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Introducere
Nediscriminarea romilor şi dreptul la sănătate.
Ghidul monitorului local de drepturile omului în
domeniul discriminării în accesul la servicii de sănătate
al persoanelor de etnie romă este o publicaţie realizată
de Romani CRISS în colaborare cu ECPI-Centrul
Euroregional pentru Iniţiative Publice. Publicaţia a
fost realizată în cadrul proiectului „Implementarea
standardelor de drepturile omului pentru romii din
Romania”, implementat de Romani CRISS, cu sprijinul
financiar al Programului de granturi pentru drepturile
omului si buna guvernare (HRGGP) al Institutului
pentru o Societate Deschisa-Budapesta. Ghidul se
doreşte a fi un instrument de lucru pentru monitorii
locali de drepturile omului care lucrează cu organizaţia
Romani CRISS, de aceea este structurat în funcţie de
atribuţiile din activitatea curentă a monitorului de
drepturile omului. În acelaşi timp, ghidul poate fi
folositor şi pentru alte persoane şi organizaţii care
monitorizează respectarea drepturilor omului
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Pentru că este un ghid dedicat îndrumării activităţii
de monitorizare în domeniul dreptului la sănătate
al persoanelor de etnie romă, am aplicat şi adaptat
principiile generale în desfăşurarea unor activităţi de
monitorizare a drepturilor omului domeniului sănătăţii
cu toate particularităţile lui: (I) stabilirea de contacte
relevante, (II) monitorizarea situaţiei privind dreptul
la sănătate în rândul persoanelor de etnie romă,
(III) constatarea la faţa locului, (IV) documentarea
şi raportarea, (V) principiile de bază în activitatea
monitorului de drepturile omului, (VI) tipologii şi liste
utile pentru documentarea şi raportarea violărilor
dreptului la sănătate în rândul persoanelor de etnie
romă, (VII) definiţii şi legislaţie utile pentru monitorul
de drepturile omului.
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I. STABILIREA DE CONTACTE RELEVANTE
1. În ce constă stabilirea de contacte relevante?
Să îţi stabileşti contacte relevante în activitatea de monitorizare
a drepturilor omului înseamnă să îţi creezi o reţea de relaţii
formată din diverse persoane din comunitatea, regiunea sau
zona în care activezi. Scopul acestor relaţii este de a primi în
mod regulat informaţii despre probleme, incidente, evenimente,
potenţiale riscuri sau ameninţări în ceea ce priveşte dreptul la
sănătate al romilor la nivel local.
2. De ce este important să stabileşti contacte relevante?
Deoarece:
• Contactele respective pot fi mai aproape de mijlocul
evenimentelor sau de comunitate decât eşti tu.
(De exemplu: O mediatoare sanitară sau asistenta comunitara
are contact permanent cu oamenii din comunitate şi află care
sunt problemele lor în legătură cu accesarea serviciilor de
sănătate sau îi însoţeşte la doctor.
Portarul spitalului ar putea să aibă informaţii despre incidente
care au avut loc pe holul spitalului, să ştie cine a intrat în spital,
cine era de serviciu, etc.)
• Colectezi mai multe informaţii într-o perioadă mai scurtă de timp.
(De exemplu: Practic sunt mai multe persoane care lucrează să
strângă informaţii în acelaşi timp.)
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• Contactele respective pot avea o anumită experienţă sau
calitate pe care tu nu o ai.
(De exemplu: O persoană cu pregătire medicală te poate ajuta la
citirea şi înţelegerea unui dosar sau unei fişe medicale; te ajută
la navigarea prin sistem.
Un monitor de drepturile omului bărbat ar putea fi ajutat de o
mediatoare sanitară sau asistenta comunitara să afle informaţii
despre sănătatea reproducerii femeilor din comunitate despre
care nu ar putea afla singur în contactul direct cu femeile
respective.)
• Contactele respective pot vedea lucrurile dintr-o perspectivă
pe care tu nu o ai. Te pot avertiza cu privire la anumite pericole
sau sensibilităţi de care este bine să ţii cont.
(De exemplu: O persoană din interiorul spitalului ar putea să te
avertizeze despre pistele greşite pe care te afli, despre anumite
relaţii sau practici care există în rândul personalul medical.
Faptul că eşti însoţit de o persoană cunoscută în mediul sanitar
sau în comunitate poate oferi un sentiment de încredere
celorlalte persoane.)
• Îţi creezi ocazia de a verifica şi confrunta informaţia strânsă
din diferite alte surse.
(De exemplu: Dacă mama unui copil reclamă refuzarea vaccinării
pentru hepatita B în contextul unei campanii gratuite organizate
în sat, mediatorul sanitar / asistentul medical comunitar îţi poate
confirma dacă a avut loc o astfel de campanie.)
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3. Cu cine să stabileşti contacte?
Cu cât reţeaua de relaţii este mai largă, cu atât mai bine.
În timp ce contactele în comunitatea persoanelor de etnie
romă sunt foarte importante, nu ar trebui să te rezumi doar
la acestea. Stabileşte contacte cât mai diverse, ca pregătire
profesională, poziţionare în comunitate sau la nivel local, vârstă,
etnie, sex, etc. Nu trebuie să neglijezi nici contactele din rândul
personalului medical de la diferite unităţi sanitare din zona în
care activezi. În activitatea ta ca monitor local de drepturile
omului, contactele individuale sunt uneori mai productive decât
cele instituţionale.
(De exemplu:
• mediatoarele sanitare;
• asistentul medical comunitar;
• liderii şi membrii comunităţilor persoanelor de etnie romă
locale;
• liderii informali de la nivel local;
• persoanele care lucrează la organizaţiile neguvernamentale
rome;
• personalul medical de la diferite unităţi sanitare – de la
medicul de familie, până la responsabilul din direcţia de sănătate
publică locală;
• jurnaliştii;
• asistenţii sociali;
• persoanele care lucrează la direcţiile de protecţie socială şi
de protecţie a copilului;
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4. Cum se stabilesc şi cum se păstrează contactele?
• Foloseşte-ţi relaţiile personale. Ele te pot ajuta să stabileşti
contacte noi, relevante în mediile sau domeniile pe care le vizezi.
• Iniţiază şi stabileşte o relaţie bazată pe respect reciproc şi
confidenţialitate.
• Afirmă clar de la început ce doreşti să obţii din relaţia cu
contactul respectiv şi la ce se poate aştepta de la tine. Acest lucru
ajută pe viitor la evitarea falselor aşteptări şi a neînţelegerilor.
• Manifestă înţelegere pentru siguranţa contactelor tale.
Pune-le înaintea informaţiei pe care o doreşti de la ele.
• Păstrează relaţia în timp prin comunicare regulată cu
contactele tale.
• Împărtăşeşte cu contactele tale succesele, provocările şi
dificultăţile muncii tale.
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II. MONITORIZAREA SITUAŢIEI DREPTULUI
LA SĂNĂTATE ÎN RÂNDUL PERSOANELOR
DE ETNIE ROMĂ
1. Ce înseamnă să monitorizezi situaţia dreptului la sănătate
în rândul persoanelor de etnie romă?
Să monitorizezi înseamnă ca prin observaţie şi analiză să fii în
mod constant la curent cu situaţia respectării dreptului la sănătate
în rândul persoanelor de etnie romă din comunitate, cu felul în care
statul le protejează de încălcările dreptului la sănătate din partea
unor persoane din afara sistemului public, precum şi cu modul în
care autorităţile iau măsuri pro-active pentru a asigura atingerea
celui mai înalt standard de sănătate în cazul acestor persoane.
Monitorizarea te ajută să ai în permanenţă o imagine de ansamblul
cu starea lucrurilor în acest domeniu, să identifici violări ale dreptului
la sănătate, să evaluezi şi să decizi în cazuri particulare.
O bună metodă de monitorizare este redactarea unui raport
privind starea dreptului la sănătate în rândul persoanelor
de etnie romă din regiunea în care activezi. Acest raport ar
putea fi actualizat în mod regulat. Raportul ar putea include
informaţii despre condiţiile generale de la nivel local, condiţiile
specifice cu care se confruntă persoanele de etnie romă şi unele
evenimente şi evoluţii care ar putea avea consecinţe negative
asupra dreptului la sănătate. Raportul te ajută să înţelegi de ce
anumite încălcări ale dreptului la sănătate sunt mai probabile
să apară, de ce altele s-au diminuat sau au dispărut.
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(De exemplu: Incidenţa hepatitei B a scăzut din cauza unor
campanii de vaccinare din trecut.
Anemiile în rândul femeilor însărcinate şi a nou născuţilor au
scăzut pentru că toate femeile primesc gratuit suplimente de Fier.
Nu mai există cazuri de dizenterie deoarece a fost trasă apă
potabilă în comunitate.)
2. Ce să monitorizezi şi ce să incluzi într-un raport privind
starea dreptului la sănătate în rândul persoanelor de etnie
romă?
Îţi propunem o listă de indicatori şi întrebări pe care să o ai
în vedere atunci când monitorizezi sau faci un raport privind
starea dreptului la sănătate a persoanelor de etnie romă din
regiunea în care activezi. Nu toţi indicatorii sunt relevanţi pentru
fiecare comunitate, iar lista indicatorilor de mai jos nu este
exhaustivă. De asemenea, trebuie să te aştepţi ca autorităţile
şi instituţiile locale să nu aibă informaţii pentru fiecare dintre
aceşti indicatori sau să îţi răspundă că nu colectează date
statistice defalcat pe etnie. În astfel de situaţii, consemnarea
studiilor de caz poate fi utilă în conturarea unor probleme care
există la nivel local.
(De exemplu: Alegi o comunitate formată din persoane
preponderent de etnie romă şi numeri câte persoane au carte
de identitate, câte persoane au asigurare medicală în sistemul
public de sănătate, câte persoane sunt înscrise la medicul de
familie.
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Identifici câte comunităţi formate preponderent din persoane
de etnie romă au acces la apă potabilă, canalizare, electricitate,
etc.
Consemnezi cazuri de discriminare în accesul la servicii de
sănătate împotriva persoanelor de etnie romă (vezi mai multe
informaţii în Secţiunea VI).)
La realizarea listei cu indicatori din domeniul sănătăţii am
avut în vedere o serie de liste oficiale de indicatori adoptate de
organisme internaţionale. De asemenea, am adăugat indicatori
specifici situaţiei persoanelor de etnie romă din România sau
din regiune, pornind de la tipologii de cazuri de încălcări ale
dreptului la sănătate (vezi mai multe informaţii în Secţiunea VI).
(De exemplu: Îndrumările Comitetului pentru drepturi eco
nomice, sociale şi culturale pentru raportarea de către state a
gradului de respectare a dreptului la sănătate în conformitate
cu Pactul international pentru drepturile economice, sociale
şi culturale)

