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COMUNICAT DE PRESA

Raportul de Tara: Toleranta zero pentru rasism
Lansat astazi, 26 septembrie 2006, raportul Comisiei Europene prezinta evaluarea progreselor
inregistrate de Romania si Bulgaria in ultimele luni, cu privire la procesul de aderare la Uniunea
Europeana. Desi consemneaza un progres, Comisia inca mai identifica domenii de ingrijorare, afirmand
ca, daca tarile nu intreprind actiuni imediate de corectare, va initia masuri adecvate. Ambele tari sunt
incurajate sa foloseasca cat mai bine cele cateva luni de dinainte de aderare, pentru a se adresa
domeniilor in care nu s-au indeplinit criteriile.
In ce priveste protectia minoritatilor, raportul precizeaza ca s-a raportat un progress limitat.
Astfel, cu privire la romi, Raportul de Tara consemneaza: “Cateva ingrijorari persista:
Punerea in aplicare a strategiei guvernului privind imbunatatirea situatiei romilor este inceata.
Incluziunea sociala a minoritatii rome ramane o problema structurala. Conditiile de viata sunt inca
inadecvate. Masurile din domeniul ocuparii trebuie sa continue sa fie dezvoltate si puse in aplicare. Nu
totdeauna sunt alocate resurse adecvate pentru strategii si politici destinate minoritatii romilor, in
special la nivel local. Autoritatile romane nu au demonstrat inca aplicarea unor politici care sa
demonstreze un nivel de toleranta zero fata de manifestarile rasiste.
Exista inca anumite cazuri de agresare si violenta institutionala impotriva romilor, cum ar fi razii
politienesti si evacuari fortate in comunitatile cu romi, fara furnizarea de alternative de locuire. In
general, nivelul constientizarii situatiei romilor si a Strategiei Guvernului privind Imbunatatirea
Situatiei Romilor este redus, indeosebi in comunitatile locale. Autoritatile locale trebuie sprijinite
pentru a dezvolta proiecte de dezvoltare comunitara si a aduce solutii la problema legalizarii asezarilor
de romi. Cadrul institutional pentru punerea in aplicare a strategiei nationale pentru romi nu este inca
eficient si tinde sa diminueze capacitatea […] populatiei de romi de a participa efectiv la procesul de
luare a deciziei in domenii relevante. Actiunile Romaniei de pregatire in acest domeniu trebuie
accelerate imediat si continuate dupa aderare.”
Raportul Comisiei Europene subliniaza si certifica concluziile organizatiilor de drepturile
omului: in Romania anului 2006 ne confruntam cu cazuri de incalcare a drepturilor omului, in special
in cazul minoritatii rome.
Romani CRISS reaminteste de cazurile recente de abuz al politiei (Gepiu, judetul Bihor – 5
persoane de etnie roma agresate de politisti un urma unei razii; Pata Rat, Cluj Napoca – 10 case ale
romilor incendiate in timpul unei razii politienesti; Bontida, judetul Cluj – 5 romi agresati de politisti,
din care 2 minori; Reghin, judetul Mures – 36 de victime de etnie roma dupa o razie a Politiei si a

trupelor speciale DIAS), cat si de evacuarile fortate (Chitila, Bucuresti – 7 locuinte ale romilor
demolate in plina iarna, fara a se oferi locuinte alternative; Miercurea Ciuc – evacuare a aproximativ 50
de persoane si mutare a acestora in imediata vecinatate a statiei de epurare, impartind acelasi gard pe
care sunt afisate tablite care avertizeaza cu privire la pericolul de toxicitate; Piatra Neamt – aproximativ
250 de persoane, preponderant de etnie roma, evacuate).
Romani CRISS pune la dispozitia autoritatilor locale si centrale rapoartele privind cele mai
grave cazuri de incalcare a drepturilor omului. Reamintim ca aceste rapoarte includ si posibile solutii
pentru unele dintre cazurile prezentate. In acelasi timp, subliniem si sprijinim concluziile raportului de
tara, potrivit carora “actiunile Romaniei de pregatire in acest domeniu trebuie accelerate imediat si
continuate dupa aderare”.
Luam in considerare promisiunea facuta astazi de catre domnul Presedinte, Traian Basescu:
“Viata noastra nu se va schimba fundamental de pe 31 decembrie pe 1 ianuarie 2007. Voi continua sa
fiu un critic al institutiilor care au restante” si ii semnalam cateva restante: Ministerul de Interne si
autoritatile locale - evacuarile si abuzurile politiei fata de romi. Nici pentru romi, cetateni ai Romaniei,
nu se vor schimba lucrurile peste noapte daca nu se iau restantele in sesiunea de iarna.
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