Romii din România – victimizaţi de noile evacuări

Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC) și Romani CRISS sunt profund îngrijorate de
evacuarea forțată de ieri din Eforie, județul Constanța, România. Urmare a unei evacuări în septembrie 2013,
zece familii de romi au fost din nou evacuate sub conducerea Viceprimarului orașului Eforie, fără a se ține
cont de legislația românească și cea internațională. De data aceasta, ei au fost mutați în containere care sunt
în totală neconcordanță cu standardele naționale și internaționale cu privire la locuire. Pentru trei dintre
familiile afectate nu a fost asigurată niciun fel de cazare.

În dimineața zilei de 16 iulie 2014, zece familii, cu aproximativ 50 de persoane, inclusiv copii, au fost
evacuate din școala abandonată unde au fost mutate de către autorități după evacuarea anterioară din
septembrie 2013. Opt familii au fost mutate în containere care nu îndeplinesc standardele de locuire de bază,
cum ar fi instalații sanitare adecvate, conectare la apă și electricitate. Cu o suprafață de mai puțin de 20
metri pătrați, containerele sunt prea mici pentru a găzdui toți membrii familiilor și acestea sunt situate la
marginea orașului lângă o mare excavație care prezintă riscuri grave pentru siguranța copiilor. Trei familii,
inclusiv 14 copii, nu au primit niciun fel de cazare.

În conformitate cu legislația românească, înainte de a efectua orice evacuare este necesară o notificare de
cinci zile. Urmare a acestui preaviz de cinci zile, dacă o familie nu se conformează cu notificarea de
evacuare, este necesară o hotărâre judecătorească pentru a proceda la orice evacuare. Nici una dintre aceste
cerințe nu au fost îndeplinită de către autorități în această situație. De asemenea, Prefectul județului
Constanța, pare a nu -și fi făcut datoria de a asigura respectarea obligațiilor legale aplicabile de către
municipalitatea.

În ciuda încercărilor în curs pentru găsirea unei soluții, până în prezent autoritățile locale nu au oferit nici un
remediu care respectă standardele românești și internaționale privind drepturile omului, și a drepturilor
omului și a demnității familiilor afectate.
Deși autoritățile au abordat unele familii și le-a cerut să completeze cereri pentru locuințe sociale, până în
prezent nici o locuință socială nu a fost pusă la dipoziția vreunei familii. În plus, necompletarea acestei
cererei nu poate justifica o evacuare.
Centrul European pentru Drepturile Romilor și Romani CRISS au sprijinit și vor continua să sprijine
familiile afectate, prin urmărirea celor mai puternice căi de atac posibile. Ambele organizații fac apel la
autoritățile locale pentru a oferi cazare alternativă adecvată de urgență pentru familiile afectate. Cele două
organizații, de asemenea, fac apel la autoritățile locale și naționale, pentru a asigura încetarea imediată a
încălcării prevederilor legale existente, atât în ceea ce privește evacuările cât și standardele de locuire.