L ISTĂ CU INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA
DREPTULUI LA SĂNĂTATE ÎN RÂNDUL PERSOANELOR DE
ETNIE ROMĂ:
• proporţia din bugetul local alocată cheltuielilor pentru
sănătate (puteţi compara cu alte domenii);
• proporţia din nevoile de buget pentru sănătate acoperită
efectiv;
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• proporţia din valoarea cheltuielilor pentru sănătate care
reprezintă cheltuieli efective pentru îngrijirea medicală primară
(medic de familie, vaccinuri, campanii publice de prevenire,
asistenţă medicală maternă, asistenţă medicală de urgenţă);
• proporţia din populaţia de etnie romă care are carte de
identitate;
• proporţia din populaţia de etnie romă care are asigurare
medicală în sistemul public de sănătate;
• proporţia din populaţia de etnie romă care este înscrisă la
medic de familie;
• proporţia din femeile de etnie romă însărcinate care au
fost luate în evidenţă în sarcină de către medicul de familie
sau medicul ginecolog (în primele 3 luni ale sarcinii, în primele
6 luni ale sarcinii, după luna a şaptea de sarcină);
• proporţia din femeile de etnie romă care au născut asistate
de personal calificat (medic sau moaşă);
• proporţia din femeile de etnie romă care au născut prin
cezariană;
• proporţia copiilor de etnie romă care sunt înscrişi la medic
de familie;
• proporţia copiilor de etnie romă care au fost vaccinaţi
împotriva principalelor boli infecţioase;
• şansele de viaţă la nivelul populaţiei de etnie romă;
• nivelul mortalităţii infantile;
• nivelul mortalităţii materne;
• proporţia din comunităţile în care trăiesc preponderent
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romi care are acces la apă potabilă;
• proporţia din comunităţile în care trăiesc preponderent
romi care are acces la canalizare;
• proporţia din comunităţile în care trăiesc preponderent
romi care are acces la electricitate;
• proporţia comunităţilor în care trăiesc preponderent romi
care se află la o distanţă mai mare de o oră faţă de un spital;
• proporţia din personalului medical care se declară că sunt
persoane de etnie romă;
• numărul de saloane segregate etnic din unităţile sanitare
de la nivel local;
• numărul de plângeri împotriva comportamentului
personalului medical făcute de pacienţi de etnie romă;
• proporţia din plângerile împotriva comportamentului
personalului medical făcute de pacienţi de etnie romă (faţă de
majoritari);
• proporţia din plângerile împotriva comportamentului
personalului medical făcute de pacienţi de etnie romă
soluţionată în favoarea pacientului;
• numărul şi nivelul sancţiunilor aplicate personalului medical
în urma plângerilor făcute de pacienţi de etnie romă.
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L ISTĂ CU INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA SĂNĂTĂŢII
REPRODUCERII: 1
• rata fertilităţii;
• prevalenţa folosirii metodelor contraceptive moderne;
• rata mortalităţii materne;
• procentul femeilor luate în evidenţă în sarcină;
• procentul naşterilor asistate de personal calificat;
• disponibilitatea serviciilor medicale obstetricale de bază;
• rata mortalităţii perinatale;
• prevalenţa nou născuţilor cu greutate mică;
• prevalenţa sifilisului în rândul femeilor însărcinate;
• prevalenţa anemiei în rândul femeilor însărcinate;
• procentul internărilor în spital la obstetrică ginecologie
datorită avortului;
• prevalenţa infertilităţii în rândul femeilor;
• prevalenţa infecţiei HIV în rândul femeilor însărcinate;
• nivelul de cunoaştere a metodelor de prevenire HIV.
Posibile surse de informaţii pentru monitorizare:
• propriile tale observaţii şi contacte;
(De exemplu: Vizite regulate în unităţile sanitare şi în co
munităţile locale. Studiu de caz într-o comunitate.)
1 A se vedea Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Reproductive Health Indicators.
Guidelines for their generation, interpretation and analysis for global monitoring
[Indicatorii sănătăţii reproducerii. Îndrumări pentru generarea, interpretarea şi
analizarea în vederea monitorizării globale], 2006, p.5.
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• cereri de informaţii de interes public în baza Legii 544/2001
privind accesul la informaţii de interes public;
(De exemplu: Atâta timp cât informaţia solicitată nu presupune
identificarea pacientului, ci se referă la date cu caracter general
sau date statistice, informaţia poate fi de interes public, iar
comunicarea ei nu încalcă sfera privată şi confidenţialitatea
persoanei.)
• mass media locală;
(De exemplu: Mass media poate consemna incidente sau
evenimente care s-au întâmplat la nivel local, chiar dacă nu le
prezintă întotdeauna din perspectiva drepturilor persoanelor
de etnie romă.)
• rapoarte, studii, strategii, politici, planuri de acţiune, protocoale
de colaborare sau date statistice de la nivel local sau naţional;
(De exemplu: În fiecare direcţie de sănătate publică există
o persoană care se ocupă de colectarea şi transmiterea
indicatorilor statistici în sănătate de la nivelul judeţului.
În cazul deceselor materne se completează o fişă de deces
matern în care se completează o serie de detalii referitoare
la posibilele cauze ale decesului, condiţii de sănătate,
recomandări pentru viitor, etc.
La nivel local şi naţional există date privind componenţa
etnică pe diferite judeţe şi localităţi.)
• organizaţii ale societăţii civile locale (organizaţii rome,
organizaţii de drepturile omului, organizaţii care prestează
servicii sociale, sindicate);
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(De exemplu: Organizaţiile respective pot să nu se ocupe
în mod special cu promovarea dreptului la sănătate, dar să
deţină informaţii relevante care să îţi completeze imaginea de
ansamblu, de tipul numărul personalului medical angajat în
unităţile sanitare din judeţ, numărul de persoane care locuiesc
în comunităţi care nu au acces la apă potabilă sau la curent
electric.
Numărul de copii dintr-o comunitate, pe categorii de vârstă.
Numărul de mame adolescente dintr-o anumită comunitate.)
• comunicate de presă, rapoarte de activitate, bugetele
autorităţilor şi instituţiilor de la nivel local;
(De exemplu: Când au loc anumite incidente sau evenimente
la nivel local autorităţile pot emite o poziţie oficială într-un
comunicat de presă.
Din structura bugetelor de la nivel local se poate afla câţi bani
sunt alocaţi pentru sănătate şi pentru ce tipuri de probleme
din sănătate, cât din buget este alocat comunităţilor vizate,
pentru ce probleme.)
• paginile de internet ale autorităţilor şi instituţiilor de la
nivel local;
(De exemplu: Unele dintre informaţiile de mai sus precum
bugetele, rapoartele de activitate, componenţa etnică, studii,
comunicate de presă, date de contact.)
• seminarii, conferinţe, întâlniri de la nivel local;
(De exemplu: Chiar dacă nu vizează în mod particular
problematica dreptului la sănătate a persoanelor de etnie
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romă, aceste evenimente sunt ocazii bune să afli situaţia
generală privind sănătatea la nivel local, cine sunt persoanele
responsabile de anumite competenţe în domeniul sănătăţii şi
administraţiei publice locale.)
• personal medical, asistenţi sociali, asistenţi comunitari,
mediatori sanitari, farmacişti;
(De exemplu: Aceste persoane lucrează şi în sistem şi cu
persoanele vizate de voi, cunosc anumite informaţii direct de
la sursă şi pot avea o imagine de ansamblu. Ele îţi pot indica
anumite probleme şi soluţii.)
• dosare medicale, hotărâri ale instanţelor, rechizitorii ale
procurorilor, expertize medico-legale.
(De exemplu: De cele mai multe ori, pentru a putea consulta
aceste documente ai nevoie de permisiunea persoanelor
implicate. Hotărârile instanţelor de judecată ar trebui să fie
publice cu ştergerea datelor personale.)
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III. CONSTATAREA LA FAŢA LOCULUI
Constatarea la faţa locului presupune investigarea anumitor
incidente sau alegaţii despre încălcări ale drepturilor omului.
Aduni dovezi pentru a afla care sunt circumstanţele în care au
avut loc incidentele sau dacă alegaţiile se confirmă sau nu. Cel
mai bine este să aduni şi să confrunţi informaţiile de la mai multe
persoane şi din mai multe surse.
1. Doreşti să afli:
• Ce fel de încălcare a avut loc.
• Ce s-a întâmplat de fapt, în ce circumstanţe.
• Informaţii despre victimă.
• Informaţii despre pretinsul făptuitor.
• Posibile cauze.
• Posibile consecinţe sau implicaţii ale încălcării.
• Dacă face parte dintr-o serie de încălcări.
2. Pregătiri înainte de a merge la faţa locului:
• Gândeşte-te dacă siguranţa ta sau a contactelor tale este
pusă în pericol dacă te deplasezi la faţa locului.
• Fii pregătit să răspunzi la întrebări despre motivele vizitei
tale la faţa locului sau ca oamenii să fie suspicioşi în legătură cu
întrebările tale.
• Foloseşte definiţiile şi listele din Secţiunea VI din ghid.
• Citeşte despre incidentele sau alegaţiile similare raportate
anterior.
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• Citeşte despre prevederile din legislaţia naţională sau din
standardele internaţionale care se aplică violărilor specifice pe
care le investighezi.
• Citeşte despre organizarea şi funcţionarea instituţiilor sau
organizaţiilor pe care le ai în vizor, cine este conducerea lor, etc.
• Listează-ţi ceea ce ştii deja şi ce doreşti să afli despre
incidentul sau alegaţiile respective.
• Listează-ţi toate posibilele contacte şi surse de informaţii
şi decide cu cine vrei să te întâlneşti la început. Alege atent şi
prioritizează. O abordare progresivă ar putea să ajute.
• Decide dacă vrei sau nu să te întâlneşti cu reprezentanţi ai
autorităţilor şi instituţiilor publice, dacă acest lucru nu îţi pune
în pericol investigaţia la acel moment.
• Strânge cât mai multe informaţii în legătură cu cazul investigat
astfel încât să poţi înţelege dacă a avut loc o violare şi ce fel de
violare (vezi şi listele din Secţiunea VI).
• Înainte de a merge, ia legătura cu organizaţia de drepturile
omului cu care lucrezi, verifică potenţialele riscuri pe care le
implică vizita la faţa locului şi lista de obiective ale vizitei.
• Nu încerca să fii un super-detectiv sau un erou. Nu ar trebui
să te pui nici pe tine nici pe alţii în pericol.
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3. Posibile surse de informaţii de la faţa locului
(o listă largă care poate fi ajustată în funcţie de natura violării
şi de circumstanţe):
(a) Persoane şi/sau grupuri de persoane:
• victime;
• martori (persoane care au văzut, auzit sau perceput altfel
prin propriile simţuri faptele);
• rude, prieteni, vecini (care pot oferi informaţii despre cir
cumstanţele în care au avut lor faptele);
• personal medical (vorbeşte cu ei în măsura în care nu îţi
periclitează investigarea; respectă-le confidenţialitatea, s-ar
putea să comunice mai uşor în acest fel);
• mediatorul sanitar, asistentul social, asistentul comunitar
(pot avea informaţii despre caz sau despre context);
• paznic, infirmieră, brancardier, liftieră;
• alţi pacienţi;
• liderul local;
(b) Înscrisuri:
• dosar medical;
• foaie de observaţie;
• reţetă;
• bilet de trimitere;
• bilet de internare în spital;
• bilet de ieşire din spital;
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• înregistrare în registrul de consultaţii medicale;
• scrisoare medicală;
• buletin de analize;
• scrisori sau alte documente oficiale;
• raport de expertiză medico-legală;
(c) Dovezi materiale:
• răni, semne pe corpul victimei;
• condiţiile din salonul de spital;
• probe din mediul înconjurător;
• analize medicale;
• fotografii;
• înregistrări audio-video;
4. Pe lângă investigarea unui anume incident sau eveniment,
constatarea la faţa locului mai poate consta în:
• vizite în comunitate pentru a afla dacă persoanele de etnie
romă au acte de identitate, asigurare de sănătate în sistemul
public, apă potabilă, canalizare, electricitate, etc;
• vizite în spital pentru a observa şi a vorbi cu pacienţii şi
a afla care sunt condiţiile de trai, felul în care sunt trataţi,
problemele cu care se confruntă, dacă există segregare etnică,
etc;
• observarea în sala de aşteptare a unui spital, a unei secţii de
primiri urgenţe sau a unui cabinet de medic de familie pentru a
vedea cum sunt tratate persoanele de etnie romă;
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• observarea unei şedinţe de judecată sau a colegiului
medicilor în care se examinează un caz de încălcare a dreptului
la sănătate a unei persoane de etnie romă.
5. Intervievarea
Intervievarea este cea mai la îndemână şi mai eficace metodă
de obţinere a informaţiei în cadrul constatării la faţa locului.
În cadrul interviului, este importantă consemnarea cuvintelor
cât mai fidel posibil. Limbajul corpului, tonul vocii şi remarcile
intervievatorului sunt importante pentru calitatea informaţiei
culese.
Sugestii generale
• Pregăteşte-ţi o listă cu informaţiile pe care ai nevoie să le
obţii în legătură cu un anumit caz (vezi Lista de verificare de mai
jos).
• Începe, susţine şi finalizează interviul în mod corect (vezi
câteva sfaturi utile mai jos).
• Fii conştient de anumite sensibilităţi culturale în legătură cu
modul de formulare a unor întrebări sau modul în care vei primi
anumite răspunsuri.
(De exemplu: Interviul unei femei în legătură cu viaţa sexuală
ar putea fi important să se facă de către o femeie de vârstă
apropiată.
Evită folosirea unor expresii medicale, chiar dacă ele sunt utilizate
în mod curent în anumite medii; este posibil să nu fie suficient
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de clar cunoscute sau să intimideze persoana intervievată – în
loc să întrebi o femeie „Ai avut nevoie de asistenţă medicală din
specialitatea obstetrică-ginecologie?”, poţi să o întrebi „Ai fost
la maternitate, dar nu neapărat ca să naşti, ci pentru ca să fii
consultată?”.)
• Fii conştient de sensibilităţi sociale şi culturale.
(De exemplu: În anumite comunităţi, contracepţia sau avortul ar
putea fi condamnate social, subiecte tabu.
Creează condiţiile propice pentru a avea o discuţie deschisă cu
acele persoane intervievate despre care crezi că ar putea să
îţi ofere informaţii. Aceasta poate presupune să le intervievezi
în anumite locuri ferite sau să eviţi prezenţa altor persoane în
timpul interviului.)
• Fii conştient de faptul că unele victime ar putea fi confuze şi
de aceea este posibil să îţi dea informaţii contradictorii. Uneori
victimele exagerează informaţiile despre ce s-a întâmplat pentru
a părea mai dramatic. Altele pot avea o agendă proprie şi atunci
ascund adevărul.
• Arată respect pentru persoana intervievată.
• Susţine interviul într-un mediu sigur care să permită persoa
nei intervievate să vorbească deschis.

