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MCA România, București, 5 decembrie 2014

Ambasadorul României în Armenia a făcut glume antisemite despre contabili evrei lacomi

MCA România solicită Președinției României să ia, de urgență, măsurile care se impun ca urmare a
declarațiilor antisemite și homofobe făcute de către Ambasadorul României în Armenia, domnul Sorin
Vasile.
În discursul său ținut la Universitatea Americană din Erevan, în data de 19 noiembrie 2014, ambasadorul
României a popularizat stereotipuri religioase, antisemite și homofobe, amestecând glume despre evrei cu
genocidul armean. Răspunzând întrebărilor studenților și ale presei, în opinia noastră, domnul Vasile a
făcut comentarii de o ignoranță crasă, de o lipsă totală de respect și deplină iresponsabilitate. Domnul
Vasile a „expediat” genocidul armean într-o frază, a făcut comparații homofobe și a glume despre
contabili evrei lacomi, gata să încalce legea doar pentru profit, un stereotip clar antisemit.
Declarațiile ambasadorului României a fost făcute publice de către o publicație locală, Civil Net, și sunt
disponibile online.
http://civilnet.am/2014/12/03/morality-according-to-the-romanian-ambassador/#.VIDkA3vvdKo
Conform datelor MCA România, acesta este, de departe, cea mai clară dovadă de antisemitism la nivel
înalt, depășind cazurile „Șova” și „Neamțu”, care ulterior au retractat declarațiile făcute, aducând înapoi
memoria anilor 2004 când declarațiile antisemite erau comune printre puternicii zilei.
Acest incident este pur și simplu revoltător. Unii dintre cei implicați în incidente similare, și-au asumat
responsabilitatea și au retractat declarațiile inițiale. Domnul Vasile a refuzat să își ceară public scuze,
angajând reputația și responsabilitatea României pentru aceste declarații.
MCA România reamintește parlamentarilor că ar trebui să actualizeze legislația rasistă și să întărească
rolul educației.
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