Finland ambassador about Roma: Finns are not used to beggary, it was something new to us!
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Finland’s Ambassador to Romania Ulla Marianna Väistö said in an interview to RFI that
Helsinki does not oppose Romania’s Schengen accession, but thinks a decision on this
matter if premature, and she demanded additional progress in t he fight against
corruption and the functioning of the legal system. As for the Roma community, “the
Finns were worried, surprised and overwhelmed by the corruption phenomenon.
“Let’s say that we don’t oppose Romania’s entry into Schengen, but that a decision taken now
would be premature. We are not saying Romania and Bulgaria should not join Schengen, but
that it will take longer, in our opinion. We are aware that Romania and Bulgaria have made a lot
of progress in what regards technical criteria, which they have met, actually, but we would like
to see more progress in what regards the fight against corruption, and improvement of the legal
system and legal institution. Only then will Romania and Bulgaria be ready to join Schengen,”
Väistö said.

“I can understand the Romanian government’s disappointment very well. (…) We need to see
that it’s not only technical criteria that were met, but also that there is no risk for border officers
to be bribed, for instance, and that such matters would be followed through in the legal
system,” the ambassador said. As for when Schengen enlargement should be discussed, the
envoy said the issue should be resolved soon: “I hope that next year in the spring or summer…
It remains to be seen.”

As for the presence of Roma community in Finland, the ambassador said Schengen has
nothing to do with Roma. “Roma can come to Finland with a valid ID without needing a visa. Of
course, I cannot say that this Roma issue in Finland is not a problem. The Finns are not used
to beggary, it was something new to us and the Finns didn’t feel comfortable and did not know
how to deal with the situation. (…) But we cannot refuse the right of European citizens to travel
to other countries in the European Union, that’s for sure!”

Ambasadorul Finlandei despre rromi: Finlandezii nu sunt obişnuiţi cu fenomenul
cerşetoriei, a fost ceva nou pentru noi !

Ambasadorul Finlandei în România, Ulla Marianna Väistö, a declarat într-un interviu
acordat RFI, că Helsinki nu se opune intrării României în Schengen, dar consideră
prematură o decizie în acest sens, ea cerând progrese suplimentare în combaterea
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corupţiei şi funcţionarea sistemului judiciar.Cât priveşte comunitatea rromă, "finlandezii
au fost îngrijoraţi, surprinşi şi copleşiţi de fenomenul cerşetoriei".

„Să spunem că nu ne opunem intrării României în Schengen, doar că o decizie luată acum în
acest dosar e prematură. Nu spunem că România şi Bulgaria nu ar trebui să intre in Schengen,
numai că va dura mai mult, în opinia noastră. Suntem conştienţi că România şi Bulgaria au
făcut multe progrese în privinţa criteriilor tehnice, care au fost îndeplinite practic, dar noi am
vrea să vedem mai multe progrese în ceea ce priveşte lupta anti-corupţie şi de asemenea
îmbunătăţiri în sistemul judiciar, în funcţionarea instituţiilor judiciare. De-abia atunci, România şi
Bulgaria vor fi pregătite să intre în Spaţiul Schengen” a declarat Ulla Marianna Väistö.

„Înţeleg foarte bine dezamăgirea Guvernului român. Noi vedem că ambele ţări au făcut
într-adevăr o treabă bună în privinţa criteriilor tehnice, dar ... vrem să vedem că nu doar
cerinţele tehnice au fost îndeplinite, ci şi că nu există riscul ca oficiali de la frontiere să fie
mituiţi, de exemplu, şi că astfel de chestiuni vor fi urmărite în mod credibil mai departe în
justiţie...” a precizat ambasadorul Finlandei.

Referitor la momentul in care ar trebui rediscutată extinderea Spaţiului Schengen, Ulla
Marianna Väistö a explicat ca subiectul Schengen ar trebui rezolvat destul de curând: „ ... sper
că poate anul viitor, la primăvară, poate la vară… Rămâne de văzut”

In ceea ce priveste prezenţa comunităţii de romi din România în Finlanda, ambasadorul a
precizat ca Schengen nu are nici o legătură cu romii: „există o libertate de circulaţie în Uniunea
Europeană, iar românii pot intra în Finlanda fără probleme. În ceea ce priveşte romii şi ei pot
veni în Finlanda cu un act de identitate valid, fără să fie nevoie de viză. Sigur, nu pot spune că
această chestiune a romilor din Finlanda nu e o problemă. Finlandezii nu sunt obişnuiţi cu
fenomenul cerşetoriei, a fost ceva nou pentru noi, iar finlandezii s-au simţit incomod şi nu au
ştiut cum să facă faţă situaţiei, era ceva nou. În acest sens, desigur, putem spune că este
problematic! Dar nu poţi refuza dreptul cetăţenilor europeni de a călători în alte ţări din Uniunea
Europeană, asta este foarte clar! Iernile finlandeze sunt foarte reci, iar cei care vin la noi în
ţară şi nu au un adăpost nu vor supravieţui, iar finlandezii au fost îngrijoraţi, copleşiţi şi
surprinşi”.
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