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         26 iunie 2020 

 

Stimate doamne, stimaţi domni, 

Cu consternare și profundă dezamăgire am auzit că cetățenii români au fost aduși din nou în 

centrul atenției negative. Motivul a fost epidemia de Corona de la abatorul Tönnies din 

Gütersloh, unde lucrează un număr mare de lucrători români şi alți esteuropeni. 

Prim-ministrul Renaniei de Nord-Westfalia, Armin Laschet, a declarat public că izbucnirea 

focarului epidemiei nu are de-a face cu relaxările privind regulile împotriva virusului Corona, 

introduse la începutul lunii iunie, ci cu faptul că românii și bulgarii au venit acolo și au 

adus virusul cu ei.   

Ca urmare a acestei declarații, noi, asociațiile și iniţiativele românești, dorim să ne 

exprimăm indignarea și pozitia noastră vis à vis de aceasta. De ani de zile ne 

confruntăm cu veşti negative, stereotipuri și discriminări la adresa comunităţii româneşti, 

care, între timp, este foarte mare în Germania. Numărul comunității româneşti, de altfel şi 

plătitoare de taxe, ajunge în curând la un număr considerabil de aproape un milion și este 

timpul, ca cetățenii români să-şi aibă locul binemeritat în mijlocul societăţii germane. 

În anul 2014, când piaţa muncii germane s-a deschis pentru România și Bulgaria și mulți 

cetățeni au ajuns în Germania, CDU a vorbit despre o "migrație în masă a sărăciei", CSU a 

spus "cine trișează, zboară". Și mulți s-au temut cu voce tare că vor veni "lucrătorii ieftini", 

care vor da năvală în Germania și vor lua locurile de muncă ale localnicilor. Discursul public, 

mai ales al presei, dar și localnicii s-au folosit, din ce în ce mai mult, de clișeele despre 

români și au întărit stereotipurile sau prejudecățile despre România care circulau în 

Germania. 

În loc să aibă loc o abordare mai hotărâtă și mai rapidă a încălcărilor legii la elaborarea 

contractelor de muncă și la condițiile de muncă și de viață în sectoare precum industria 

cărnii, amintim aici semnalul clar dat de domnul Laumann în 2019 (pe atunci ministrul muncii 

in NRW): „În Renania de Nord-Westfalia nu există loc pentru exploatarea prin muncă.", 

discursul public a fost marcat, în mod repetat, mai degrabă de concurența dintre lucrătorii 

germani și est-europeni, decât de solidaritate în lupta împotriva încălcărilor grave ale legii. 

Astfel de atribuţii negative pot duce la o percepţie nerealista a unei țări și a oamenilor săi şi 

urmarea a fost că au început să fie împrăştiate informaţii neadevărate, unele chiar 

discriminatorii sau rasiste. Pentru românii din Germania, dificultățile și obstacolele care au 

rezultat din acestea au devenit concrete, de ex. la căutarea de locuințe, a locurilor de muncă, 

la găsirea unui loc la școală și grădiniță și în relaţiile cu instituțiile publice. 

Ani de zile, "cunoștințele" tuturor despre România au avut focusul, cu precădere, la termeni 

precum "imigrația sărăciei", "turismul social", "situația precară",   "corupția" etc., în timp ce 

aportul comunitătii româneşti nu a fost tematizat decât ocazional. 
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Dar ce s-a întâmplat după 2014? 

Temerile populației germane nu s-au confirmat până la urmă, pentru că mulți cetățeni români 

lucrează și sunt foarte bine integrați. Statisticile Institutului pentru Cercetarea Pieței Muncii 

(Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung) o demonstrează foarte clar. Rata de ocupare 

a forței de muncă a românilor și bulgarilor (ca UE-2 în statistici) este mai mare decât cea a 

altor cetăţeni-migranţi UE, iar rata de ajutor social SGB II este chiar foarte redusă, de multe 

ori oamenii sunt însă obligați, să ceară acest ajutor, pentru că salariul nu le asigură un nivel 

de trai decent. 

Sperăm, așadar, să fie garantate salarii pentru o viaţă decentă – nu numai românilor –, acest 

lucru să devină în curând o chestiune de prioritate în toate sectoarele de muncă și ca 

standardele de protecţie contra virusului Corona să fie  respectate în conformitate cu legea 

atât la sosirea din România, cât şi în toate raporturile de muncă și la condiţiile de cazare. 

