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COMUNICAT DE PRESĂ
2009 – anul reinventării extremismului în Europa
Cu ocazia zilei de 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, organizaţia Romani
CRISS reaminteşte autorităţilor din România si Eu or p a că este necesară consolidarea protecţiei
drepturilor fundamentale, argumentând in acest sens prin elaborarea unui scurt raport de prezentare a
cazurilor de încălcare a drepturilor omului identificate în cursul anului 2009.
Ziua de 10 decembrie 2009 celebrează împlinirea a 61 de ani de la adoptarea de către ONU a
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Deşi “vârsta venerabilă” a acestui document internaţional
fundamental în domeniul respectării drepturilor omului ar fi trebuit să reprezinte pentru fiecare dintre noi un
prilej de bucurie în această zi, din pacate, reprezintă şi un prilej de a constata că, în România, există încă
probleme grave în ceea ce priveşte respectarea prevederilor Declaraţiei.
Organizaţia Romani CRISS a adus în dezbaterea publică, de-a lungul anilor, numeroase cazuri de
încălcare a drepturilor omului cu care se confruntă comunitatea romă. Din acest motiv, pentru a marca ziua
de 10 decembrie, Romani CRISS a ales să readuca in dezbaterea publica nerespectarea drepturilor
fundamentale, într-un an marcat în special de extremism, cu acte de violenţă si tensiuni inter-etnice.
Pe fondul amplificării fenomenului extremist împotriva etnicilor romi manifestat în multe state
europene precum Italia, Cehia, Slovacia, Ungaria, violenţele motivate rasial, îndreptate împotriva romilor, au
luat amploare şi în România. S-au materializat manifestări inedite, precum protocoale impuse de autorităţi
locale comunităţilor de romi, acceptate inclusiv de comunitatea locală în ansamblu (“..dacă bărbatul se
căsătoreşte cu o fată din altă comună, fata poate să locuiască în localitatea unde este domiciliat băiatul
(Sânmartin), iar dacă fata se mărita cu un băiat din altă localitate, să meargă fata să locuiască la domiciul
băiatului”- extras din Protocolul de la Sânmartin, 8.06.2009, sediul Primăriei Sânmartin, Harghita).
Comunitatea romă continuă să se confrunte si cu segregarea în educaţie sau în domeniul locuirii, cu
discriminarea în domeniul angajării, al accesului la serviciile de sănătate sau al dreptului la demnitate
personală. Fenomenele “tradiţionale” de utilizare disproporţionată a forţei în intervenţiile Poliţiei şi ale
Jandarmeriei în comunităţile de romi continuă să se manifeste, în ciuda numeroaselor cazuri sesizate de
Romani CRISS în ultimii ani.
Chiar dacă România a adoptat legislaţie în domeniul protecţiei drepturilor omului si a
antidiscriminării, aplicarea acesteia rămâne încă sub semnul inconstanţei, al incoerenţei instituţionale şi al
lipsei de implicare activă a autorităţilor cu atribuţii în domeniu, în lipsa implicării actorilor politici şi fără
garantarea unor proceduri clare şi transparente.
Poate că recenta intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi introducerea Cartei Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene în dreptul primar european va determina România şi alte ţări să ia măsuri
împotriva actelor de discriminare sau abuz săvârşite de reprezentanţi ai instituţiilor.
Pentru detalii privind cazuri punctuale de încălcări ale drepturilor omului, puteţi consulta raportul
anexat.

Pentru alte informaţii, vă ru găm să contactaţi departamentul de drepturile omului din cadrul organizaţiei
Romani CRISS, tel 021- 310 70 70.