Câteva sfaturi utile când susţineţi un interviu:
• Prezintă-te pe tine şi pe alţi colegi care iau parte la interviu,
organizaţia sau grupul cu care lucrezi şi scopul interviului.
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• Arată de la început faptul că vei păstra confidenţialitatea
persoanei intervievate, dacă aceasta este dorinţa sa.
• Descrie cum doreşti să foloseşti informaţia colectată.
• Întreabă persoana intervievată dacă doreşte sau nu ca
numele său să fie folosit în raport.
• Cere permisiunea de a lua notiţe sau de a folosi un reportofon.
• Pe parcursul interviului, păstrează contactul vizual cu per
soana intervievată. Încearcă să păstrezi tonul, mimica şi gesturile
neutre, fără a exprima aprobare/dezaprobare/şoc în legătură cu
cele declarate de persoana intervievată.
• Începe interviul cu o întrebare deschisă, care să permită
persoanei intervievate să îşi spună povestea de la un capăt
la altul, fără să o întrerupi. Notează-ţi pe parcurs întrebările
punctuale care îţi vin în minte.
• Reia cele declarate şi pune întrebări precise şi concrete, într-o
ordine logică. Nu folosi întrebări direcţionate, ci întrebări deschise.
• Intră cât de mult posibil în detalii, însă evită întrebările
direcţionate. O tehnică în acest sens ar fi să repeţi întrebările:
de unde ştiţi asta? cum s-a întâmplat asta?
• La sfârşitul interviului: întrebă dacă persoana intervievată
mai are ceva de adăugat sau dacă are întrebări; asigură-te din
nou că persoana intervievată înţelege ce vei face cu informaţia
colectată şi cum vei proceda pentru a o informa în legătură cu
paşii următori. Nu fă promisiuni pe care nu le poţi îndeplini.
• Mulţumeşte persoanei intervievate pentru că a fost de acord
să staţi de vorbă.
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Când intervievezi victimele:
• Fii atent că victimele (în special cele care au fost abuzate)
pot fi foarte afectate sau traumatizate. Încearcă să eviţi să faci
orice care ar putea să le agraveze suferinţa.
• Lasă victimele să îţi spună povestea în ritmul lor, chiar dacă
unele aspecte nu sunt relevante pentru tine.
• Nu prelungi prea mult interviul.
• Organizează interviul într-un loc unde victima se simte com
fortabil. Nu crea atmosfera unui interogatoriu, ci a unei discuţii
amicale.
• Oferă informaţii victimei despre locurile unde poate obţine
consiliere sau îngrijiri medicale sau alt tip de ajutor.
• Este posibil să fii tu însuţi afectat de cele povestite de victimă.
Încearcă să te decarci emoţional vorbind cu un coleg.

