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Comunicat de presă
Respectarea drepturilor econonomice și sociale ale romilor, motiv de
îngrijorare al ONU
București, 4 Decembrie 2014
Situația romilor din România rămâne un subiect de îngrijorare pentru Comitetul ONU pentru Drepturi Economice,
Sociale și Culturale, care atrage atenția asupra unor probleme precum: segregarea școlară, segregarea în spitale a
pacienților romi, evacuări forțate și condițiile neadecvate de locuire.

În data de 28 Noiembrie Comitetul ONU pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale a emis
un raport ce prezintă evoluția politicilor și practicilor în materia drepturilor omului, incluzând
atât măsurile pozitive înregistrate, cât și recomandări de politici de incluziune și nu numai pe
care România trebuie să le aibă în vedere. Romani CRISS a transmis către Comitet un raport
alternativ, susținut de 8 organizații de romi1, în care a semnalat probleme precum accesul romilor
la locuire, evacuările forțate, segregarea școlară a copiilor romi, discriminarea în accesul la
serviciile de sănătate, ș.a, probleme care au fost menționate și în concluziile Comitetului. Un alt
aspect menționat de Romani CRISS, inclus și în concluziile Comitetului, a fost faptul că
Strategia Națională pentru Incluziunea Romilor nu a inclus indicatori măsurabili, și nici alocări
bugetare suficiente. Raportul integral poate fi accesat pe pagina organizației Romani CRISS,
aici:
http://romanicriss.org/PDF/Romani%20CRISS%20report%20for%20Romania%20s%20review
%20under%20the%20UN%20Committee%20for%20Economic,%20Social%20and%20Cultural
%20Rights.pdf
Comitetul a remarcat întârzierea cu care România a înaintat raportul, precum și faptul că în
răspunsul formulat nu au fost adresate toate întrebările primite. Aceste probleme au fost criticate
și de Romani CRISS, alături de organizațiile Amnesty International, Centrul European pentru
Drepturile Romilor și Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice2.
”Comisia este îngrijorată de faptul că romii continuă să fie discriminați pe scară largă și supuși
excluziunii sociale, în special în domeniul locuirii, educației, sănătății și ocupării forței de
muncă, în ciuda numeroaselor planurilor și strategii puse în aplicare de către Statul român.
1 ADOSERS, Amare Phrala, Asociația Culturală “Gi Romano” Harghita, DANROM, Eleison, Șanse Egale, Șanse Egale pentru
Femei și Copii, Alianța Civică a Romilor din România, Asociația Frăția, Câmpina

2 http://www.romanicriss.org/PDF/Comunicat%20de%20presa%2025%20noi%202014.pdf

Aceasta ia act cu îngrijorare de faptul că persoanelor de etnie romă le lipsesc documentele, care
sunt necesare pentru ca acestea să acceseze asigurări sociale, asistență medicală și alte beneficii.
Salutând adoptarea Strategiei pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității
romilor 2012-2020 și planurile de acțiune sectoriale, Comitetul este însă preocupat de lipsa
studiilor de referință a măsurilor politice, lipsa de indicatori pentru a evalua progresul în
implementarea strategiei, precum și alocațiile bugetare insuficiente pentru punerea în aplicare
efectivă a acestuia. În cele din urmă, Comitetul este îngrijorat de ostilitatea opiniei publice
întâlnită în prezentarea situației populației de etnie romă.”
Pentru a citi integral recomandările Comitetului ONU pentru Drepturi Economice, Sociale și
Culturale accesați:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2
fROU%2fCO%2f3-5&Lang=en

###
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS este o organizație
neguvernamentala, înființată la 4 aprilie 1993. Misiunea Romani CRISS este de a apăra
drepturile romilor din România. Romani CRISS oferă asistenţă legală în cazurile de abuz şi
lucrează pentru combaterea şi prevenirea discriminării rasiale împotriva romilor în toate
domeniile vieţii publice, inclusiv în educaţie, locuinţe si sănătate.

