Romani CRISS
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii

Str. Raspantiilor, nr.11,
Sector 2, Bucuresti
Cod postal 020547
Telefon: 021 3107070
Fax: 0318157623
office@romanicriss.org
www.romanicriss.org

Bucureşti, 18.09.2014
Poliția Locală Sector 3 bate copiii și femeile!
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS condamnă vehement violențele la care au fost supuși mai mulți copii
romi de către forțele de intervenție ale Politiei Locale Sector 3 în data de 16 septembrie 2014. Romani CRISS solicită instituțiilor abilitate să
intervină și să demareze o anchetă imparțială în ceea ce privește incidentele semnalate.
Reamintim că, în data de 15 septembrie a.c., aproximativ 100 de persoane, majoritatea minori de vârstă şcolară, au fost evacuate din
locuinţele pe care le ocupau, în prezenţa executorilor judecătoreşti, alături de reprezentanţii Poliţiei Locale Sector 3, ai Poliției Române şi ai
Jandarmeriei, fără incidente notabile.
În ziua următoare, pe data de 16 septembrie a.c., reprezentanții ROSAL, împreună cu Forţele Speciale de Intervenţie ale Poliţiei Locale
Sector 3, au luat în mod abuziv mai multe bunuri ale cetățenilor evacuați (paturi, saltele, îmbrăcăminte, etc). Reprezentanții poliției locale au
folosit ameninţări cu “puşcăria” și au adresat injurii rasiste, “ţiganii vor numai drepturi”. Violenţa verbală a fost însoţită de acte de violenţă
fizică. În urma acestei „acțiuni” a Poliției Sector 3, au căzut victime agresiunilor o femeie bătrână recent operată, precum şi şapte minori.
Aceștia au fost agresați cu pumnii, cu manuși metalice și cu vergele metalice. (Pentru imagini cu victimele, accesaţi link-ul:
https://www.facebook.com/centrulromilor.romanicriss/media_set?set=a.861997900492086.1073741832.100000456525670&type=1)
Forța utilizată nu a fost necesară și proporțională, încălcând atât condițiile solicitate de legislația naționala în ceea ce privește uzul de fortă,
cât și art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care prevede că nicio persoană nu poate fi supusă torturii sau tratamentelor
inumane sau degradante.
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS este o organizaţie non-guvernamentală care militează pentru apărarea
şi respectarea drepturilor omului şi combaterea discriminării împotriva romilor.
Pentru detalii suplimentare, puteți contacta Romani CRISS. Persoană de contact Marian Mandache.
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