25

LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU INTERVIURI:
Dovezile specifice şi informaţia pe care trebuie să o
colectezi în cazul anumitor încălcări ale dreptului la sănătate
este inclusă în Secţiunea VI. Informaţia pe care trebuie
întotdeauna să o colectezi este următoarea:
1) Detalii personale:
• numele întreg,
• vârsta/data naşterii,
• sexul,
• adresa, numărul de telefon,
• ocupaţia, locul de muncă,
• statutul familial,
• religia,
• etnia,
• calitatea de asigurat în sistemul de sănătate publică.
2) Data şi momentul când a avut loc încălcarea:
• ziua, luna, anul, ora.
Cum poţi dovedi că s-a întâmplat în ziua şi la ora respectivă?
(De exemplu: Martori, înregistrări în registrul de consultaţii,
reţetă datată, dosarul medical, foaia de observaţie sau alte
documente oficiale.)
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3) Locul:
• Unde exact a avut loc violarea? Cunoşti martori?
(De exemplu: Pe holul şi în cabinetul medicului de familie – mai
erau prezenţi alţi pacienţi, vecini de-ai victimei, rude ale victimei.
La spital, a fost aşezată într-un salon separat, fără justificare
– rude sau prieteni care au venit în vizită au văzut că era un
salon separat şi că mai erau locuri în celelalte saloane, un
reprezentant al unui ONG a văzut de asemenea segregarea
spaţială, personalul medical cunoaşte situaţia.)
4) Ce făceai înainte de încălcare?
• De ce erai în locul unde a avut loc încălcarea?
(De exemplu: Venise pentru o consultaţie medicală.
Era internat pentru tratament medical.
Locuiau în centrul oraşului în clădiri vechi şi au fost mutaţi
lângă staţia de epurare.)
5) Alte evenimente în jurul încălcării?
• Ce altceva s-a mai întâmplat în jurul tău? Ce alte acţiuni
au avut loc?
(De exemplu: Alte paciente au intrat la consultaţie înaintea
persoanei, în timp ce aceasta a fost lăsată în mod nejustificat
la urmă.
Mai erau locuri în alte saloane cu pacienţi majoritari.
Persoana nu a primit medicamente, dar toţi pacienţii trebuiau
să îşi plătească medicamentele în spital.
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Familia unei persoane de etnie romă a fost reţinută de la
vizitarea rudei lor internate la reanimare, nici alte familii de
pacienţi nu aveau voie să intre la reanimare.
Informaţii despre indicii de sănătate în rândul persoanelor de
etnie romă comparativ cu aceiaşi indici în rândul populaţiei
în general.)
6) Detaliile evenimentului:
• Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cât a durat, de câte
ori?
• De unde ştiţi ce s-a întâmplat?
• Câte persoane au avut de suferit? Daţi cifre exacte dacă
este posibil.
(De exemplu: Vezi tipologii de cazuri de violare a dreptului la
sănătate la Secţiunea VI.)
7) Identificarea persoanei sau a instituţiei care a săvârşit
violarea
• Cunoaşteţi cine este persoana care a săvârşit violarea?
Cum se numeşte? Ce funcţie are? La ce instituţie lucrează?
• S-a legitimat? De unde cunoaşteţi numele, funcţia şi
instituţia?
• Aţi văzut-o, aţi recunoaşte-o dacă o vedeţi din nou? Cum
arăta (vârstă, sex, aspect, uniformă, nume, grad)?
• De ce credeţi că persoana a procedat în acel fel? Care a
fost motivul? V-a dat vreun motiv sau vreo justificare?
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(De exemplu: Persoana care a săvârşit violarea era cunoscută
dinainte victimei – medic de familie, farmacist, asistenta medicală
a medicului de familie.
Persoana care a săvârşit violarea era un cadru medical cu care
a venit în contact pentru prima dată – medic specialist, medic
de gardă, etc.
Medicul a refuzat să acorde asistenţă medicală de specialitate de
oarece persoana nu a prezentat o trimitere de la medicul specialist.)
8) Martori
• A mai asistat cineva sau a auzit cineva ce s-a întâmplat
(dintre persoanele apropiate dvs., dar necunoscuţi)?
• De unde ştiţi că au asistat sau au auzit ce s-a întâmplat?
• Cine erau persoanele respective (detaliile personale, nu
me, adrese, numere de telefon)?
(De exemplu: Alţi pacienţi, rude venite în vizită sau care
însoţesc persoana, personal medical, reprezentanţi ONG,
etc.)
9) Vătămări şi daune
• Cum v-au afectat cele întâmplate?
• Cum de ştiţi că v-au afectat în acest fel?
• Aţi fost consultat de un alt doctor? Aţi făcut analize
medicale? Aţi obţinut o expertiză medico-legală?
(De exemplu: Sterilizarea unei femei fără consimţământul ei
are consecinţă faptul că nu mai poate rămâne însărcinată;
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acest lucru se poate evalua printr-o expertiză medico-legală
sau consult ginecologic.
Fiindu-i refuzat consultul medical la medicul specialist de la
spitalul din localitate, persoana a fost nevoită să călătorească
într-o localitate învecinată.
Deoarece au stat mai mulţi ani în zona unei staţii de
epurare, persoanele au dezvoltat diferite afecţiuni asociate
cu condiţiile periculoase de mediu înconjurător în urma
efectuării unei expertize medico-legale.)
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IV. DOCUMENTAREA ŞI RAPORTAREA
1. Ce este documentarea şi de ce este importantă?
Documentarea are ca scop colectarea informaţiilor pentru
a susţine o anumită alegaţie cu dovezi. Doreşti să afli exact
ce s-a întâmplat: CINE a făcut CE, CUI? CÂND, UNDE şi CUM
s-a întâmplat? Documentarea este un proces de evaluare şi
organizare logică a informaţiei înregistrate privind anumite
cazuri de violări ale drepturilor omului care au fost colectate
în faza de constatare la faţa locului. Documentarea începe
încă din faza de constatare la faţa locului: pe măsură ce
intervievezi oameni, deja organizezi întrebările şi răspunsurile
într-o manieră sau alta (vezi lista de întrebări de la Secţiunea
III şi Secţiunea VI). Documentarea te ajută să faci o raportare
utilă a cazurilor şi să identifici tipologii de violări ale dreptului
la sănătate în rândul persoanelor de etnie romă.
2. Întrebări care te ajută să analizezi informaţia
• Alegaţia sau incidentul reprezintă un caz real de violare a
drepturilor omului?
Incidentul investigat violează standardele de drepturile
omului, constituţia sau legile româneşti? Pentru a răspunde
la această întrebare trebuie să foloseşti definiţiile şi listele
din Secţiunea VI. Poţi folosi de asemenea legislaţia din
Secţiunea VII.
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• Ai toată informaţia necesară pentru a arăta că o violare a
drepturilor omului a avut loc?
Confruntă informaţia colectată cu listele din Secţiunea VI şi
legislaţia din Secţiunea VII. Ce lipseşte?
• De unde ştii că informaţia este adevărată?
Evaluează informaţia adunată în interviuri şi confruntă
informaţiile între ele. Sunt toate declaraţiile similare sau sunt
contradictorii? Alegaţiile consemnate se încadrează în tipare
întâlnite în trecut în legătură cu violări similare?
3. Ce faci să documentezi un caz sau un incident?
(1) Confruntă toate răspunsurile sau alte informaţii aferente
unei întrebări. Vrei să ştii dacă răspunsurile la o întrebare converg
sau sunt contradicţii.
(De exemplu: Toate răspunsurile indică acelaşi număr de
făptuitori. Unii martori indică locul faptei în salon, alţii indică
locul faptei pe hol.)
(2) Notează informaţia consecventă, dar şi contradicţiile. Şi
acestea trebuie incluse în raport.
(De exemplu: O victimă a indicat 4 făptuitori, altă victimă a
indicat 5 făptuitori.)
(3) Adăugaţi toate dovezile pentru cazul respectiv, precum:
• declaraţii scrise ale victimei,
• declaraţii scrise ale martorilor,
• documente medicale, expertize medico-legale,
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• documente oficiale,
• fotografii,
• înregistrări audio-video,
• date statistice.
(4) Sfaturi utile pentru documentare:
• Acordă-ţi suficient timp pentru compararea informaţiei şi fii
cât mai corect şi precis cu putinţă.
• Nu judeca: lasă faptele să vorbească singure.
4. Cum scrii un raport despre un anumit caz sau incident?
Există mai multe modalităţi de a scrie un raport despre
o anumită violare, dar trebuie să ai în vedere întotdeauna
următoarele reguli:
• Raportul ar trebui să fie cât mai detaliat cu putinţă (însă nu
devia de la violarea pe care vrei să o raportezi).
• Informaţia ar trebui să fie ordonată sistematic. În general un
raport conţine trei părţi:
(a) Fapta: CE s-a întâmplat, CÂND, CUM, UNDE.
(b) Victima: cel ÎMPOTRIVA CUI s-a comis fapta.
(c) Făptuitorul: CINE a comis fapta.
În ceea ce priveşte limbajul folosit, încearcă să fii:
• concis şi clar,
• evită cuvinte jignitoare,
• evită opinii politice care pot ilustra lipsă de imparţialitate,
• evită să fii implicat personal sau emoţional.
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5. Cum identifici tipologii de violări?
Violările de drepturi ale omului pot fi incidente izolate, dar
de multe ori se întâmplă în mod sistematic, afectând mai multe
persoane sau grupuri de persoane şi comunităţi. Identificarea
tipologiilor te ajută în raportare şi în construirea unor cazuri.
La ce tipologii să fii atent?
• Identitatea victimelor: etnia, sexul, vârsta, categoria socială, etc.
(De exemplu: Femeile de etnie romă ar putea să se confrunte
mai des cu discriminarea în exercitarea dreptului la sănătate
decât bărbaţii de etnie romă.)
• Locaţia în care a avut loc violarea: o anumită unitate sanitară,
o anumită secţie medicală a unui spital, un anumit cabinet de
medic de familie.
(De exemplu: Tu ai informaţii despre un singur caz de violare a
drepturilor într-o unitate sanitară, dar dacă întrebi în comunitate
este posibil să afli că mai multe persoane au fost tratate în mod
similar, dar nu au raportat.)
• Metode: făptuitorii folosesc adesea metode similare pentru
a săvârşi anumite violări.
(De exemplu: Pacienţii de etnie romă sunt lăsaţi la sfârşitul
programului de consultaţii, sunt aşezaţi în acelaşi salon segregat,
sunt consultaţi preponderent de către personalul de gardă.)
• Circumstanţele în jurul violărilor pot fi destul de similare
(De exemplu: Violările apar mai ales când se solicită asistenţă
medicală de specialitate. În cazul pacienţilor romi li se solicită să
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intre în cabinet neînsoţiţi de nici o rudă.)
• Identitatea făptuitorilor
(De exemplu: Incidentele apar de obicei pe tura unei anumite
asistente medicale. Segregarea apare la maternitate, nu şi în alte
spitale din zonă. Au fost raportate mai multe refuzuri de primire
la un anume medic de familie.)
• Reacţia autorităţilor
(De exemplu: Decesele materne care afectează femei de etnie
romă nu sunt investigate complet şi raportate la Ministerul
Sănătăţii. La decesele în spital care necesită autopsie, atunci
când este vorba de pacienţi de etnie romă, nu se fac autopsii.
Plângerile împotriva violărilor raportate de persoanele de etnie
romă nu sunt soluţionate sau sunt întârziate.)
Cea mai bună modalitate de a identifica tipologiile este să
înregistrezi toate cazurile într-o manieră organizată şi corectă.
Periodic ai putea să analizezi informaţia despre anumite cazuri şi
să identifici prezenţa tipologiilor de mai sus. Poţi adăuga lucrurile
identificate la raportul privind starea dreptului la sănătate
în rândul persoanelor de etnie romă (vezi Secţiunea II despre
Monitorizare).
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V. PRINCIPIILE DE BAZĂ ÎN ACTIVITATEA
MONITORULUI DE DREPTURILE OMULUI
Sunt patru principii de bază pe care monitorul de drepturile
omului ar trebui să le aibă întotdeauna în considerare: rigoare,
confidenţialitate, imparţialitate, sensibilitate la chestiunile de gen.
A. RIGOARE
1. Ce este rigoarea şi de ce este importantă?
Asigură-te că ceea ce raportezi chiar s-a întâmplat în realitate.
În măsura în care este posibil, fă o distincţie între fapte, alegaţii,
informaţii din auzite, zvonuri şi opiniile tale sau ale altora.
Rigoarea cu care raportezi asigură credibilitatea raportului tău
în ochii autorităţilor şi ai publicului.
2. Cum să faci să fii riguros?
• Întreabă-te: cât de solide (de încredere) sunt sursele mele
de informaţii?
• Încearcă să refaci traseul de origine a alegaţiei.
• Intervievează atât supravieţuitorul violării, cât şi martorii.
• Confruntă fiecare informaţie adunată cu alte surse.
• Evaluează informaţia şi stabileşte dacă anumite dovezi lip
sesc.
• Adună informaţie sau dovezi în plus.
• Susţine-ţi constatările cu dovezi care sunt uşor de interpretat,
36

