ASISTENŢĂ JURIDICĂ PENTRU
PERSOANELE DE ETNIE ROMĂ
Ai fost discriminat? Ţi s-a încălcat un drept?
Sună la numărul de telefon gratuit 0800 070 470, lasă un mesaj şi descrie
problema pe care o ai. Vei fi contactat telefonic de către un reprezentant al
organizaţiei şi vei primi consultanţă juridică gratuit.

Persoanele de etnie romă care se confruntă cu situaţii de discriminare etnică
pot primi asistenţă legală gratuită, oferită de către un jurist din cadrul
organizaţiei Romani CRISS, prin apelarea liniei telefonice gratuite.
Romani CRISS asigură asistenţă legală în cazurile de discriminare în toate
domeniile vieţii publice – educaţie, locuire, sănătate, acces pe piaţa muncii,
acces în locurile publice etc.
Serviciul de asistenţă legală gratuită, accesibil prin apelarea numărului
TelVerde, se desfăşoară în cadrul programului Partnership for Roma
Protection, Prevention and Promotion, derulat de Romani CRISS cu sprijinul
financiar al American Bar Association – Rule of Law Initiative.
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Ţi s-au încălcat drepturile pentru că eşti rom?
Nu ignora această situaţie. Ai drepturi!
Sună la numărul de telefon gratuit

0800 070 470

Ai dreptul egal la serviciile de sănătate, fără deosebire faţă de ceilalţi cetăţeni!
Ai dreptul la o educaţie de calitate!

Ai dreptul să nu fii discriminat la locul de muncă sau la angajare!

Ai dreptul să beneficiezi de serviciile publice administrative şi juridice
(Primărie, Poliţie, Prefectură, Tribunal etc)!

Ai dreptul să fii primit în locurile publice, (club, restaurant, sală de internet,
sală de sport, parcuri in aer liber, stranduri, etc)!
Ai dreptul la liberă circulaţie în statele membre ale Uniunii Europene!
Ai dreptul la o locuinţă adecvată!

Ai dreptul să nu fii bătut sau abuzat de oficialii responsabili cu aplicarea legii!

Ai dreptul să nu fii evacuat din imobilul în care locuieşti decât în condiţii
legale!

Material realizat în cadrul proiectului “Partnership for Roma Protection, Prevention,
and Promotion, finanţat de American Bar Association 2
Page 2

