
 

 

Franta va prezida pe 11 si pe 12 decembrie Consiliul european  care 
reuneste sefii de stat si de guvern ai celor 27 de state membre. Ne 
asteptam ca statele si in special presedintia franceza a Uniunii europene 
sa ia hotarari concrete pentru a ameliora situatia romilor in Franta si in 
toata Europa. 
 

Romii romani si bulgari care traiesc in Franta sunt  CETATENI 
EUROPENI din 1 ianuarie 2007. Nimic nu justifica fa ptul sa fie tratati 
diferit fata de alti cetateni europeni, asa cum est e cazul astazi. 
 
De aceea romii impreuna cu asociatiile care ii sust in cer ca toate 
drepturile sa le fie recunoscute in Franta, si in p rimul rand LIBERUL 
ACCES LA PIATA FORTEI DE MUNCA. 
 

CEREM CA FRANTA SA PUNA CAPAT LA 1 IANUARIE 2009 

MASURILOR TRANZITORII CARE LIMITEAZA ACCESUL 

ROMANILOR SI BULGARILOR LA PIATA MUNCII. 

 

Adunare 
 

Miercuri 10 decembrie la ora 11 
 

Place Edouard Herriot – Paris 7e 
(Metrou Linia 12 Assemblée Nationale) 

 

 

… / …  
 

 

ADUNARE 

 

ROMI DIN ILE-DE-FRANCE – COLECTIV ROMEUROPE 



 
 
In aceasta zi in care toti celebreaza cea de a 60 aniversare a 
Declaratiei Universale a Drepturilor Omului , guvernul francez nu 
poate lasa sa persiste nedreptatile care afecteaza in Franta femei si 
barbati, cetateni europeni, din cauza originii lor.  
 
Cererile noastre in favoarea egalitatii de drepturi : 
 

1)  Franta sa puna capat la 1 ianuarie 2009 masurilor tranzitorii care 
limiteaza accesul romanilor si bulgarilor la piata muncii 

 
2) Copiilor romi sa nu le mai fie refuzata inscrierea la scoala si sa 

beneficieze de conditiile necesare pentru o scolarizare regulata si 
efectiva 

 
3) Oprirea expulzarilor din case si de pe terenuri fara vreo solutie de 

cazare si masuri pentru ca nimeni sa nu doarma afara 
 
4) Sfarsitul masurilor de indepartare de pe teritoriul francez distribuite 

in mod voit si sistematic pe terenuri    
 

Romii din Ile de France sustinuti de Colectivul National al Drepturilor 
Omului Romeurope 
www.romeurope.org 
 

Contact  : Misa Boti 06-07-25-86-73 
 

Romii europeni exclusi de pe piata fortei de munca franceza  
Astazi romanii si bulgarii nu pot sa lucreze deorece conditiile sunt 
reunite pentru a-i descuraja pe angajatorii francezi de buna credinta 
care doresc sa-i angajeze legal, inclusiv in cele 150 de meserii asa – 
zis « deschise » europenilor. Ei trebuie inca : 

- sa plateasca o taxa de aproape 900 euro la ANAEM 
- sa monteze un dosar de cerere a autorizatiei de lucru foarte 

complex 
- sa astepte intre 3 si 6 luni pana la terminarea procedurii fara sa 

aiba insa vreo garantie ca autorizatia va fi acordata (multe 
refuzuri sunt opuse fara vreo justificare valabila) 

- sa propuna un contract cu norma intreaga platit cu salariul minim 
(SMIC), ceea ce exclude ofertele de angajare cu norma partiala 

 


