ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ВСТАВ НА ЗАХИСТ РОМІВ У СПРАВІ ПРО ПОГРОМ В
УКРАЇНІ

Страсбург, Будапешт, 7 листопада 2018 року: Палата семи суддів Європейського суду з прав людини
(ЄCПЛ) одноголосно висловилася на користь шістнадцяти ромів, які стали жертвами погрому в
українському селі в 2002 році. Суд присудив заявникам-ромам компенсацію шкоди на суму 177 000
Євро. Суд визнав, що держава Україна порушила заборону на нелюдське та таке, що принижує
людську гідність, поводження та право на повагу до приватного життя, сімейного життя та житла. Ці
порушення прав людини, Суд визнав, були расово дискримінаційними.
У ніч на 9 вересня 2002 року натовп із декількох сотень людей атакували будинки, що належали
ромам, у селі Петрівка Одеської області, після того, як електро- та газопостачання до будинків було
припинено. Поки місцеві поліцейські тільки споглядали, натовп з погрозами вбити проживаючих в
них ромів, розграбував ці будинки, а згодом підпалив. Роми були змушені переїхати в інше місто і
жити з родиною та друзями в переповнених та неадекватних умовах.
“Ромські родини жили у селі Петрівка осіло більше 60 років. Тут у нас було все: будинки, робота,
нормальні відносини із місцевими мешканцями і головне – було впевненість у завтрашньому дні.
Все це закінчилось у вересні 2002 року.» Сказала 64-річна Валентина Бурля, Одна із 16 ромівучасників процесу.

“Безперечно буде, адже це є принципове рішення на користь ромської громади в Україні, тепер
влада буде розуміти, що не допустимо просто забути погром, а роми не є настільки беззахисними
в Україні, що роми будуть іти до кінця, поки не знайдуть справедливості проти дискримінації»
Сказала вона.
Вночі перед погромом натовп зібрався в селі і вимагав, щоб родини ромів були вигнані з цього
району. Сільська рада вирішила "підтримати рішення мешканців села вигнати людей циганської
народності з села". Представник районної державної адміністрації відвідав ромів у супроводі голови
місцевої міліції та порадив їм виїхати з села, оскільки незабаром розпочнеться "погром".
Тривалий та неефективний судовий розгляд в українських судах означав, що ця справа не була
розглянута протягом десяти років у суді. Після того, як слідство у райвідділі поліції не змогло виявити
будь-яких підозрюваних у даній кримінальній справі, у 2008 році було ініційовано розгляд справи в
районному суді, де дана справа все ще знаходилась на розгляді, коли Європейський Центр Прав
Ромів передав її на розгляд до Європейського суду з прав людини.
"Враховуючи нещодавні напади на ромів в Україні цього року, уряд повинен приділити пильну увагу
даному рішенню, яке дає чіткі настанови щодо того, як мають розглядатись та розслідуватись справи,
пов'язані з погромами проти ромів. «Недопустимим є те, що ці сім'ї, яких расово мотивовані
порушники змусили залишити свої домівки, повинні були чекати відновлення справедливості більше
10 років, оскільки українські суди не можуть винести рішення у справі, де чітко прослідковується
расова мотивація у діях натовпу», - сказав президент Європейського Центру Прав Ромів, Дьордє
Йованович.
Європейський Центр Прав Ромів також надає допомогу ромам-жертвам нещодавніх погромів шляхом
звернення до суду проти Національної Поліції України в інтересах ромів, які були жертвами
праворадикальних нападів у Києві та Львові у 2018 році, а також представляє ромів, яких вигнали із
села Лощинівка, Одеська область під час погрому в 2016 році.
Заява до Європейського суду з прав людини була подана 11 січня 2010 року, і Суд повідомив Уряд
України 11 лютого 2016 року.
Для отримання додаткової інформації або для організації інтерв’ю:
Джонатан Лі, Координатор по комунікації
Європейський центр прав ромів
jonathan.lee@errc.org +36 30 500 2118