precum fotografii, dosare medicale, expertize medico-legale,
date statistice sau alte documente oficiale.
• Compară pretinsa violare cu cazuri similare şi verifică dacă
există o tipologie.
3. Anumite condiţii care ar putea să afecteze rigurozitatea
cazului:
• Dacă începi investigarea târziu atunci: dovezile se pot pierde,
supravieţuitorul poate să dispară sau să îşi piardă interesul de a
face o plângere, martorii pot să uite informaţii importante.
• Prejudecăţile contactelor tale: martorii sau supravieţuitorii
pot prezenta informaţii flase sau pot exagera faptele pentru
motive personale sau afiliere politică.
• Prejudecăţile tale personale sau raţiunile politice, asociate
cu emoţiile tale pot afecta credibilitatea raportului.
• Imposibilitatea de a verifica o anumită violare din motive de
securitate sau pentru că nu ai acces la faţa locului. Nu raporta un
incident dacă nu ai suficiente dovezi, doar zvonuri.
B. CONFIDENŢIALITATE
Confidenţialitatea este un fel de contract între tine ca monitor
al drepturilor omului şi contactele tale. Este o înţelegere că nu
vei face publice numele contactelor tale fără permisiunea lor.
Uneori, aceasta se aplică şi unor informaţii pe care ţi le dau tot
cu titlu confidenţial.
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(De exemplu: O asistentă medicală îţi împărtăşeşte în taină
informaţii despre o anumită slăbiciune a medicului.)
De ce este confidenţialitatea importantă?
• Îţi protejează contactele de la diferite vulnerabilităţi, poate
chiar pierderea postului, alte sancţiuni, etc. Este la fel de
importantă pentru victime, martori şi pentru contactele tale.
• Este o modalitate de a construi o relaţie de încredere cu
contactele tale.
• Creează premisele pentru păstrarea constantă a fluxului de
informaţii.
Cum să garantezi confidenţialitatea?
• Întotdeauna întreabă-ţi contactele sau martorii dacă permit
folosirea numelui lor sau a unei anumite informaţii. Explică ce
intenţionezi să faci cu informaţia respectivă şi că vei trimite mai
departe solicitarea de a păstra confidenţialitatea.
• Include în raportul tău clarificări dacă victima sau martorul a
fost de acord sau nu să i se folosească numele.
• Foloseşte nume ipotetice în raport (dar menţionează că sunt
ipotetice) în cazul în care contactele tale ţi-au cerut păstrarea
confidenţialităţii.

38

C. IMPARŢIALITATE
Imparţialitatea este unul dintre principiile de bază ale
monitorizării, constatării la faţa locului şi documentării
violărilor de drepturi ale omului. Pentru monitorii locali de
drepturile omului, imparţialitatea ar trebui să însemne:
• Să acţioneze fără discriminare şi să trateze toate victimele
în mod egal. Să caute adevărul în orice situaţie, indiferent de
opiniile sau afilierea politică, naţionalitatea, religia, sexul sau
categoria socială din care provine victima sau făptuitorul.
• Să se păstreze echilibrat: să laude autorităţile locale atunci
când protejează drepturile omului, dar să atragă atenţia când
acestea sunt implicate în violări ale drepturilor omului.
• Să facă o distincţie clară între activitatea de monitor şi alte
activităţi ale sale.
Câteva puncte utile:
• Nu acuza, nu judeca, doar spune care sunt faptele.
• Evită să foloseşti stereotipuri sau limbaj care stigmatizează
şi generalizează.
• Încearcă să afli care este contextul sursei tale. Aceasta ar
putea să îţi dea măsura în care informaţiile sunt părtinitoare. De
asemenea te ajută să păstrezi un echilibru al surselor – nu toate
sursele să fie de la aceeaşi parte.
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D. SENSIBILITATE LA ASPECTELE DE GEN
Drepturile femeilor şi diferitele abuzuri la care au fost expuse
de-a lungul timpului sunt chestiuni ignorate şi neglijate o vreme
îndelungată în familie, în comunitate şi în societate. În prezent,
încă mai există medii sociale în care femeile sunt privite ca fiind
inferioare bărbaţilor şi continuă să sufere din cauza discriminării.
Mitul că femeile sunt inferioare a fost dezvoltat şi susţinut de
o cultură şi o societate dominată de bărbaţi. Discriminările
împotriva femeilor pot fi găsite în: prevederi legale, norme şi
practici culturale din comunitate (de exemplu: căsătoria copiilor,
rolul femeii în familie, violenţa în familie, întreruperea studiilor
de către fete, etc.), accesul limitat la bugetul familiei, limbaj şi
comportament sexist, ierarhizarea în relaţiile de familie.
Ca urmare, abuzurile împotriva femeilor şi fetelor au rămas
nedocumentate un timp îndelungat. De exemplu, numai recent
s-a studiat practica mariajelor timpurii (căsătoria copiilor) şi
impactul pe care această practică îl are asupra drepturilor
fetelor. Monitorii locali de drepturile omului pot să contribuie
la realizarea egalităţii de drepturi între femei şi bărbaţi prin
acordarea unei atenţii sporite abuzurilor la care sunt supuse
femeile.
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Cum să faci ca munca ta de monitor local de drepturile
omului să fie sensibilă la chestiunile de gen?
• Contruieşte-ţi o reţea de contacte care la rândul lor să fie
sensibile la chestiunile de gen – de exemplu organizaţii de
femei, mediatoare sanitare, asistente medicale şi moaşe,
profesoare, asistente sociale, etc.
• Dacă investighezi un caz de abuz împotriva femeilor sau
fetelor, introdu în echipa de investigaţie o femeie sensibilă
la chestiunile de gen.
• Când investighezi presupuse abuzuri împotriva femeilor:
- Fii sensibil la atitudinile sociale şi culturale şi la
comportamentele din comunitate cu privire la femei şi la
prezenţa violenţei împotriva femeii.
- Identifică femei cu influenţă în comunitate care
pledează pentru drepturile sau pentru interesele femeilor.
- Nu-ţi crea duşmani în bărbaţii sau liderii comunităţii;
explică de ce ai nevoie să vorbeşti cu câteva femei din
comunitate. Nu renunţa prea uşor când bărbaţii se
împotrivesc.
- Foloseşte un limbaj nesexist.
- Evită orice sugestie de „relaţii intime”.
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E. SFATURI GENERALE
Ca monitor local de drepturile omului ai un rol vital de jucat.
Eşti prima sursă de informaţie a organizaţiilor naţionale şi chiar
internaţionale de drepturile omului. Acest ghid te ajută să
investighezi şi să documentezi violările de drepturi într-o manieră
sistematică. Pe de altă parte, este important să fii conştient de
limitările pe care le ai şi să ceri ajutor atunci când este nevoie:
• Nu-ţi fie ruşine să ceri ajutorul specialiştilor, mai ales atunci
când este nevoie de abilităţi medicale, de medicină-legală,
psihologice, sociologice sau juridice.
• Cere ajutorul organizaţiei de drepturile omului să continue
investigarea cazului atunci când devine mult prea complicat.
• Cere ajutor specializat atunci când întâlneşti victime trau
matizate sau în stare de şoc.
• Fii modest în activitatea ta ca monitor de drepturile omului.
• Arată respect pentru autorităţi publice sau din comunitate,
dar fără a pierde din vedere care este misiunea ta.
Legătura cu organizaţia de drepturile omului
Este foarte important pentru monitorul local de drepturile
omului să fie în legătură strânsă cu organizaţia de drepturile
omului, căreia îi trimite rapoarte şi informaţii, fie la solicitarea
lor, fie din proprie iniţiativă, când are informaţii relevante. Este
recomandabil să te consulţi cu organizaţia de drepturile omului
în mod regulat. Dacă este posibil, consultă-te cu ei înainte de a
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începe investigarea unui anumit incident sau alegaţie. Ar putea
să te sfătuiască ce să investighezi în mod particular, pe cine să
intervievezi şi poţi discuta cu ei elementele de securitate a ta şi
alte aspecte de care să ţii cont când eşti la faţa locului.
Este important să agreezi împreună cu organizaţia de
drepturile omului anumite reguli:
• Cine este persoana ta de contact din organizaţie?
• Cât de des te vor contacta? Cum?
• Sub ce formă le vei trimite rapoartele? Au un format anume?
Prin poştă sau prin e-mail? Originale sau copii?
• Ce fel de informaţie vor să trimiţi? Numai fapte concrete
ale anumitor incidente sau vor să le faci o descriere generală a
situaţiei, să identifici tipologii?
• Dacă ai informaţii care nu le sunt lor de folos, te pot ajuta
să le trimită mai departe organizaţiilor relevante sau să îţi spună
cui să le trimiţi?
• Ce să faci dacă autorităţile sau alte persoane te ameninţă?
ÎN CEEA CE PRIVEŞTE SECURITATEA TA
Cei care sunt responsabili de violări ale drepturilor omului
nu sunt fericiţi când cineva le investighează propriile acţiuni.
Se întâmplă ca monitorii de drepturile omului să fie ameninţaţi
sau intimidaţi. Ca monitor local de drepturile omului poţi fi în
mod special vulnerabil deoarece eşti departe de locurile unde
se află alte organizaţii de drepturile omului şi mass media care
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ar putea să îţi vină în ajutor. De asemenea, de cele mai multe ori
investigaţiile pe care le faci sunt în regiunea din care provii şi în
care locuieşti, deci eşti în legătură în viaţa de zi cu zi cu actorii
de la nivel local atât tu, cât şi familia ta. Pe lângă securitatea ta,
trebuie să te gândeşti de asemenea la securitatea familiei tale şi
a contactelor tale. Prin urmare, trebuie să acţionezi prudent.
Câteva puncte utile:
• Fii atent ce cuvinte foloseşti, cum le foloseşti şi unde le
foloseşti.
• Foloseşte numai contactele în care ai totală încredere.
• Dacă este posibil, consultă-te cu organizaţia de drepturile
omului înainte de a investiga un anumit caz şi faceţi o evaluare a
riscurilor pe care le presupune această investigaţie. Asigură-te că
şi organizaţia de drepturile omului îşi va asuma responsabilitatea
în legătură cu investigaţia respectivă.
• Nu îţi asuma riscuri care pot să te pună pe tine, familia sau
contactele tale în pericol. Investigarea unei violări nu ar trebui să
ducă la o nouă violare.
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VI. TIPOLOGII ŞI LISTE UTILE PENTRU
DOCUMENTAREA ŞI RAPORTAREA VIOLĂRILOR
DREPTULUI LA SĂNĂTATE ÎN RÂNDUL PERSOANELOR
DE ETNIE ROMĂ
1. SEGREGAREA RASIALĂ/ETNICĂ ÎN UNITĂŢI MEDICALE
Segregarea este o formă gravă de discriminare. Segregarea
rasială sau etnică presupune separarea spaţială/fizică a unei
persoane sau a unui grup de persoane de restul comunităţii pe
considerente care ţin de apartenenţa la o anumită etnie sau
rasă, de obicei minoritară. Adesea, segregarea apare în medii
în care stereotipurile, prejudecăţile şi discriminarea grupului
supus segregării este persistentă. Pe lângă atingerea demnităţii
persoanei şi tratarea ca „cetăţeni de mâna a doua”, segregarea
este adesea însoţită de tratament discriminatoriu sub forma
neglijării, ignorării, jignirii etc.
În exercitarea dreptului la sănătate al persoanelor de etnie
romă, segregarea poate apărea în mai multe situaţii, de
exemplu:
• Persoane de etnie romă sunt plasate în mod sistematic în
saloane separate de celelalte persoane care nu sunt de etnie
romă sau sunt plasate în mod sistematic în saloane în care se află
numai persoane care aparţin unor categorii sociale dezavantajate
sau în saloane în care condiţiile sunt mai rele.
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• Comunităţi formate în mod predominant din persoane
de etnie romă sunt arondate unor unităţi medicale care nu
îndeplinesc standardele de igienă şi calitate a serviciilor medicale,
spre deosebire de unităţi medicale din alte comunităţi. Acest tip
de segregare presupune mai multe eforturi de documentare şi
argumentare a discriminării.
Pot exista şi cazuri în care separarea persoanei de ceilalţi
pacienţi este justificată pe alte motive decât etnia, ceea ce nu
este o violare a drepturilor, de exemplu:
• Când pacientul trebuie să stea în carantină.
• Când pacientul are nevoie de o atenţie medicală specială.
• Când pacientul are suferinţe mari şi tulbură liniştea celorlalţi
pacienţi.
• Când pacientul însuşi a solicitat să stea într-o rezervă.

