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SCRISOARE DESCHISA
Stop actiunilor Primariei din Baia-Mare de ghetoizare a romilor

Romani CRISS, Asociatia “Sanse Egale” si Amnesty International protesteaza cu
fermitate fata de initiativele discriminatorii si abuzive ale autoritatilor locale din Baia
Mare de a construi un zid de beton imprejurul blocului in care locuiesc romii pe
strada Horea si de a adopta o hotarare de Consiliu Local cu privire la constructia unor
locuinte sociale pentru categorii defavorizate pe un teren ce se afla in vecinatatea
fostei “halde de steril”, respectiv a Uzinei de Epurare a Apei Reziduale.

Potrivit presei locale1, in data de 28 iunie a.c., Primarul municipiului Baia
Mare, Catalin Chereches, a anuntat ca Primaria va ridica un zid de beton de 3 metri
inaltime si 100 metri lungime care sa inconjoare blocul de pe strada Horea nr. 46B, in
care locuiesc preponderent etnici romi. Construirea zidului poate incepe in orice
moment si va costa circa 30.000 lei, suportati din bugetul Primariei. Dl. Chereches a
declarat ca “Zidul va fi realizat din boltari de beton, cu fundatie si cu centura de beton
deasupra, asa ca sa nu aiba impresia cineva ca va putea sa il distruga. Vom realiza un
acces exclusiv din strada Electrolizei, astfel incat poate se va limita tot ceea ce inseamna
debandada”. In plus, autoritatile locale vizeaza infiintarea abuziva a unui post de
politie fix, unde vor lucra politisti locali, jandarmi si cativa romi pentru a tine sub
control ordinea si linistea publica.

Aceasta initiativa a autoritatilor locale din Baia Mare este profund
discriminatorie si are ca efect ghetoizarea si umilirea romilor, prin supunerea la un
tratament degradant. Prin aplicarea acestei actiuni a autoritatii locale se incalca
flagrant legislatia romaneasca in vigoare, precum si obligatiile internationale pe care
statul roman si le-a asumat, intre care amintim prevederile Ordonantei de Guvern nr.
137/2000, cat si articolul 2 din Conventia internationala cu privire la drepturile civile
si politice si articolul 2 din Conventia internationala pentru eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasiala (CIETFDR).

Adoptarea unor politici de incluziune a romilor de catre Guvernul Romaniei si
de catre Uniunea Europeana ramane cel mult o iluzie birocratica, atata vreme cat
demersuri precum cele adoptate de autoritatile locale din Baia Mare discrimineaza,
segregheaza si ghetoizeaza romii dupa bunul plac.

In ceea ce priveste planurile anuntate de autoritatile din Baia Mare de a
construi case sociale pentru relocarea “comunitatilor dezavantajate” 2 (comunitati, in

1 EMaramures.ro, Marele zid tiganesc – Primaria Baia Mare ridica un zid de trei metri in jurul blocului
46B, publicat pe 28 iunie 2011, disponibil la http://www.emm.ro/Stiri/Tipareste-
Stire.aspx?NewsID=51287.
2 A se vedea hotararea Consiliului Local Baia Mare nr. 189/2011, disponibila pe site-ul Primariei Baia
Mare la adresa http://www.baiamarecity.ro/ichcl.php?an=2011&luna=6&nr=189.
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general, de romi) la marginea orasului si langa o uzina de epurare a apelor reziduale,
intr-o zona ce poate reprezenta un pericol la adresa sanatatii, acestea nu sunt doar
discriminatorii, ci incalca si prevederile art. 8 si 14 din Conventia Europeana a
Drepturilor Omului si Comentariile 4 si 7 ale Organizatiei Natiunilor Unite (CESCR),
prevederi obligatorii pentru autoritatile romane.

De asemenea, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat Spania si
Italia pentru demersuri similare3, apreciind ca a fost incalcat dreptul la viata privata.

Organizatiile semnatare isi exprima, astfel, ingrijorarea cu privire la planurile
de relocare a romilor in acea singura “optiune” de mutare, la marginea orasului care
inseamna, in fapt, segregare, si care este interzisa explicit in legislatia internationala
de drepturile omului. Articolul 3 din CIETFDR precizeaza “Statele parti condamna in
special segregatia rasiala si apartheidul si se angajeaza sa previna, sa interzica si sa
elimine pe teritoriile tinand de jurisdictia lor toate practicile de aceasta natura”. De
asemenea, Recomandarea generala nr.27 despre discriminarea impotriva romilor,
emisa de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminarii rasiale subliniaza ca statele
parti trebuie sa “actioneze cu fermitate impotriva oricarei practici discriminatorii
impotriva romilor, in special cand este realizata de autoritati locale sau proprietari …
si sa nu ii plaseze pe romi pe camp, in zone izolate, indepartate, fara acces la servicii
de sanatate sau alte facilitati”.

Din pacate, asemenea demersuri nu sunt singulare. Romani CRISS, Amnesty
International si Asociatia “Sanse Egale” au documentat mai multe cazuri in care
autoritatile locale din Romania au incalcat dreptul la locuire si dreptul la demnitate al
romilor, prin evacuari fortate, conditii de locuit precare, segregarea rezidentiala,
amplasarea romilor in zone periculoase pentru sanatatea lor etc. Intre aceste cazuri
amintim Cluj-Napoca (zonele Cantonului si Coastei), Miercurea Ciuc, Craiova,
Mangalia, Piatra Neamt etc.4

Solicitam in mod public Primariei Baia Mare sa inceteze orice demers de
construire a zidului care sa inconjoare blocul de pe strada Horea nr. 46B si sa anuleze
toate procedurile deja indeplinite. De asemenea, solicitam Institutiei Prefectului
Maramures sa ceara anularea hotararilor de Consiliu Local adoptate cu privire la
construirea de case sociale pe terenul amintit.

Mentionam ca Romani CRISS si Asociatia “Sanse Egale” au in vedere
formularea unor actiuni legale impotriva demersurilor autoritatilor locale din Baia
Mare.

Stop ghetoizarii romilor!

3 Respectiv cazurile Lopez Ostra c. Spaniei si Guerra c. Italiei.
4 A se vedea in acest sens rapoartele publicate de Romani CRISS disponibile la adresa
http://www.romanicriss.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=23&Itemid=
53, precum si raportul Amnesty International, Atentie la prapastia juridica – Romii si dreptul la locuinta
in Romania, disponibil in limba engleza la adresa http://www.amnesty.org/en/news-and-
updates/report/romania-legal-system-condemning-roma-poor-housing-2011-06-23.
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