 

Care este realitatea în Germania în 2020? 

Românii au o contribuţie esenţială la funcționarea economiei germane, pentru că sunt activi 

în toate sectoarele: de la medici (pe primul loc în rândul medicilor străini din Germania, 

conform Camerei Medicilor Ärztekammer), ingineri și specialiști IT la muncitori în construcții, 

în curățenie, muncitori la abator, asistenţă medicală, lucrători hotelieri și din gastronomie, 

muncitori sezonieri în agricultură etc. În fiecare oraș german există cel puțin o clădire 

construită, curățată și renovată de mâinile românilor. În fiecare mare companie de 

telecomunicații sau de IT există experți români care și-au primit contractul de muncă german 

încă din România, chiar și fără cunoștințe de limba germană. În fiecare spital există cel puţin 

un medic român care a salvat vieți și o asistentă medicală română care l-a ajutat. Românii au 

cules sparanghelul german și au lucrat pe câmp în ciuda virusului Corona și a restricțiilor 

inițiale. 

Prin urmare, noi nu ne aflăm la marginea societății germane, ci suntem o minoritate de bază 

pentru Germania! 

Când am auzit declarația prim-ministrului Laschet, am fost din nou profund dezamăgiți, mai 

ales pentru că a venit de la un membru al guvernului țării, în care lucrăm și trăim. Acest lucru 

a adus multe prejudicii reputației întregii comunități românești. Afirmând că românii şi bulgarii 

au adus virusul ei înșiși, a dat vina pe ei. Este posibil ca această afirmație să fi fost 

spontană, dar sensul nu este deloc acceptabil pentru noi. Ea îsi are originea în prejudecăţi. 

La fel ca în 2014, românii și bulgarii erau de vină, dacă echilibrul societăţii și pacea socială 

nu mai erau garantate. O astfel de afirmație publică este de neacceptat în Germania de 

astăzi și, în calitate de reprezentanți ai comunității românești, o condamnăm în termenii cei 

mai fermi posibili. 

ACEASTA ESTE O AFIRMATIE NEPOTRIVITA ÎN GERMANIA ZILELOR DE AZI! 
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Ne ridicăm vocea în numele tuturor cetățenilor români care trăiesc și lucrează aici, în numele 

tuturor celor pe care nu-i aude nimeni, în numele oamenilor care se simt violați în dreptul lor 

fundamental la demnitatea umană! 

Îi solicităm domnului Laschet să îşi ceară scuze public faţă de comunitatea 

românească și să ofere tot sprijinul pentru a-i ajuta pe românii și pe ceilalți angajați ai 

fabricii Tönnies. 

Facem apel la publicul german să se uite în jurul lui și să vadă vecinul sau vecina din 

România ca cetățeni ai țării care îsi aduc contribuția la prosperitatea societătii şi coeziunea 

socială. 

Româncele și românii nu trebuie văzuți ca o povară, ci ca o binefacere pentru 

societatea germană!  

 

 

 

 

 

Aceasta este ceea ce susținem și semnăm noi: 

 

• Societatea Germano-Română pentru Integrare și Migrație SGRIM e.V. - München 

• Asociația Româno-Germană din Baden-Württemberg RDVBW e.V.- Karlsruhe 

• Integro Mittelfranken e.V. - Nürnberg 

• Nosa Forum e.V. – Nürnberg 

• "LITERA"  - Asociația Germano-Română e.V - Bruchsal 

• Inițiativa Ro100 - München 

• Iniţiativa femeilor „Independenta” – Siegen 

• Asociația Germano-Romana –DRFV e.V. - Landshut 

• Consiliul consultativ pentru integrare Bayreuth 

• Romanima e.V. Asociaţia Culturală Germano-Română - Nürnberg 

• Forumul Germano-Român Stuttgart e.V. 

• Asociaţia Cercul românesc de prieteni e.V. Ingolstadt 

• Augsburg Pe Româneşte e.V. 

• Asociaţia Germano-Română pentru Nordul Germaniei e.V. 

• A. I. CUZA – Societatea pentru Literatură, Muzica şi Artă e. V. Heidelberg 

• Societatea Germano-Română e.V. din Berlin 

• Societatea Germano-Română Pforzheim/Enzkreis e.V 

• Fii responsabil – Asociaţia pentru integrarea migrantilor si refugiaţilor din Gütersloh e.V. 

 

 

 