Caz ipotetic
Daniela este o tânără însărcinată, de 20 de
ani, de etnie romă. Împreună cu familia sa,
Daniela trăieşte în mod tradiţional, inclusiv
prin portul tradiţional.
Pe 20 iunie 2009, Daniela a mers împreună cu
mama şi sora sa la maternitatea municipală
pentru a se interna în vederea naşterii. La
internare, Daniela a fost
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direcţionată către Salonul numărul S2.
În Salonul S2, Daniela a avut surpriza de a
mai găsi incă 6 femei de etnie romă cazate
în 6 paturi. Nelămurită unde ar trebui să
se aşeze, întrucât nu mai era nici un pat
liber, Daniela a întrebat o infirmieră ce să
facă. Aceasta i-a spus că nu are cum să o
ajute şi prin urmare să stea în acel salon
pentru că acolo a fost repartizată. Daniela
s-a uitat în alte saloane şi a văzut că mai
erau femei care nu erau de etnie romă
şi că erau şi paturi libere. Întrebându-le
pe colegele de salon, Daniela a aflat că
Salonul S2 este salonul pentru „ţigănci”
şi ar trebui să tacă dacă vrea să nu aibă
probleme cu asistentele.
Întrebat ulterior de către un jurnalist
despre această situaţie cu Salonul S2,
directorul maternităţii nu a negat exis
tenţa salonului şi a explicat că a luat
această măsură cu caracter administrativ
deoarece pacientele s-au plâns că sunt
deranjate de femeile de etnie roma
deoarece „au o igienă precară iar în trecut
au existat cazuri de furturi din poşete”.
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LISTĂ DE VERIFICARE pentru documentarea unui caz de
segregare rasială/etnică în unităţile medicale:
• Întrebările de pe Lista cu aspecte generale de avut în vedere
pentru interviuri, la care poţi adăuga următoarele puncte:
• Cât timp a durat segregarea?
(De exemplu: pe toată durata internării sau doar o parte din
durata internării.)
• Cum arăta locul în care ai fost segregat comparativ cu
celelalte (saloane, etaje, etc)?
(De exemplu: un salon la ultimul etaj, un salon la capătul
culoarului, spre deosebire de celelalte saloane nu avea acces la
toaletă, era mai murdar, era lipsit de lumină naturală, etc.)
• Ai primit vizite în perioada respectivă de la prieteni, rude,
vecini sau ONG?
• Ce relaţie aveai cu ceilalţi pacienţi, din alte saloane?
• Cum erai tratat în situaţiile în care intrai în contact cu alţi
pacienţi?
(De exemplu: pe hol, la toaletă, la masă, la analize, etc.)
• Erai singur în salon sau cu alte persoane?
(De exemplu: mai erau în salon şi alte persoane de etnie romă sau
numai persoane de etnie romă, erau persoane din alte grupuri
marginalizate – oameni ai străzii, oameni săraci, etc.)
• Mai erau locuri în celelalte saloane?
• Cum te-a afectat faptul că erai segregat de ceilalţi pacienţi?
(De exemplu: m-am simţit umilit, discriminat; fiind aşezat într-o
zonă mai îndepărtată de camera personalului medical, eram
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vizitat mai rar de către acesta; nu aveam acces la toaletă decât
dacă intram în alt salon.)
• Ţi s-a explicat de ce nu te cazează în celelalte saloane?
• Cine te-a îndrumat să mergi în salonul separat?
• Cine ştia din rândul personalului medical despre segregare?
• Te-ai plâns de segregare? La cine? Cum?
• În trecut au mai existat persoane care au fost segregate
la acea unitate medicală? Pe ce motiv? În acelaşi salon sau pe
acelaşi etaj?
• Aveţi informaţii că practica segregării continuă şi în prezent?
În caz afirmativ, poţi avea în vedere testarea ca modalitate de a
dovedi segregarea.
(De exemplu: Se internează succesiv pe aceeaşi secţie o persoană
de etnie romă şi o persoană care face parte din populaţia
majoritară, urmată de altă persoană de etnie romă. Se analizează
unde au fost internate.)
• Se specifică în vreunul din documentele medicale ale victimei
că a fost plasată în salonul respectiv sau la etajul respectiv?
• Aveţi vreo fotografie sau înregistrare video care să ateste
segregarea şi condiţiile din salonul segregat, etc?
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2. REFUZUL ÎN ACORDAREA ASISTENŢEI MEDICALE PE
MOTIV DE ETNIE
Refuzul în acordarea asistenţei medicale la care o persoană
este îndreptăţită reprezintă o încălcare gravă a dreptului la
sănătate, garantat în mod egal tuturor. Atunci când refuzul este
pe motiv că persoana are o anumită etnie, se încalcă şi dreptul
de a nu fi discriminat.
Pentru a investiga un caz de refuz de acest tip este foarte
important să se cunoască statutul de asigurat sau nu al persoanei,
pentru a afla la ce tip de asistenţă medicală este persoana
îndreptăţită conform legii.
ASIGURAŢI în sistemul public de sănătate sunt: 2
• salariaţii,
• persoana nesalariată care a încheiat un contract de asigurare
direct cu casa de asigurări de sănătate,
• cu condiţia să îşi depună dosarul la casa de asigurări de sănătate:
- soţul/soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea persoanei asigurate,
- copiii sub 18 ani,
- tinerii între 18 şi 26 de ani pe perioada continuării studiilor
sau încă 3 luni după terminarea studiilor,
- tinerii cu vârsta de până la 26 de ani fără venituri care provin
din sistemul de protectie a copilului,
2 A se vedea Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art.211-213.
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- unele categorii de persoane persecutate în perioada comunistă,
- persoanele cu handicap fără venituri,
- bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de
sănătate,
- femeile însărcinate şi lăuzele,
- persoanele în concediu pentru incapacitate temporară de
muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale,
- persoanele în concediu pentru creşterea copilului până la
împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până
la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani,
- persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate
sau se află în arest preventiv,
- persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj,
- persoanele returnate sau expulzate ori victime ale traficului
de persoane care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii
identităţii,
- persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul
la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare,
- pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă
impozitului pe venit;
- persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute
la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se află
în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei
privative de libertate, dacă nu au venituri.
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Persoanele care fac dovada calităţii de asigurat au dreptul la
pachetul de servicii de bază stabilit anual prin contractul-cadru
adoptat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul
Sănătăţii. Pachetul de servicii de bază cuprinde serviciile
medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele,
materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la
care au dreptul asiguraţii şi se suportă din fond, în condiţiile
contractului-cadru.3
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat au dreptul
la pachetul minimal de servicii. Pachetul minimal de servicii
cuprinde servicii medicale numai în cazul urgenţelor medicochirurgicale şi al bolilor cu potential edemo-epidemic, inclusiv
cele prevazute în Programul naţional de imunizări, monitorizarea
evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială,
stabilite prin contractul-cadru.4

