Budapesta, Bucureşti, 2 octombrie 2013

Către:
Ion Ovidiu Brăiloiu, Primarul oraşului Eforie
Eugen Bola, Prefectul Judeţului Constanța
Nicușor Daniel Constantinescu, Președintele Consiliului Județean Constanța
CC:
Victor Ponta, Primul -Ministru al Guvernului României
Liviu Dragnea, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Re: Evacuarea forțată a romilor din Eforie Sud
European Roma Rights Centre (ERRC), Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani
CRISS şi Asociaţia “Şanse egale”, organizaţii non-guvernamentale care militează pentru aparărea şi
respectarea drepturilor omului şi combaterea discriminării împotriva romilor, îşi exprimă îngrijorarea
faţă de recenta demolare a locuinţelor din str. Agricolă nr. 1-2, oraşul Eforie, acţiune care a lăsat fără
adăpost aproximativ 100 de cetăţeni de etnie romă şi turcă, printre care 55 de copii.
Din informaţiile prezentate de mass-media, în data de 27 septembrie 2013, au fost demolate 22 de
locuinţe, în prezenţa unui important contingent de forţe de ordine şi a vice-primarului oraşului Eforie,
care ar fi ameninţat locuitorii: ”dacă nu ieşiţi, vă omorâm aici”1. Locuitorilor nu li s-au asigurat locuinţe
alternative, aceştia fiind obligaţi să petrecă patru zile în aer liber în adăposturi improvizate, în condiţii
meteorologice vitrege2. Abia ieri, 1 octombrie 2013, unora dintre aceştia li s-a oferit adăpost într-o
clădire abandonată, fără ferestre şi electricitate, care pune în pericol siguranţa şi sănătatea lor3.
Evacuarea forţată a locuitorilor din str. Agricolă contravine obligaţiilor internaţionale asumate de
România prin Pactul Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Carta Socială
Europeană şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Respectarea de către autorităţi a dreptului
la o locuinţă adecvată presupune printre altele asigurarea unui spaţiu încălzit şi iluminat, care nu
prezintă nici un pericol la adresa sănătăţii4. Evacuările forţate nu se justifică decât în condiţii
excepţionale, cu aplicarea unor garanţii procedurale adecvate, şi nu trebuie să lase persoanele vizate
fără adăpost sau într-o situaţie vulnerabilă5.
Ca stat parte la Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (PIDESC) și
Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (PIDCP), Romania este obligată să
respecte, protejeze și să asigure dreptul la o locuință adecvată ce include interzicerea evacuărilor
forțate.6 Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a definit în Comentariul
General nr. 7, garanțiile privind evacuările forțate care trebuie să includă următoarele:
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a. o oportunitate pentru consultarea reală cu cei afectați (incluzând și oficialii statului) ;
b. înștiințarea adecvată și rezonabilă a tuturor persoanelor afectate înainte de data programată
pentru evacuare;
c. informații cu privire la evacuarea propusă și, dacă este cazul, asupra scopului în care va fi
utilizat terenul sau caselor evacuate, într-un termen rezonabil;
d. în special în cazul în care sunt implicate grupuri de oameni, oficialii guvernamentali sau
reprezentanții acestora, trebuie să fie prezenți în timpul evacuării;
e. toate persoanele care efectuează evacuarea să fie identificate în mod corespunzător;
f.

evacuările să nu aibă loc în vreme deosebit de rea sau pe timp de noapte, cu excepția cazului
în care persoanele afectate și-au dat acordul;

g. informarea cu privire la căile de atac disponibile; și
h. informarea cu privire la posibilităţile de asistență juridică, pentru persoanele care doresc să
solicite despagubiri în instanță.7
În plus, Convenția cu privire la Drepturile Copilului prevede că statele "trebuie să ia măsurile
corespunzătoare pentru a asista părinții și alte persoane în grija cărora se află copilul să valorifice
dreptul acestora la educație și în caz de nevoie, să ofere asistență materială și programe de sprijin, în
special în ceea ce privește hrana, îmbrăcămintea și locuința".8
Având în vedere cele de mai sus, solicităm intervenţia urgentă a autorităţilor pentru a asigura
respectarea drepturilor locuitorilor evacuaţi și pentru a le pune la dispoziţie urgent condiții de locuit
adecvate care să țină seama de condițiile meteorologice severe, în concordanță cu dreptul la un
proces echitabil și în strânsă consultare cu comunitatea de romi, pentru a găsi soluții durabile privind
locuința, care să ia în considerare sănătatea și siguranța pe termen lung a comunității.
Vă rugăm în mod respectuos să ne informaţi asupra măsurilor luate de fiecare din instituţiile
dumneavoastră.
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