ROMANIA LA BILANT IN FATA NATIUNILOR UNITE:
Rezultate nesatisfacatoare in ce priveste romii
In data de 22 ianuarie 2013, la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, a avut loc
evaluarea Romaniei, in cadrul celui de-al doilea ciclu al Evaluarii Universale Periodice
(Universal Periodic Review - UPR). Romani CRISS, cu contributia a trei organizatii locale
(Eltera, Sanse Egale si Sansse Egale pentru Copii si Femei) a transmis un raport alternativ cu
privire la situatia drepturilor omului din comunitatile de romi din Romania1.
Chiar daca reprezentantii Romaniei au prezentat situatia romilor drept vizibil
imbunatatita, ca urmare a actiunilor Guvernului, 39 de state au concluzionat ca statul roman
trebuie sa depuna eforturi pentru respectarea drepturilor comunitatilor de romi si pentru
incluziunea sociala a acestora. Delegatia Germaniei, de exemplu, atrage atentia asupra
faptului ca „romii raman marginalizati si exclusi”.2
Organizatiile semnatare isi manifesta ingrijorarea fata de modul superficial in care
autoritatile romane au raportat la UPR. Autoritatile romane au prezentat exagerat realizarile
guvernamentale si au incercat sa ascunda problemele reale in ceea ce priveste incalcarile
flagrante ale drepturilor omului si reactiile foarte slabe ale autoritatilor locale si nationale fata
de aceste incalcari. Aceste lucruri sunt detaliate si in raportul alternativ al organizatiilor
semnatare, care evidentiaza ca implementarea recomandarilor primite de Romania in urma
evaluarii din 2008 este mai degraba slaba.
In ultimii ani, situatiile de incalcare a dreptuilor omului, precum evacuarile fortate sau
abuzurile asupra romilor ale reprezentantilor responsabili cu aplicarea legii au fost in
continuare frecvente. Lipsa de reactie a statului roman continua sa mentina romii intr-o stare
de vulnerabilitate.
In domeniul locuirii, spre exemplu, Guvernul a aratat preocuparea pentru respectarea
acestui drept, subliniindu-se demersuri precum programul pilot legat de construirea
locuintelor sociale pentru romi. Acesta a fost aprobat in 2008 si pana in anul 2010, 301
locuinte ar fi trebuit sa fie construite.3 Nu exista nicio informatie publica oferita de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului sau de Agentia Nationala pentru Romi (ANR) legate de
stadiul de implementare al acestui program. Intre timp, evacuarile fortate si rasismul de mediu
sunt masuri constante aplicate la nivelul autoritatilor locale (Piatra Neamt, Cluj, Baia Mare,
Dorohoi, Craiova etc). Primaria de la Baia Mare a construit ziduri pentru a-i separa pe romi,
iar reactia Guvernului Romaniei s-a limitat la cateva excursii in Baia Mare facute de
reprezentantii unor ministere si ai ANR.4
Desi in anul 2012, in decursul catorva luni, trei tineri au fost ucisi de politie, in
Bucuresti, Mures si in Salaj, nu a existat nicio reactie oficiala a Ministerului de Interne sau a
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Primului-ministru de condamnare a utilizarii iresponsabile a armelor de foc si de instituire de
mecanisme suplimentare de prevenire a utilizarii fortei letale.
Romania raporteaza sustinerea programului de mediere sanitara, fara a arata faptul ca
din 2008 si pana in prezent numarul mediatoarelor sanitare s-a redus dramatic, la mai putin de
jumatate5, si nici macar nu exista un plan realist al autoritatilor romane de a creste numarul
mediatoarelor, in conditiile in care acesta este unul din putinele modele pozitive in includerea
romilor.
Guvernul roman trebuie sa ia in serios semnalele si criticile societatii civile si sa
conceapa un plan realist prin care sa solutioneze aceste chestiuni. Un prim pas, minimal, este
revizuirea Strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor, care in forma adoptata nu
reprezinta decat un document in riscul de a ramane „pe hartie”, nebugetat si fara masuri
efective de monitorizare. Aceste deficiente au fost semnalate de societatea civila, insa
comentariile scrise facute de 21 organizatii au fost in mare masura ignorate. In forma actuala,
aceasta strategie este inapta sa produca efectele urmarite, anume de a aduce schimbari vizibile
in viata de zi cu zi a romilor.
Guvernul trebuie sa adopte pozitii publice critice si sa intervina efectiv in cazurile in
care exista incalcari ale drepturilor omului, precum evacuarile fortate sau amplasarea romilor
in zone periculoase de catre primarii, iar in situatiile in care nu exista cadrul legislativ
adecvat, trebuie sa faca demersurile necesare pentru schimbarea cadrului legislativ. De
exemplu, dupa stiinta noastra, niciun prefect din Romania nu a atacat in contencios
administrativ hotarari ale consiliului local prin care au fost discriminati romii, desi legea le
confera aceasta prerogativa.
Mai multe informatii pot fi obtinute de la persoana de contact, Oana Mihalache,
Romani CRISS (telefon: 0755 056 622, e-mail: oana@romanicriss.org).
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Dintr-un numar de aproximativ 600 de mediatoare, in prezent au ramas active mai putin de 300.