3 A se vedea Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art.210 lit.c
şi art.217.
4 A se vedea Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art.210 lit.e
şi art.220.
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Caz ipotetic
Dalia şi George sunt un cuplu de etnie romă care
trăieşte împreună cu familia lor într-o aşezare aflată
la periferia oraşului T, într-o zonă care are renumele
în oraş ca fiind locuită de romi şi „periculoasă” mai
ales pe timpul nopţii. Aşezarea este lipsită de apă
potabilă şi curent electric. Pe 23 iulie 2009, Dalia a
început să se simtă rău, având dureri de burtă, dureri
de cap, amenţeli şi stări de greaţă, febră. Cauza stării
de rău poate fi probabil apa şi mâncarea ingerată
care din cauza căldurii foarte mari se alterează
foarte repede. În jurul orei 23:00, pentru că starea
soţiei sale se agravase foarte tare, George a mers
la un vecin unde a sunat la salvare. Operatorul de
la salvare, când a aflat zona din care sună, a avut
reţineri în a trimite o ambulanţă. Apoi, i-a spus lui
George că nu au maşini disponibile şi să o aducă el
pe soţia sa la urgenţă. Operatorul de la ambulanţă
i-a spus că nu poate trimite pe cineva în zonă pentru
că nu garantează pentru siguranţa echipajului de pe
ambulanţă într-o astfel de zonă. George a insistat,
vădit supărat, spunând că soţia sa se simte foarte
rău şi nu au bani sau o maşină cu care să o aducă
la spital. Abia la 2 ore de la primul apel a sosit
ambulanţa să o ia pe Dalia.
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LISTĂ DE VERIFICARE pentru documentarea unui caz de refuz
în acordarea asistenţei medicale pe motiv de etnie:
• Întrebările de pe Lista cu aspecte generale de avut în vedere
pentru interviuri, la care poţi adăuga următoarele puncte:
• Victimei i s-a cerut să facă dovada calităţii de asigurat?
• Victima a făcut dovada calităţii de asigurat?
• A fost înregistrată undeva prezenţa victimei la unitatea
medicală sau apelul la serviciul 112?
(De exemplu: înregistrări în registrul de consultaţii, reţetă datată
sau alte documente oficiale, înregistrări ale serviciului 112.)
• Victima a mers însoţită?
• În ce problemă s-a adresat victima la unitatea medicală
(urgenţă, consult de specialitate, internare, analize, naştere,
etc.)?
• Avea trimitere de la medicul de familie? I s-a cerut să prezinte
trimitere?
• Unde s-a adresat mai exact în cadrul unităţii medicale (primiri
urgenţe, ambulatoriu de specialitate, internări, etc)?
• Mai era cineva de faţă când a fost refuzată?
• Cum a fost motivat refuzul?
• Ce a fost consemnat în documentele medicale?
• Aveţi cunoştinţă de alte persoane care au fost refuzate în
acelaşi timp sau pentru situaţii similare? Erau şi ele de etnie
romă sau nu?

54

3. PUNEREA ÎN PERICOL A SĂNĂTĂŢII PERSOANEI PRIN
EXPUNERE LA UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR PERICULOS
Nutriţia, locuirea, accesul la apă potabilă şi canalizare,
condiţiile sigure de muncă şi condiţiile de mediu înconjurător
sunt factori determinanţi ai stării de sănătate a populaţiei. Când
autorităţile şi instituţiile publice trimit cu bună ştiinţă sau lasă
populaţia să trăiască în condiţii periculoase pentru sănătatea
persoanei, atunci statul este responsabil pentru încălcarea
dreptului la sănătate.
Pentru a investiga un caz în care condiţiile de trai şi de mediu
pun în pericol starea de sănătate a persoanelor de etnie romă,
este esenţial să colaboraţi cu profesionişti din alte discipline
specializate precum biologie, chimie, epidemiologie, sănătate
publică, etc. Este foarte importantă adunarea dovezilor
materiale precum probe de apă, sol, aer, etc., analizele medicale
ale persoanelor care locuiesc în zonă, expertize medico-legale,
fotografii şi înregistrări video.
Caz ipotetic
Din anul 2000, un grup de 20 de familii
de romi locuiau cu acte sau ilegal în cinci
imobile din centrul istoric al orasului B. În
ianuarie 2005, primarul oraşului B a decis
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să refacă centrul oraşului şi prin urmare
a recurs la evacuarea forţată a grupului
de romi. Ca alternativă locativă primarul,
împreună cu poliţia şi alte autorităţi
ale statului le-au propus romilor să se
mute în zona staţiei de epurare X, în
nişte construcţii de locuinţe dezafectate.
Deoarece romii au fost scoşi cu poliţia
din casă, erau într-o situaţie economică
foarte dificilă şi practic nu aveau unde
locui, au acceptat să se mute în zona
staţiei de epurare X.
Aici condiţiile de trai erau foarte grele,
nu exista apa potabilă şi nici canalizare.
Deoarece începând cu luna august 2005,
s-au înregistrat mai multe cazuri de cancer
în comunitate şi de pierderi de sarcină,
iar mai mulţi copii au înregistrat greţuri,
vărstături şi probleme respiratorii, liderii
comunităţi au cerut ajutorul unui ONG
care a făcut analizele bio-chimice în zo
nă. Rezultatele au arătat că zona staţiei
de epurare unde locuieşte comunitatea
de romi este un mediu înconjurător pe
riculos pentru sănătatea omului.
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Cu toate că s-a discutat cu primarul
respectiv şi cu primarul nou ales, 15
familii stau în continuare în aceleaşi
condiţii, iar cazurile de îmbolnăviri con
tinuă să crească.

LISTĂ DE VERIFICARE pentru documentarea unui caz de
punere în pericol a sănătăţii persoanei prin expunere la un
mediu înconjurător periculos:
• Întrebările de pe Lista cu aspecte generale de avut în
vedere pentru interviuri, la care poţi adăuga următoarele
puncte:
• Câte persoane sunt afectate de expunerea la un mediu
înconjurător periculos? Există copii, femei însărcinate şi
bătrâni printre ei?
• Care este statutul locativ al persoanelor care trăiesc în
mediul respectiv în prezent, dar în trecut?
• Cum de au ajuns să trăiască în mediul respectiv?
• De cât timp trăiesc în mediul periculos?
• Au cerut autorităţilor publice locale o locuinţă? Cui au
cerut? Când? Au dovezi în acest sens? Ce răspuns au primit?
• Ce măsuri au luat până acum autorităţile publice pentru a
îmbunătăţi condiţiile de mediu?
• Ce măsuri au luat până acum autorităţile publice pentru
a rezolva problema locativă a persoanelor din comunitate?
57

• Au fost anunţaţi de autorităţile publice în legătură cu
faptul că mediul respectiv este periculos pentru sănătate?
• Cui aparţine proprietatea asupra terenului unde există
condiţii de mediu periculoase pentru sănătate?
• Din vina cui s-au format condiţiile de mediu periculoase
pentru sănătate?
• Care este starea de sănătate a persoanelor care trăiesc în
mediul respectiv? Cum a evoluat starea lor de sănătate în ultimii
ani? Au fost decese, pierderi de sarcină, decese materne, decese
infantile (câte, la ce persoane, din ce cauze, cum a evoluat starea
de sănătate a respectivilor)? S-au făcut expertize medico-legale,
alte investigaţii medicale persoanelor în cauză?
4. ATINGEREA DEMNITĂŢII PERSONALE ÎN TIMPUL
EXERCITĂRII DREPTULUI LA SĂNĂTATE
Dacă în timpul exercitării dreptului la sănătate – fie accesarea
unui serviciu medical sau urmărirea apărării dreptului la sănătate –
persoana este supusă unor injurii, gesturi sau declaraţii umilitoare,
ostile, intimidante pe motiv că aparţine etniei rome, atunci
avem de-a face pe lângă încălcarea discriminatorie a dreptului la
sănătate şi cu atingerea demnităţii personale ca formă particulară
de discriminare sancţionată în legislaţia românească.5 Consiliului
5 A se vedea OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, art.15.
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Naţional pentru Combaterea Discriminării, autoritatea naţională
care se ocupă cu prevenirea şi sancţionarea contravenţională a
discriminării în România, a stabilit că folosirea anumitor afirmaţii,
cuvinte sau sintagme pot fi considerate că aduc atingere dreptului
la demnitate al persoanelor de etnie romă atunci când sunt
utilizate într-un anumit context, raportat la modul, locul, motivul
pentru care au făcute, impactul şi efectul acestora – „ţigan/ţigani”,
„cioară/ciori”.
Personalul medical are obligaţia conform regulilor de
deontologie profesională să respecte demnitatea persoanei
umane, fără discriminări inclusiv pe motiv de rasă sau etnie.6
Caz ipotetic
Maria este o tânără de etnie romă, mamă
a doi copii din satul C, aflat la 10 km
distanţă de cea mai apropiată localitate
în care există cabinete de medicină de
familie.
Maria primeşte ajutor social şi are o
asigurare de sănătate de la stat. Maria
împreună cu familia ei este înscrisă la

