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Француска је данас депортовала у Румунију још једну групу од 160 Рома који су враћени
авионимима из Париза и Лиона.

  

То је трећа група која се враћа из Фрнцуске у Румунију, а до краја године биће
репатрирано 950 Рома у Румунију и Бугарску.

  

Од почетка године више од 8.000 Рома из Румуније и Бугарске је враћено из Француске,
при чему је већина прихватила репатријацију и сваки одрасли добио је по 300 евра, а
свако дете по 100 евра док су остали били приморани да напусте Француску.

  

Два румунска званичника разговарала су јуче и данас с француским колегама о
ситуацији Рома који илегално живе у Француској и о сарадњи око њихове интеграције.

  

Обе стране су се сагласиле да Европска комисиј треба значајније да учествује у
решавању тог проблема.

  

Француски министар за имиграцију Ерик Бесон и државни секретар за европске
послове Пјер Лелуш боравиће 9. и 10. септембра у Букурешту ради даљих разговора с
румуским властима.

  

Румунски државни секретар Валентин Мокану који се бави ромским питањима и
државни секретар у Министарству унутрашњих послова Валентин Фатулоју изјавили су
у Паризу да не постоје „тензије” између две земље због репатријације Рома, јер је она
изведена на „добровољној основи”.
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Фатулоју је изјавио да су румунско-француски односи већ више векова изванредни и да
је потребна „ефикаснија политика социјалне интеграције Рома, за шта ће се користити
европски фондови и применити мере позитивне дискриминације”.

  

Лелуш је критиковао румунску владу зато што „проблем Рома није њен приоритет” и што
не улаже више напора у њиховој интеграцији, будући да се Роми враћају у Румунију „у
природу, у њихова села, у велико сиромаштво”.

  

Додао је да ће Француска предузети мере како се Роми, који су добили помоћ, не могу
више вратити у Француску за нову помоћ.

  

У саопштењу француске стране после преговора наводи се да је сусрет у Паризу
„потврдио вољу две владе да боље управљају токовима миграција, да подржзавају
консолидовање политике интеграције Рома”, као и да раде на јачању сарадње полиција
две земље.

  

Француски преседник Никола Саркози неће одустати од програма уништавања
илегалних ромских логора, а због „систематских полемика не треба да се стигне до
стерилне конфронтације”, изјавио је владин портпарол Лук Шател цитирајући Саркозија.

  

Саркози је тражио од француске владе да „интензивира дијалог и информисање о
депортацијама” и да има више смелости пред „критикама које су често претеране и
неосноване”.

  

(Бета)
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