionale. Dintre cele mai reuºite activitãþi de
acest gen a fost ºi simpozionul organizat la Neptun, cu participarea ºi a unor
specialiºti din SUA, având ca temã „Poliþia ºi minoritãþile” – aprilie 1995.

Aceste programe de colaborare cu societatea civilã au fost extinse la toate
unitãþile de poliþie teritoriale, având ca scop principal prevenirea criminali-
tãþii în rândul romilor ºi implicit a stopãrii oricãror stãri preconflictuale ce
ar putea genera în violenþe de grup.
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