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Punct de vedere 

 

Românii, cetăţeni de rang inferior 

 

Un sondaj de opinie comandat de către un partid de extremă dreaptă din Olanda- 

Partidul Libertăţii- arată date mai mult decât alarmante pentru noi. Le-aţi putea caracteriza chiar 

ruşinoase, dacă, totuşi, nu a-ţi şti că, dincolo de orice problemă de imagine şi reprezentare, 

românii NU sunt aşa cum cred sau îi văd alţii.  

Astfel, peste 80% dintre olandezi sunt împotriva deschiderii graniţelor pentru primirea 

forţei de muncă din România şi Bulgaria, 63% sunt pentru menţinerea restricţiilor din prezent şi 

după momentul 1 ianuarie 2014, 75% se tem că îşi vor pierde locul de muncă din cauza 

salariilor mult mai mici acceptate de către noii imigranţi, iar aproape 85% dintre cetăţenii 

olandezi consideră că rata criminalităţii va creşte odată cu anul viitor, moment la care Uniunea 

Europeană va ridica restricţiile impuse muncitorilor români şi olandezi. 

Ce am putea înţelege de aici, indiferent de cine a comandat acest sondaj ? 

Cine suntem şi ce reprezentăm noi pentru olandezi, cetăţeni europeni cu drepturi 

depline ? 

Că ne place sau nu, că ne găsim scuze sau nu sau că, pur şi simplu, devenim refractari 

sau ostili la adresa acestui popor doar de dragul de a plăti cu aceeaşi monedă’, realitatea spune 

aşa :Suntem catalogaţi drept cetăţeni de rang inferior, necivilizaţi şi, ca atare, periculoşi pentru 

ceilalţi şi, nu în ultimul rând, o forţă de muncă care acceptă orice, oricât şi oricum pentru 

supravieţuire. 
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Iar pentru această imagine pe care ne-am creat-o suntem cu toţii vinovaţi : eu, toţi 

colegii mei, de orice culoare ar fi ei, dumneavoastră. Un cerc vicios din care nimeni nu a reuşit 

să iasă şi în care toţi ne-am complăcut şi continuăm să o facem. 

Nu sunt genul de om politic care să pozeze în fecioară, ca atare, nu vreau să găsesc 

vinovaţi de dragul unei imagini favorabile. 

Vreau ca românii să nu fie nevoiţi să meargă în străinătate pentru o viaţă mai bună, dar 

vreau, în acelaşi timp, ca cei care îşi doresc să muncească şi să trăiască în altă ţară să fie 

consideraţi, în primul rând, OAMENI, nu fiinţe de rang inferior, nu ameninţări, nu sclavi. Că e 

vorba de Olanda sau oricare stat al acestei lumi. 

Aşa cum am mai spus, nu cred că un parlamentar ar trebui să aştepte (numai) de la 

europarlamentari, guvern sau preşedinţie pentru ca românii să beneficieze de o imagine şi un 

statut decente oriunde în lume. 

Îmi doresc ca şi alţi colegi de-ai mei să mi se alăture, iar munca din comisiile de 

specialitate în acest domeniu şi din grupurile de prietenie cu celelalte state să devină una mai 

susţinută şi mai ţintită. În plus, ceea ce consider că este la fel de important este atitudinea 

fiecărui român în parte. Ca atare, îi aştept pe toţi aceia care vor să se alăture într-o campanie de 

conştientizare a noastră în lume şi de schimbare a imaginii dezastruoase pe care, acum, din 

păcate, o avem, Olanda fiind doar un exemplu în acest sens. 

 

Vă mulţumesc. 

Deputat PSD, 

Ovidiu IANE 

 

 

  

 


