
MANIFESTATIA DIN 10 DECEMBRIE 2008 
ROMII DIN ILE-DE-FRANCE S-AU MOBILIZAT 
PENTRU A REVENDICA DREPTUL LA MUNCA 

 
La apelul mai multor romi si cu sustinerea asociatiilor colectivului Romeurope, o manifestatie a fost 
organizata pe 10 decembrie 2008. Romii reclama sfarsitul masurilor tranzitorii care limiteaza accesul 
pe piata muncii pentru romani si bulgari in Franta 
 
Mobilizarea a fost masiva : aproximativ 300 de Romi din Ile-de-France si 150 associatii s-au 
adunat in Piata Edouard-Herriot din Paris. 
 
O luna mai tarziu, informam Romii care au participat, ca si pe cei care n-au putut veni, de urmarile 
acestei manifestatii: 
 
1) In massmedia : Libération, Métro, Politis, Rue 89, France info, radioul public roman, Al Jazira si 
alte massmedia au publicat reportaje sau articole despre mobilizarea din 10 decembrie.  
2) Institutiile care au fost interpelate :  
⇒ Ministerul muncii francez n-a dorit sa primeasca delegatia reprezentand manifestantii care s-au 

prezentat pe 10 decembrie si nu a contact-o dupa aceea.  
⇒ In schimb, reprezentatia Comisiei europene in Franta a organizat o intalnire cu reprezentantii romi 

si asociatiile care ii sustin, si a ascultat revendicarile prezentate. Ea va face un raport pentru 
comisarul european insarcinat de problema locurilor de munca si de problemele sociale.  

 
S-a propus romilor si asociatiilor franceze care ii sustin organizarea, peste cateva luni, a unei 
vizite la Bruxelles pentru a informa Comisia europeana asupra situatiei Romilor in Franta.  
 
Pe 1 ianuarie 2009 Romania si Bulgaria intrau in a doua etapa a perioadei tranzitorii impuse la 
aderarea la Uniunea europeana (UE). Spania, care numara 50% de romani si  bulgari imigrati recent, 
a marcat acest pasaj prin suprimarea totala a restrictiilor cu privirea la piata muncii.  
 
Franta, care numara mai putin de 2% din Romanii si Bulgarii care au imigrat recent in tarile 
Uniunii europene, nu a suprimat restrictiile impuse. Aceasta pozitie nu este justificabila. Dar 
guvernul francez e liber sa revina oricand asupra hotararii sale. Romanii si bulgarii, si alaturi 
de ei, asociatiile, trebuie sa ramana mobilizati pentru ca statul francez sa le recunoasca 
libertatea de a circula si munci ca cetateni ai Uniunii europene. 
 
Reusita manifestatiei din 10 decembrie cuprinde doua puncte esentiale: 
⇒ Trebuie continuata difuzarea in massmedia a imaginii romilor din Europa de Est instalati in Franta 

care revendica si se mobilizeaza pentru ca drepturile lor sa fie respectate. 
⇒ Romii si asociatiile care lucreaza deja impreuna la nivel local trebuie sa se intalneasca intr-un mod 

mult mai organizat si regulat la nivel national. 
 
Colectivul national Romeurope va continua sa actioneze in acest sens. El reuneste in toata Franta 
asociatii si comitete de sustinere pentru a schimba informatiile si experientele locale privitoare la 
sustinerea Romilor din Europa de Est care traiesc in Franta si pentru a face actiuni comune ca sa 
trezeasca interesul puterilor publice asupra drepturilor romilor.  
Romeurope invita deci pe Romii care doresc, sa participe la toate reuniunile ; cheltuielile de transport 
vor fi rambursate. Urmatoarele reuniuni ale Romeurope sunt : 
 
⇒  9 janvier 2009, la ora 18:00, vor fi prezente asociatiile din Ile-de-France, FNASAT, 59, rue de 

l’Ourcq 75019 PARIS - Métro Ourcq (Ligne 5) sau Métro Crimée (Ligne 7). 
⇒  25 janvier 2009, de la ora 10:00 la ora 17:00, vor fi prezente asociatile din toata Franta,  

Médecins du Monde, 62, rue Marcadet 75019 PARIS - Métro Marcadet-Poissonnier (Ligne 4). 
 
Contact :  



 
 

 