6 A se vedea de exemplu Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor
din România, 30.08.2008, art.3.
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medicul de familie Elena N. Maria a auzit
de la vecini că se fac la medicul de familie
vaccinuri gratuit pentru copii împotriva
hepatitei B. Prin urmare, Maria a mers la
cabinetul medicului de familie Elena N.
împreună cu cei doi copii ai săi. Doctorul
Elena N. i-a spus că nu îi primeşte pentru
că sunt „ţigani gălăgioşi, murdari şi
neascultători.” Copiii Mariei au rămas
nevaccinaţi.
Maria doreşte să se plângă împotriva
comportamentului medicului de familie
dar nu ştie unde să se adreseze cu aceasta
plângere. Direcţia de sănătate publică
i-a spus să meargă la Colegiul medicilor.
Aceştia nu au sancţionat niciodată un
medic pentru un astfel de comportament,
iar sancţiunile aplicate în general pe un
an reprezintă doar 0,1% din plângeri.
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LISTĂ DE VERIFICARE pentru documentarea unui caz de
atingere a demnităţii personale în timpul exercitării dreptului
la sănătate:
• Întrebările de pe Lista cu aspecte generale de avut în vedere
pentru interviuri, la care poţi adăuga următoarele puncte:
• Încercaţi să vă amintiţi exact ce v-a spus personalul medical?
Au spus ceva care v-a deranjat/supărat?
• Unde s-au făcut gesturile, afirmaţiile respective? Cine mai
era de faţă?
• Cum v-aţi simţit când v-au fost adresate afirmaţiile respective?
• Cum v-au afectat afirmaţiile respective? Ce aţi făcut după
aceea?
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LISTĂ GENERALĂ DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII
ELEMENTELOR CHEIE PENTRU DOCUMENTAREA
DISCRIMINĂRII ÎN EXERCITAREA DREPTULUI LA
SĂNĂTATE
În general, pentru a demonstra existenţa unei fapte de
discriminare sancţionate de lege în legătură cu dreptul la
sănătate, trebuie demonstrate următoarele elemente cheie:
A. Existenţa unui tratament diferenţiat (deosebire, restricţie,
excludere, preferinţă).
B. Acest tratament diferenţiat este aplicat unor persoane
care se află în situaţii analoage sau comparabile (situaţiile
comparabile pot fi din prezent, din trecut sau chiar ipotetice).
C. Tratamentul diferenţiat trebuie să aibă la bază etnia romă.
D. Tratamentul diferenţiat trebuie să urmărească sau să aibă
ca efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a dreptului la sănătate.
E. Tratamentul diferenţiat să nu fie justificat obiectiv de un
scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop să nu fie
adecvate şi necesare.
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Pentru documentarea sau raportarea fiecărui element cheie
al discriminării în exercitarea dreptului la sănătate, puteţi folosi
şi următoarea listă de întrebări:
A. Identificarea tratamentului diferenţiat:
• Există în cazul semnalat un tratament diferenţiat?
• În ce constă acest tratament diferenţiat?
• Se încadrează în ceea ce generic prevede legea ca fiind
deosebire, restricţie, excludere sau preferinţă?
• De unde rezultă acest tratament (declaraţiile martorilor,
altor persoane, alte dovezi)?
• În ce constă excluderea?
(De exemplu: A fost dată afară o persoană, nu s-a admis o
persoană, a fost eliminată sau scoasă o persoană, etc)
• În ce constă restricţia?
(De exemplu: A fost restrâns dreptul unei persoane, a fost
îngrădit dreptul unei persoane)
• În ce constă preferinţa?
(De exemplu: S-a acordat întâietate altei persoane, s-a preferat
rezolvarea altei situaţii faţă de cea a victimei.)
• În ce constă deosebirea?
(De exemplu: Sunt separate unele persoane de altele. Se acordă
anumite servicii unor persoane şi victimei nu.)
• Cine este responsabil pentru tratamentul diferit?
(De exemplu: Medicul de familie, medicul de gardă, asistenta,
etc. nu au acordat îngrijiri victimei.
63

Primul ajutor sau asistenţa medicală de urgenţă nu s-a acordat
victimei.
Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au refuzat
să acorde asistenţa medicală/îngrijiri de sănătate.
A fost refuzată victima la alegerea medicului de familie, în
acordarea asistenţei medicale, în ceea ce priveşte asigurările de
sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate.
Medicul sau personalul medical nu a acordat prioritate victimeipacient.
În exercitarea profesiei sale, medicul nu a respectat drepturile
victimei.)

B. Identificarea situaţiei comparabile
• Cum au fost trataţi ceilalţi pacienţi/persoane prin comparaţie?
Se poate reţine că unei persoane i s-a aplicat un tratament, iar
altei persoane sau altor persoane li s-a aplicat un alt tratament?
(De exemplu: A fost dată afară o persoană, nu s-a admis o
persoană, a fost eliminată sau scoasă o persoană în comparaţie
cu alte persoane care nu au fost date afară, s-a admis să fie
consultate sau puse pe lista medicului de familie sau pe lista de
aşteptare pentru consultaţie, etc.
A fost restrâns dreptul unei persoane în comparaţie cu alta căreia
i s-a respectat dreptul, a fost îngrădit dreptul unei persoane faţă
de altă persoană.
S-a acodat întâietate altei persoane în raport cu victima, s-a
64

preferat rezolvarea altei situaţii decât cea a victimei, deşi era la
fel de importantă.
Sunt separate unele persoane de alte persoane.
Se acordă anumite servicii unor persoane însă victimei nu i se
acordă acele servicii.
Medicul de familie, medicul de gardă, asistenta etc. nu au acordat
îngrijiri victimei în timp ce altor pacienţi le-a acordat îngrijiri.
Primul ajutor sau asistenţa medicală de urgenţă nu s-a acordat
victimei însă altor pacienţi s-a acordat.
Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au refuzat
să acorde asistenţă medicală/îngrijiri de sănătate însă altor
persoane le-au fost acordate serviciile respective.
A fost refuzată victima la alegerea medicului de familie, în
acordarea asistenţei medicale, în ceea ce priveşte asigurările de
sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate, în
comparaţie cu alte persoane.
Medicul sau personalul medical nu a acordat prioritate victimeipacient faţă de alte persoane.
Era victima pe aceeaşi listă a medicului de familie în cauză.
Era victima internată în cadrul aceleaşi secţii medicale, urmând
a fi tratată.)
C. Identificarea criteriului pe baza căruia s-a aplicat trata
mentul diferenţiat
• Este tratamentul diferenţiat aplicat datorită etniei sau
datorită altor împrejurări?
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• Este acest aspect evident din situaţia de fapt? În ce fel?
• Pe cine afectează tratamentul diferit (doar o singură per
soană de etnie romă sau mai multe persoane de etnie romă sau
întreaga comunitate de etnie romă)?
• Mai suferă şi alte persoane de acest tratament diferit, pe
lângă persoanele de etnie romă (categoriile defavorizate)?
• Este apartenenţa la etnie, evidentă, în cazul victimei?
• Care sunt elementele care dau aceasta evidenţă?
• Poate orice persoană să identifice victima ca fiind de etnie
romă?
(De exemplu: Culoarea, portul, ţinuta vestimentară a victimei,
utilizarea limbii de către victimă pot fi elemente semnificative
în cauză.)
• A fost victima asociată etniei rome şi ca urmare i s-a aplicat
un tratament diferit (pentru că seamănă la înfăţişare cu o per
soană de etnie romă, pentru că este alăturată persoanelor de
etnie romă)?
• Victima s-a declarat ca fiind de etnie romă? Sau a fost
identificată explicit de alte persoane ca fiind de etnie romă?
• A folosit explicit personalul medical expresii, afirmaţii,
cuvinte, sintagme legate de apartenenţa etnică a victimei? Şi ca
atare a avut un anumit comportament?
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D. Identificarea dreptului încălcat
• Care au fost consecinţele tratamentului diferit asupra
persoanei în legătură cu asigurarea sănătăţii sale?
(De exemplu: A fost refuzat dreptul victimei la serviciile de
sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenţa
medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau alte
servicii de sănătate.
S-au întrebuinţat expresii jignitoare legate de apartenenţa etnică
a victimei în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.
Medicul de familie nu a acordat îngrijiri persoanelor în contextul
familiei.
Nu a fost acordat primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de
urgenţă.
Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au refuzat
să acorde asistenţa medicală/îngrijiri de sănătate.
S-a adus atingere dreptului la demnitate personală a victimei,
datorită etniei sale.
S-a adus atingere integrităţii fizice sau psihice a victimei datorită
etniei sale.)
E. Identificarea justificării
• Se poate reţine în cauză o justificare pentru tratamentul
diferit aplicat?
• Există o cauză obiectivă pentru acest tratament?
• A fost această cauză dincolo de posibilităţile reale ale
medicului sau a fost o decizie subiectivă?
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• Există în cauză un comportament care să fi fost indus datorită
atitudinii victimei?
• A cooperat victima, a avut o atitudine corespunzătoare, po
liticoasă?
• Au existat reclamaţii împotriva victimei faţă de comporta
mentul propriu?
• Este refuzul de a acorda serviciul medical, justificat de lipsa
instrumentarului medical, medicamentaţiei corespunzătoare,
aparaturii medicale corespunzătoare, a specialiştilor în domeniul
respectiv, a personalului calificat?
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VII. DEFINIŢII ŞI LEGISLAŢIE UTILE PENTRU
MONITORUL DE DREPTURILE OMULUI
1. CE CUPRINDE DREPTUL LA SĂNĂTATE?
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2. CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII DISCRIMINAT?
Pentru a fi în situaţia unui caz de discriminare trebuie să
demonstrezi următoarele elemente cheie:
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Formele discriminării (pe criteriul etniei) conform art.2 din
O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată:
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3. ESTE GARANTAT DREPTUL DE A NU FI SUPUS
DISCRIMINĂRII ÎN EXERCITAREA DREPTULUI LA SĂNĂTATE?
Dreptul la sănătate este garantat prin tratatele internaţionale
şi regionale în domeniul protecţiei drepturilor omului:
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Dreptul de a nu fi supus discriminării în sănătate este garantat
în România prin următoarele prevederi legislative:
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În cazurile de un pericol social ridicat, în care fapta sau
consecinţele faptei sunt grave, poate fi incidentă chiar legea
penală, de exemplu:
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